
 

 

Jaanuarikuu tegevuskava 
 
Jaanuaris toimuvad jumalateenistused palvelas, Pargi 10, Elva, kui 
avalikele kogunemistele täiendavaid riiklikke piiranguid ei teha. 
Jälgige jooksvat informatsiooni kodulehel ja täitke palun jätkuvalt 
viiruse levikut tõkestavaid meetmeid (maski kandmine siseruumis, 
käte desinfitseerimine, hajutatud istumine, kätlemisest hoidumine). 
Kõik jumalateenistused on nähtavad otseülekandes (link on leitav 
koguduse kodulehel elvakogudus.ee) ja on järelvaadatavad YouTube’i 
kanalil. 

 
Pühapäev kl 11.00 Jumalateenistus ja püha õhtusöömaaeg 
03.01.     Sõna lugemine ja palve 
Puhkpilliansambel   Jutlustaja: Margus Kask 

Juhataja: Enn Mõttus 
Organist: Eve Saumets 

 
Pühapäev  kl 11.00  Jumalateenistus 
10.01.    Sõna lugemine ja palve 

    Jutlustaja: Margo Meri 
   Juhataja: Andres Saumets 
   Organist: Laevi Perandi 

 
Pühapäev  kl 11.00  Jumalateenistus 
17.01.    Sõna lugemine ja palve  
Tiigililled   Jutlustaja: Margus Kask 
    Juhataja: Peeter Liik 
    Organist: Eve Albre 
 
Pühapäev  kl 11.00  Jumalateenistus 
24.01.     Sõna lugemine ja palve 
Puhkpillid   Jutlustaja: Andres Saumets 
    Juhataja: Hillar Linde 

Organist: Margus Kask 
 
 

Pühapäev kl 11.00 Jumalateenistus 
31.01.    Sõna lugemine ja palve 
    Jutlustaja: Peeter Liik 
    Juhataja: Margus Kask 
    Organist: Eve Albre 

 
Juhatuse koosolek toimub kolmapäeval, 06. jaanuaril kell 19.00 
koguduse saalis. 
Annikoru osakonna koosolek toimub 13. jaanuaril kell 13.00 
rahvamajas. Edasised kokkusaamised lepitakse kokku vastavalt 
võimalustele (täpsem info Andrus Kikkaselt). 
Palvekoosolek toimub neljapäeviti kell 19.00 koguduse saalis. 
Palvegrupid saavad koguneda kokkulepitud aegadel või hoida 
ühendust sotsiaalmeedia või telefoni teel. 

 
Jaanuarikuu sünnipäevalapsed 

 

09.01  Kristi Ilves 

13.01  Eevi Süldre 85 

13.01  Andrus Kikkas 

13.01  Kalle Perandi 

18.01  Eda Õim 

19.01  Ivo Kuusma 

22.01  Eve Saumets 

24.01  Andres Saumets 

28.01  Heli-Riin Meri 25 

 

Õnnitleme ja soovime Jumala rohkeid õnnistusi, 
hoidmist ja ning ligiolu! 



 

 

Koguduse kontaktid 
 
Pastor Margus Kask, 55613311, margus.kask@kogudused.ee 
Koduleht: www.elvakogudus.ee 
Videoteenistused YouTube’s: 
https://www.youtube.com/channel/UCqwfBu4dZlMhXrRCF2p
b6zQ 
Juhatuse esimees: Andres Saumets, 55620803 
Pühapäevakooli info: Inge Kikkas, 53974605 
 
Annikoru osakond 
 
Info: Enn Mõttus, 5200838 
Andrus Kikkas, 5220435 
 
Annetused 
 
Elva Baptistikogudus 
SEB pank a/a nr EE091010102019070003  
Selgitusse märkida: ANNETUS 
 

Elva Baptistikoguduse eesmärk on elada 
 

Jumala austuseks, 

kaasinimese kasuks ja 

kogukonna hüvanguks 

Jeesuse Kristuse kaudu. 

 
 

Olge väga õnnistatud ja hoitud! 

Jaanuar 2021 
Elva Baptistikoguduses  

Jumal paljundab elu 
 
Armsad õed ja vennad, 
 
prohvet Jesaja ütleb: „Tee avaraks oma telgipaik ja su elamute vaipu 
venitatagu! Ära ole kokkuhoidlik! Pikenda oma telginööre ja kinnita vaiu!” (Js 
54:2). Jesaja julgustab oma lugejaid rohkesti. Paljudes pikkades 
peatükkides on edasi antud Jumala sõnum, mis ei ole hukkamõistev, 
vaid trööstiv, lohutav, kinnitav, ülestõstev. Jõuludel loetakse prohveti 
ettekuulutust Rahuvürsti ja Imelise nõuandja sünni kohta (Js 9:5, 11:1-2). 
Jesaja viimased peatükid kuulutavad tulevase rahuriigi saabumist (Js 
54:11jj, 65:17jj, 66:1jj). Prohveti jaoks on Jumal helde ja halastaja. Ta on 
mõistnud, et Iisraeli Jumal ei koonerda. Seepärast kõlab ka hüüd: „Tee 
avaraks oma telgipaik!” Aasta on saanud ühe juurde. Need numbrid 
suurenevad märkamatult. Seega peaks meil suurenema ka Jumala-
tunnetus, tema käskude järgimise taipamine, tema armastamine. Jumal 
soovib seda kõike meis paljundada. Jeesuse kohta ütleb evangelist 
Luukas: „Ja Jeesus kasvas tarkuses ja pikkuses ja armus Jumala ja inimeste 
juures.” (Lk 2:52) Iga päev 2021. aastal on ka meil võimalus kasvada 
„tarkuses, pikkuses ja armus Jumala ja inimeste juures.” Sama ütles ju 
Jesaja: „Ära ole kokkuhoidlik! Pikenda oma telginööre ja kinnita vaiu!” 2021. 
aastal on meil Jumala abiga võimalik olla heldem, parem, suuremeelsem, 
toetavam. Mitte ainult igaüks isiklikult, vaid seda ka kogudusena. Jumal 
tahab, et ka meie koguduse „telginöörid” oleksid pikendatud ja telgipaik 
„venitatud”. Andku Jumal meile igaks päevaks tarkust järgida Tema 
juhtimist. Jumal ei varja oma plaane meie eest. Ta tahab paljundada elu. 
Ta tahab sünnitada uusi jumalalapsi. Jumal tahab, et Tema Vaimu elu 
meis kasvaks ja laieneks. Soovin, et prohvet Jesaja poolt kirjapandud 
Jumala sõnum kannaks meid ka 2021. aastal! 
 
Margus Kask 
pastor 

mailto:margus.kask@kogudused.ee
http://www.elva.ekklesia.ee/

