
Aprill 2020

Teenistuste ülekanded:

kl 10 Pereraadio otseülekanne Tartu Pauluse kirikust

Pühapäev kl 11 Pühapäevapalvus ETV2,

05.04 Pildiraadios (pildiraadio.com) 3 koguduse

Teenistuste ülekanded

kl 17  Tartu Kolgata Baptistikoguduse hommikuse

          teenistuse salvestus Pereraadios

Koguduste teenistused veebis Eesti EKB Koguduste Liidus:

https://kogudused.ee/koguduste-teenistused-veebis/ 

Teisipäev, 

07.04 kl  7.15  Meeste palvehommik Nõmme Baptisti-

   Koguduses: http://nbk.ee/vaata-otse/ 

NB! Meeste palvehommikud toimuvad igal teisipäeval. Saatesse saab 

sisse helistada ja saata palvesoove SMS-iga.

Neljapäev, 

09.04 kl 7.15  Naiste palvehommik Nõmme Baptisti-

  Koguduses: http://nbk.ee/vaata-otse/ 

NB! Naiste palvehommikud toimuvad igal neljapäeval. 

 

Kuu järgnevate pühapäevade teenistuste kohta kehtib ülaltoodud 

info.

(NB! Kuukavas on võimalikud muudatused!)

Palvegrupid saavad hoida ühendust veebi või telefoni teel.

Aprillikuu sünnipäevalapsed:

03.04   Tiina Laineste      20.04   Evelin Muttik
12.04   Liia Tikka       22.04   Maren Penu     50
14.04    Kelli Muuga       30    23.04   Küllikki Tokman   50
18.04    Peeter Tamm    55    26.04   Markus Mõttus 
Õnnitleme!

Teated: Julgustavaid teateid on paraku vähe.

Seega, kasutame võimalusi (sotsiaalmeedia, telefon, e-kirjad), et 

julgustada üksteist praeguses erilises ajas.

 

Annikoru osakond

Info: Enn Mõttus, mob 52 00838, Andrus Kikkas, mob 5220435

Kontakt: 

Pastor Peeter Tamm, tel 7457 976, mob 56 955 602, 

e-post:      peeter@ekklesia  .  ee  

Koduleht: www.elvakogudus.ee

Juhatuse esimees Andres Saumets, mob 55620803 

Pühapäevakooli info:  Inge Kikkas, mob 53974605

Annetused (need jätkuvalt väga vajalikud):

Elva Baptistikogudus

SEB pank a/a nr EE091010102019070003 

Selgitusse märkida: ANNETUS

Elva Baptistikoguduse eesmärk on ka praeguses olukorras elada

 Jumala austuseks, 

 kaasinimese kasuks ja

 kogukonna hüvanguks 

Jeesuse Kristuse kaudu.



Aprill 2020

Elva Baptistikoguduses 

„Aja mu tüliasja ja lunasta mind, 

elusta mind oma ütlust mööda! ”  Ps 119, 154

 

Hea lugeja! 

Me oleme olukorras, milles keegi pole veel varem viibinud. Inimesed 

meie  ümber  haigestuvad,  kannatavad,  kaotavad  võitluses  haigusega 

oma elu. Pandeemia lõppu ei paista, tõhusat ravi ja toimivat vaktsiini 

pole veel leiutatud. Kannatab ka majandus, ohtu on sattunud inimeste 

igapäevane  toimetulek.  Oleme sõjas,  ja  seda  sõda  on  raske  pidada 

nähtamatu  vaenlase  vastu.  Sõjaajal  kehtivad  paraku  teistsugused 

reeglid.  Iseseisvusaja jooksul pole veel  kunagi  ära jäetud koguduste 

avalikke jumalateenistusi ja muid üritusi. Täna on see karm reaalsus, 

ent  mitte  riigi  usuvaenlikkuse  pärast,  vaid  hoolivusest  kaasinimese 

vastu ja solidaarsusest  teiste kannatajatega.  Iga  haigestumata jäänud 

inimene  on  väike  võit  selles  pikale  venivas  sõjas.  Muutused  meie 

ümber tekitavad paratamatult hirmu. Me ei tea veel selle kriisi kõiki 

tagajärgi ega tegelikke ohvreid. Sestap on meie süda on juba mitmeid 

nädalaid  rahutu  ja  raske.  Sest  me ei  oska  (veel)  sellise  vaenlasega 

võidelda ega tea, mida tulevik toob.

Mida me aga teame ja milles me veendunud oleme, on see, et oleme 

Jumala kätes. Kriisides pole kõige olulisem see, kas kontroll on meie 

käes. Palju tähtsam on see, kelle käes sina oled. Ja kes hoiab sind ja 

mind oma käes? See on kõigeväeline ja halastaja Jumal, kes on end 

meile ilmutanud Jeesuse Kristuse läbi ja tegutseb meie sees Püha Vai-

mu kaudu. Tema käes on kogu meie elu algusest lõpuni: „Aga mina 

loodan sinu peale, Issand! Ma ütlen: ’Sina oled mu Jumal!’ Sinu käes  

on kõik mu ajad.“ (Ps 31.15-16). Jumaliku kaitse reaalsust kinnitavad 

tõotuse sõnad (Ps 91,7): „Langegu tuhat su kõrvalt ja kümme tuhat su  

paremalt poolt, sinu külge see ei puutu.“

Piibli  sõnum on üheselt  mõistetav.  Me oleme Jumala kätes,  tema 

kaitse all. Meile ei sünni midagi, mida Tema sündida ei lase. Ja kui 

meiega midagi juhtub, kui me ka nakatume, siis oleme ikkagi Tema 

kaitse all. 

Tahaksin Ps 119,154 põhjal esile tuua kaks mõtet, mida saab vormi-

da ka palveks. „Issand, aja mu tüliasja“ – kanna hoolt, et see kriis 

saaks otsa, et võimalikult vähesed nakatuksid ja inimesed oma elu ei 

kaotaks.  Kanna hoolt,  et  kriisi  mõjud majandusele  ja  ühiskonnale 

oleksid võimalikult väikesed. Kanna hoolt, et meie võitlust selle näh-

tamatu  vaenlase  vastu  saadaks  võimalikult  kiiresti  edu.  Sest  Sina 

oled  Jumal,  kellele  pole  miski  võimatu,  kes  suudab  teha  imesid! 

Kanna hoolt, et me ennast muretsemisega ei vaevaks, vaid vaataksi-

me julgusega ja usaldades tulevikku. Mitte sellepärast,  et  meie nii 

tublid ja võimekad oleme, vaid et Sina, Jumal, hoiad seda maailma ja 

oma inimesi kaitsvates kätes ning juhid meid taas sellest kriisist väl-

ja. 

Ja  teine  palve:  „Lunasta  mind,  elusta  mind  oma  ütlust  mööda!“ 

Inimesed ei ela üksnes leivast ega muudest materiaalsetest asjadest. 

Kriisiolukorras  näeme,  kui  vähe  meil  tegelikult  eluks  vaja  läheb. 

Inimestena  vajame  ka  sõna,  ennekõike  Jumala  Sõna,  mis  meid 

lunastab ja elustab,  mis meid julgustab, annab lootust ja elujõudu. 

Jumala Sõna kasvatab meie usku kõigeväelisesse ja halastajasse Ju-

malasse, kelle kätes me oleme.  „Ja Jumala rahu, mis on ülem kui  

kogu mõistmine, hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses.“

Andres Saumets, 

juhatuse esimees


