
 

 

Märtsikuu tegevuskava 
 
Märtsis on üleriiklike piirangute tõttu keelatud korraldada avalikke 
jumalateenistusi ja ka Elva koguduses toimuvad sel ajal üksnes 
veebipõhised jumalateenistused, mis on nähtavad otseülekandes (link 
on leitav koguduse kodulehel elvakogudus.ee) ja on ka järelvaadatavad 
YouTube’i kanalil. Vaimuosadust ei saa piirata ühegi määruse ega 
korraldusega. Osalege ise ja jagage seda informatsiooni ka teistele! 

 
Pühapäev kl 11.00 Veebipõhine jumalateenistus 
07.03.     Sõna lugemine ja palve 
Muusika:   Jutlustaja: Margus Kask 
Margus ja Karoliina  Juhataja: Markus Mõttus 

Organist: Margus Kask 
 
Pühapäev  kl 11.00  Veebipõhine jumalateenistus 
14.03.    Emakeelepäev 
Muusika:   Sõna lugemine ja palve 
Peeter ja Kaja   Jutlustaja: Peeter Liik 
    Juhataja: Margus Kask 

   Organist: Margus Kask 
 
Pühapäev  kl 11.00  Veebipõhine jumalateenistus 
21.03.     Sõna lugemine ja palve  
Muusika:   Jutlustaja: Margo Meri 
Lauri & Heli-Riin   Juhataja: Margus Kask 
    Organist: Margus Kask 
 
Pühapäev kl 11.00 Veebipõhine jumalateenistus 
28.03.    Palmipuudepüha 
Muusika:   Sõna lugemine ja palve 
Tiigililled   Jutlustaja: Margus Kask 
    Juhataja: Margus Kask 
    Organist: Laevi Perandi 

 

Juhatuse koosolek toimub esmaspäeval, 08. märtsil kell 19.00 (täpsem 
info juhatuse esimees Andres Saumetsalt). 

Pastor Margus Kase vastuvõtuajad märtsikuu hingehoiuks ja palveks: 

teisipäeviti kell 11.00-18.00, 

kolmapäeviti kell 11.00-18.00, 

reedeti kell 11.00-15.00. 

Vastuvõtt toimub koguduse kantseleis (Pargi 10). Palun oma tulemisest 

ette teatada telefoni teel (55613311). 

Annikoru osakonda puudutavat infot saab Andrus Kikkaselt. 

Lille tn palvegrupi infot saab Kalle Perandilt. 

 

Märtsikuus ei toimu piirangute tõttu neljapäeviti kell 19.00 

koguduse saalis palvekoosolekut. 
 

 
Märtsikuu sünnipäevalapsed 

 

14.03.  Aidu Võsu 

15.03.  Enn Mõttus 

15.03.  Piret Aan 

17.03.  Ülle Tuul 

17.03.  Hardi Lipping 20 

18.03.  Vaike Tutsu 

20.03. Elle Kangur 

 

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! 

Märts 2021 
Elva Baptistikoguduses 

 

Jeesus on meie Päästja 

 
Armsad õed ja vennad, 

 

Märtsikuu on keeruline. Eesti Vabariigi valitsus kehtestas 26.02.21 uued 

üleriiklikud piirangud seoses Covid-19 viiruse levikuga. See puudutab ka 

kogudusi. Alates 3. märtsist kuni 28. märtsini ei toimu koguduses avalikke 

jumalateenistusi. Pühapäevased jumalateenistused toimuvad veebiülekandena. 

Täpsemat infot teenistuste kohta leiab käesolevast kuukirjast. Kui me võtaks nii 

otsusekindlalt ja üldriiklikult midagi ette ka patuviirusega, siis paraneks 

kindlasti kogu maailmgi. Jeesus on maailma Päästja! 

Juhin tähelepanu, et märtsikuus ootab meid ees ka mitmeid meeldivaid 

asju. Näiteks: päevad lähevad pikemaks, päike paistab soojemalt, algab kevad 

(20.03), läheme üle suveajale (28.03). Aga märts on paastukuu, st millestki 

endas loobumise kuu, et anda loovutatud ala Jumalale. Millest loobud Sina, et 

paremini Jumalat teenida? Kuna avalikke jumalateenistusi ei saa pidada, siis viib 

see meid küsimuseni, et mis on tõeline jumalateenistus? Rm 12:1 – „Nüüd, 

vennad, kutsun ma teid üles Jumala suure halastuse pärast tooma oma ihud 

Jumalale elavaks, pühaks ja meelepäraseks ohvriks; see olgu teie mõistlik 

jumalateenistus.” Jaakobuse sõnul on laitmatu jumalateenistus see, kui käiakse 

vaatamas vaeslapsi ja lesknaisi nende viletsuses (Jk 1:27). Kui on piirangud 

jumalateenistuste pidamisele, siis ärgem laskem piirata omavahelist osadust. 

Helistage, võtke ühendust, küsige käekäigu kohta, soovige Jumala õnnistusi – 

see on endiselt võimalik. Osaduse pidamiseks olen igal teisipäeval ja 

kolmapäeval kell 11.00-18.00 ja reedeti 11.00-15.00 koguduse kantseleis. Kel 

vajadus ja soov, kasutage võimalust sel ajal kantseleisse tulemiseks, et võtta 

paastuajal aega isiklikuks palveks. Sellest soovist palun mulle ette helistada 

numbril 5561 3311. 

Märtsi lõpus seisab ees palmipuudepüha ning meid juhitakse 

kannatusnädalasse. Soovin, et me kogeksime ka sellel loobumise ja paastukuul 

elavat osadust Jeesuse, meie Päästjaga! 

 

Margus Kask 

pastor 

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

