September 2015
Pühapäev
27.09
Reede, 04.09 kell 19 Noorteõhtu „Exit“
Pühapäev
06.09

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

kell 11 Pühakirja lugemine ja palve
Pühapäevakooli algus
Jutlus: A. Saumets
juh. P. Tamm

(NB! Kuukavas on võimalikud muudatused!)
Palvegrupp:
• Kolmapäeval kell 18.30 Lille tn (K. Perandi)

Reede, 11.09 kell 19 Noorteõhtu „Exit“
Septembrikuu sünnipäevalapsed:
Pühapäev
13.09

kell 11 Pühakirja lugemine ja palve
Tunnistusi
Jutlus: P. Liik
juh. E. Mõttus

Reede, 18.09 kell 19 Noorteõhtu „Exit“
Külalised Alundast, Rootsist
Laupäev, 19.09 kell 12 Perepäev koos külalistega Rootsist
Pühapäev
20.09

kell 11 Pühakirja lugemine ja palve
Tunnistusi
Jutlus: L. Leven
Eestpalved
juh. P. Tamm

Reede, 25.09 kell 19 Noorteõhtu „Exit“

01.09
05.09
09.09
18.09
19.09
25.09
27.09
28.09
29.09

Nevel Linde
Marta Rannat
Linda Sool
75
Ruth Mälgi
85
Reijo Rajandu 35
Elle Viira
50
Helena Oselin
Margit Rajandu
Kaja Liik

Õnnitleme!

Annikoru osakonnas pühapäeviti (va kuu esimesel) kogunemine
Konguta Rahvamajas kell 15
Info: Enn Mõttus, mob 52 00838
Pühapäevakool alustab 27.09 kell 15

September 2015
Elva Baptistikoguduses
“Kes neist kolmest oli sinu arvates ligimene
inimesele, kes oli sattunud teeröövlite kätte? ” Lk 10,36
Hea lugeja!

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.

Elame väga huvitaval ajal. Erinevatel tasanditel, nii meedias kui
sotsiaalmeedias, nii sugulaste ringis kui sõpruskonnas arutavad
inimesed vahel tulisemalt, vahel kaalutletumalt selle üle, mida siis
tähendab olla ligimene. Ligimene abivajajatele.
Kas meil on siin mingeid kohustusi? Riigina, ühiskonnana?
Perekonnana, inimesena? Miks just meil? Kas teistel on ka
kohustusi? Need on mõned küsimused, mis meid puudutavad.
Evangeeliumis räägitud lugu halastajast samaarlasest on
kõnekas ka selles, mida samaarlane ei tee. Ta ei lasku arutellu selle
üle, miks kannatanu üldse liikus üksi, ja mitte sõpradega koos. Ta ei
tee etteheiteid ei kohalikule omavalitsusele ega üleriiklikele
võimudele rändurite vähese turvalisuse pärast mägiteedel.
Ta ei arutle sündmuse põhjuste üle, mida kindlasti oli
mitmeid, vaid asub tegutsema abivajaja aitamiseks. Kogu tema
tegevust iseloomustab praktiline hoolitsus hätta sattunu eest.
Tundub, et ta teeb kõike seda, mida peab loomulikuks ja vajalikuks,
kui ta ise oleks samasugune abivajaja.
Jeesus esitab ülaltoodud küsimuse oma vestluskaaslasele, kes
vastab kõhklemata: „See, kes tema peale halastas.“ Kes abivajaja
peale halastab, sõltumata tema rassist, rahvusest, usundist, soost,
päritolust, ongi kaasinimene ehk ligimene.
Tuletame meelde, et Jeesus ei oota lihtsalt õigeid vastuseid.
Jeesus on tulnud, et meie teeksime neid tegusid, mis kõnelevad meie
armastusest Jumala ja kaasinimese vastu.
Peeter Tamm,
pastor

