
November 2018

Pühapäev kell 11  Pühakirja lugemine ja palve
04.11  Tunnistusi

   Jutlus: P. Tamm
        juh. P. Liik
 Kristuse surma mälestamine

Isadepäev

Pühapäev kell 11 Pühakirja lugemine ja palve 
11.11 Tunnistusi
Muusika: Jutlus: P. Tamm
segakoor         juh. E. Mõttus

Pühapäev kell 11 Pühakirja lugemine ja palve 

18.11  Tunnistusi
Jutlus: E. Kakko

      juh. L. Meri

Igavikupüha

Pühapäev kell 11 Pühakirja lugemine ja palve
25.11 Tunnistusi

Jutlus: E. Tamm
                   Eestpalved

      juh. P. Tamm

(NB! Kuukavas on võimalikud muudatused!)

Palvegrupp: 
 Kolmapäeval kell 19 Lille tn (K. Perandi)
 Neljapäeval  kell 17  palvelas (E. Leesik, H-M. Päärde)

Novembrikuu sünnipäevalapsed:

03.11   Anne Lepik         
04.11    Lea Zeisik         
04.11   Elju Andre       80
09.11    Sigrid Lipping    
14.11     Ilme Söödi       
21.11     Aali Kuusma     
28.11    Laevi Perandi 

Õnnitleme!

Muusika:

 Koori harjutus pühapäeviti peale jumalateenistust



Teated:

16.11  kl 18.30  Ülistusteenistus Tartu Salemi koguduses
30.11 – 01.12  Noorteühendus KOMA partnerite kohtumine

Annikoru osakond

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

Kontakt: 

Pastor Peeter Tamm, mob 56 955 602, 
e-post:      peeter@ekklesia  .  ee  
Koduleht: www.elvakogudus.ee
Juhatuse esimees Enn Mõttus, mob 5200838
Pühapäevakooli info:  Inge Kikkas, mob 53974605
Noortetöö Eliise Viilu, mob 55529400, 
e-post: eliise.viilu.94@gmail.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.

November 2018

Elva Baptistikoguduses

„Teie vana eani ma olen seesama ja teie hallide juusteni ma 

kannan teid; mina olen teinud ja mina tõstan üles, 

mina kannan ja päästan“ Js 46,4

Hea lugeja! 

Novembrikuu tuletab meile meelde elu haprust ja kaduvust. Prohveti 
kaudu Jumal julgustab oma rahvast. Tema on elu Looja ja alalhoidja, 
tema  kannab  läbi,  tõstab  jalule  ja  päästab.  Ja  seetõttu  ei  ole  Elu 
Issand  võrreldav  ühegi  teise jumalusega,  kelle  peale  inimesed  elu 
jooksul oma lootuse panevad. 

Eugene  Peterson,  pastor  ja  kristlik  autor,  Piibli 
ümberjutustava  tõlke  „Sõnum”  („The  Message”)  autor,  astus 
eelmisel  kuul  igavikku 85 aasta  vanuses.  Lähedased  avaldasid,  et 
tema viimased sõnad olid: „Nüüd mingem!”. Ühes oma viimastest 
intervjuudest tunnistab ta,  et tal ei ole erilist hirmu surma ees.  Ta 
tundis oma Loojat. Ta oli viibinud paljude inimeste surivoodi ääres, 
ja nendega suhelnud. Pigem tundis ta huvi ja uudishimu selle suhtes, 
mis  järgneb.  Ja  Tema  suhtes,  kellega  ta  kohtub.  Ta  oli  õppinud 
tundma ja usaldama Jumalat, kes Jeesuse Kristuse isikus meie juurde 
on astunud. See oli tema usk ja tema elu kogemus – Jumal on Elu 
Issand, kes kannab meid, tõstab jalule ja päästab. 

See on kõige olulisem kogemus, millest ise osa saada ja mida 
anda edasi anda oma lastele, lähedastele, kõigile, kellega elu jooksul 
kohtume. 

Peeter Tamm,
pastor


