November 2019

Pühapäev
03.11
Muusika:
koor

Isadepäev
Pühapäev
10.11
Muusika:
Lauri ja
Heli-Riin

Pühapäev
17.11
Muusika:
ans. Tiigililled

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

kell 11 Pühakirja lugemine ja palve
Tunnistusi
Jutlus: P. Gill
juh. L. Meri

kell 11 Pühakirja lugemine ja palve
Tunnistusi
Jutlus: A. Saumets
juh. E. Mõttus

Lahkunute mälestamise püha
Pühapäev
kell 11 Pühakirja lugemine ja palve
24.11
Tunnistusi
Muusika:
Jutlus: P. Liik
Peeter &
juh. P. Tamm
sõbrad

Laupäev, 30.11 kell 16 Muusikaline advendiootus Elva
Kultuurikeskuses
(NB! Kuukavas on võimalikud muudatused!)

Palvegrupp:
 Kolmapäeval kell 18 Lille tn (K. Perandi)
 Neljapäeval kell 16 palvelas (E. Leesik, H-M. Päärde)

Novembrikuu sünnipäevalapsed:
03.11
04.11
04.11
09.11
14.11
21.11
28.11

Anne Lepik
Lea Zeisik
Elju Andre
Sigrid Lipping
Ilme Söödi
Aali Kuusma
Laevi Perandi

65
70

Õnnitleme!
Muusika:
 Koori harjutus teisipäeviti kl 18.30

Teated:
14.11 kl 18 KUS uute ruumide sissepühitsemise teenistus Koskla tn
18, Tallinnas. Samas hoones tegutsevad Eesti EKB Liidu keskus ja
Tallinna Allika kogudus.

November 2019
Elva Baptistikoguduses
„Aga kes teie seast suudab muretsemisega oma elule ühe
küünragi juurde lisada?“ Mt 6,27
Hea lugeja!

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
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.

Oktoobrikuu viimane pühapäev tõi kaasa järjekordse kellakeeramise
ning küsimuse, kas keerata kella tund aega edasi või tagasi? Ma ei
tea, kas keegi seisis sel pühapäeva hommikul ka meie suletud
kirikuukse taga. Minuga on seda juhtunud Saksamaal õppides.
Kartsin tund aega hilineda. Nii otsustasin igaks juhuks tund aega
varem jumalateenistusele minna. Suletud ukse taga selgus, et olin
tulnud kaks tundi varem, sest kella tuli keerata tagasi, mitte edasi.
Järgnenud jalutuskäigult saadud õppetund on mul tänaseni meeles:
kui lehed on kollased ja langevad puudelt, siis saab tund aega kauem
magada!
Mida me teeme, kui meile kingitakse aega juurde? Kui pakkumisi on
küllaga, siis üritame mitte midagi maha magada. Paljude inimeste
jaoks on tulevik täidetud murede ja kohustustega. Sageli toob uus
kuu kaasa uut stressi. Seetõttu on oluline aeg maha võtta ja endale
teadvustada, mis on elus tõeliselt tähtis.
Meie elu alus on rahu Jumalaga. Jeesus on meie süü ja eksimuste
eest ristil surnud ning me saame oma eksimused tunnistada ja usu
kaudu vastu võtta andestuse. Andes oma elu Tema kätte, saame Jumala lasteks ja pärime õiguse olla igavikus Jumala juures. Peatselt
lõppev kirikuaasta suunab meie mõtted senisest rohkem igavikulistele teemadele. Nende hulka kuulub ka küsimus, mis annab minu
elule rahu, tasakaalu ja lootuse? Meil tuleb endilt küsida, mis on
tähtis Jumala silmis ja kas see, mille pärast me muretseme, on seda
väärt ka igaviku vaates?
Andres Saumets

