Oktoober 2015
Reede, 02.10 kell 18 Noorte spordiõhtu „Exit“
Pühapäev
04.10

kell 11 Pühakirja lugemine ja palve
Tunnistusi
Jutlus: P. Tamm
Kristuse surma mälestamine
juh. P. Liik

Reede, 09.10 kell 19 Noorteõhtu „Exit“
Lõikustänupüha
Pühapäev
kell 11 Pühakirja lugemine ja palve
11.10
Tunnistusi
Muusika:
Jutlus: P. Tamm
koor
juh. P. Liik
Reede, 16.10 kell 19 Noorteõhtu „Exit“

Pühapäev
18.10

kell 11 Pühakirja lugemine ja palve
Tunnistusi
Jutlus: P. Liik
juh. K. Perandi

Reede, 23.10 kell 19 Noorteõhtu „Exit“

Pühapäev
25.10
Muusika:
noorte
ülistusans.

kell 11 Pühakirja lugemine ja palve
Noorte tunnistused
Kõne: P. Tamm
Palve võimalus
juh. L. Mikvelt

(NB! Kuukavas on võimalikud muudatused!)
Palvegrupp:
• Neljapäeval kell 17 palvelas (E. Leesik, H-M. Päärde)
• Neljapäeval kell 19 Lille tn (K. Perandi)
Oktoobrikuu sünnipäevalapsed:
03.10 Tea Mõttus
03.10 Maire Ubina
05.10 Ruslan Levatšev
06.10 Toomas Hendrik Ellervee
18.10 Mare Tamm
28.10 Aili Kalmus
70
29.10 Ruth Ellervee
50
31.10 Silver Rähn

Õnnitleme!
Muusika:
• Koori harjutus pühapäeviti peale jumalateenistust

Teated:
04.10 Noorte ülistusansambel Tartu Salemi koguduses
30-31.10 Meeste palveöö Nuutsaku Õppe- ja Puhkekeskuses. Info P.
Tamm

Oktoober 2015
Elva Baptistikoguduses
“Ja taotlege selle linna heaolu, kuhu ma olen lasknud
teid viia, ja paluge selleks Issandat.” Jr 29,7
Hea lugeja!

Annikoru osakonnas pühapäeviti (va kuu esimesel) kogunemine
Konguta Rahvamajas kell 15
Info: Enn Mõttus, mob 52 00838
Pühapäevakool Konguta Rahvamajas 2. ja 4. pühapäeval
Info: Inge Kikkas, mob 53974605

Kontakt:
Pastor Peeter Tamm, tel 7457 976, mob 56 955 602,
e-post: peeter@ekklesia.ee
Koduleht: www.elvakogudus.ee
Juhatuse esimees Peeter Liik, mob 5051346
Pühapäevakooli info: Inge Kikkas, mob 53974605
Noortetöö Lauri Mikvelt, mob 53424685,
e-post: laurimikvelt@hotmail.com
Annetused:
Elva Baptistikogudus
SEB pank a/a nr EE091010102019070003
Selgitusse märkida: ANNETUS

Elva Baptistikoguduse eesmärk on austada Jumalat
• jagades kaasinimestele evangeeliumi Jeesusest Kristusest
Püha Vaimu väes neile mõistetaval viisil nii lähiümbruses kui
kaugemal ja
• julgustades iga koguduseliiget kasvama osaduses Jumala ja
üksteisega ning teenima teisi vastavalt oma annile.

Sügisel on meil paljudel põhjust olla tänulik aiasaaduste eest. See on
ka aeg, mil põllumehed koguvad kokku saagi, mis samuti meie
toidulauale jõuab.
Ümbritseva taustal võib üsna loomulikuna meis kujuneda
küsimus - aga millist vilja kannab meie elu? Samuti on mõistetav
tõdemus, et tänased otsused, mis lähtuvad meie väärtustest ja
veendumustest, kannavad varem või hiljem vilja meie endi elus. Kui
selgub, et meile selline vili ei meeldi, siis tuleb teistsuguse vilja
kandmiseks teha muudatusi. Tulemus aga ei selgu kohe, vaid alles
mõne aja pärast. Lõplikult aga siis, kui vili on küps.
Jeesus nimetab oma järgijaid õnnelikeks ja õnnistatud
inimesteks, sest nad on uskunud Temasse. Jeesuse järgijate väärtused
ja veendumused on muutunud, ja nende elu kannab seetõttu
teistsugust vilja. Vili on midagi sellist, millest teised saavad osa.
Vana Testamendi prohvet ütleb, et Jumala rahva viljast peaks osa
saama terve see linn, kus nad elavad.
Nii selgub, et Pühakirjas on antud meile ülesanne – taotleda
selle paiga heaolu, kuhu Jumal on meid suunanud elama. Kõige
olulisem teiste heaolu mõjutav tegevus on palve Jumala poole nende
pärast. Me ei peaks muretsema, kui teised meid teavad kui palve
inimesi. See tunnistab meie usust Jumalasse ja armastusest meid
ümbritsevate inimeste vastu.
Kandkem siis oma eluga sellist vilja, mis inimestes tekitab
suuremat isu Jumala riigi järele!
Peeter Tamm,
pastor

