
Mai 2019

Pühapäev kell 11 Pühakirja lugemine ja palve
05.05 Tunnistusi

 Jutlus: P. Tamm
          Kristuse surma mälestamine

        juh. P. Liik 

Emadepäev

Pühapäev kell 11 Pühakirja lugemine ja palve
12.05 Tunnistusi

 Kõne: P. Tamm
      juh. E. Mõttus 

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

Pühapäev kell 11 Pühakirja lugemine ja palve 
26.05 Tunnistusi

  Jutlus: A. Saumets
                 juh. L. Meri

(NB! Kuukavas on võimalikud muudatused!)

Palvegrupp:
 Kolmapäeval kell 18.30 Lille tn (K. Perandi)

Maikuu sünnipäevalapsed:

02.05  Tulvi Klefeld        20.05  Lehte Kangur      
03.05   Helju Puusaag     20.05  Elmo Lipping      

08.05   Ly Kütt 21.05  Ester Tenno     85   
14.05   Mari Luht        65     22.05  Silje Kikkas     35 
14.05   Saamuel Kuusma 23.05  Ago Toom        45 
16.05   Triin Päärde  23.05  Lauri Meri    
18.05   Eva Hammer               25.05  Heidi Elbrecht       
           
  
Õnnitleme!

Muusika:

 Koori harjutus teisipäeviti kell 18.30 

Teated:

10.05  kell 18 Meeste koosolek Tartu Kolgata Baptistikoguduses
18.05  Lõuna-Eesti piirkonna vaimulike töötegijate kohtumine 
Valgas
26.05  P. Tamm Haapsalu Baptistikoguduses



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
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.

Mai 2019

Elva Baptistikoguduses

„Ja naised ütlesid üksteisele: „Kes küll veeretab meil kivi  

hauakambri ukse eest ära?” Ja üles vaadates nägid nad, et kivi oli  

ära veeretatud. Aga see oli väga suur.“ Mk 16,3–4  

  

Hea lugeja!

Ülestõusmispühade  eriline  rõõm  ja  pidulikkus  on  selleks  korraks 
raugenud. Maikuuga oleme jõudnud aega, kus argielu rutiin kipub 
võimust võtma ja rõõm ning tänu asenduvad aegamööda mure-  ja 
rahulolematuse koormaga. Kas see peab nii olema? 

Minu jaoks on Jeesuse Kristuse ülestõusmispühad ja sellele 
järgnev aeg lahutamatult seotud raske kiviga, mis veeretati Jeesuse 
surmapäeval kaljuhaua ette. See kivi on võimas sümbol: pidi see ju 
takistama inimeste teed Jeesuse juurde.  Pärast Jeesuse vangistamist 
ja  piinarikast  surma  olid  Jeesuse  jüngrid,  sõbrad  ja  lähedased 
täidetud  kahtluste,  hirmu  ja  ahastusega,  mis  koormasid  raskete 
kividena nende südameid. Kas see tunne on ehk meilegi tuttav? 

Meil kõigil on omad kivid, mis meid rõhuvad; kivid, mida 
meil on raske endaga kaasas kanda; kivid, mis moodustavad müüri 
meie  ning  Jumala  ja  ka  kaasinimeste  vahele.  Kuidas  tulla  toime 
kividega,  mis  meid  koormavad?  Meenutame  evangeeliumitekste 
Jeesuse  ülestõusmisest.  Matteuse  evangeeliumi  järgi  tuli  ingel  ja 
veeretas kivi haua ukse eest ära. Tee Jeesuse juurde on jälle avatud. 
Ingli sõnum oli lihtne, ent rabav: Jeesus elab! 

Kivi  haua  ees  ei  olnud  tee  lõpp.  Jumal  suudab teha  palju 
enamat, kui me usume ja loodame. Ta suudab kõrvale nihutada kivid 
ka  meie  hingest.  Ta  suudab ja  ta  tahab  seda  teha,  et  meie  hinge 
täidaks  ülestõusmise  ja  lunastuse  valgus.  Äsja  tähistatud 
ülestõusmispühad tähendavad, et kivi haua eest on ära veeretatud, tee 
lunastusse on vaba. Keegi meist ei pea enam nõrkema oma koorma 
all, vaid võib oma südames olla vaba patust ja surmast. 

Andres Saumets, 
juhatuse esimees


