
 

 

Augustikuu tegevuskava 
 
Koguduste uksed on ka augustis avatud avalikele jumalateenistustele, kuid 
järgida tuleb kirikutele ja kogudustele alates 09.08. kehtivaid riiklikke 
piiranguid: jumalateenistusliku ruumi 50% täituvust, 2+2 reeglit, 
siseruumides maskikandmise kohustust ja käte desinfitseerimist. Elva 
koguduses toimuvad jätkuvalt jumalateenistuste otseülekanded veebis (link 
on leitav koguduse kodulehel elvakogudus.ee) ja mis on ka järelvaadatavad 
YouTube’i kanalil. Karmistuvad piirangud ei pea ega saagi meid lahutada 
koguduse jumalateenistuslikust elust. 

 
Pühapäev kl 11.00  Jumalateenistus koos Püha Õhtusöömaajaga  
01.08.     Sõna lugemine ja palve 

    Jutlustaja: Hillar Linde 
    Juhataja: Hillar Linde 

Pühapäev  kl 11.00  Jumalateenistus 

08.08.    Sõna lugemine ja palve 

    Jutlustaja: Margo Meri 
    Juhataja: Peeter Liik 
    Organist: Eve Albre 

Pühapäev  kl 11.00  Jumalateenistus  
15.08.     Sõna lugemine ja palve 

     Jutlustaja: Margus Kask 

    Juhataja: Margus Kask 
    Organist: Eve Albre 

Pühapäev kl 11.00  Jumalateenistus 

22.08.    Sõna lugemine ja palve 

    Jutlustaja: Andres Saumets 
    Juhataja: Margus Kask 
    Organist: Eve Saumets 

Pühapäev kl 11.00  Jumalateenistus 

29.08.    Sõna lugemine ja palve 

    Jutlustaja: Margus Kask 
    Juhataja: Margo Meri 
    Organist: Laevi Perandi 

Juhatuse korralist koosolekut augustis ei toimu, vajadusel 
korraldatakse e-koosolek, sellekohane info tuleb juhatuse esimehelt 
Andres Saumetsalt. 
Pastor Margus Kase vastuvõtuajad augustikuus hingehoiuks ja palveks: 
teisipäeviti, kolmapäeviti ja reedeti kell 13.00–16.00. Vastuvõtt toimub 
koguduse kantseleis (Pargi 10). Palun oma tulemisest ette teatada 
telefoni teel (55613311). 
Palvekoosolek toimub koguduse saalis teisipäeviti kell 16.30–18.00. 
Lille tn palvegrupi infot saab Kalle Perandilt (53333844). 
Koguduse segakoori proove augustikuus ei toimu. 
Annikoru osakonna kokkusaamise infot saab Andrus Kikkaselt, 
5220435. 

 
Augustikuu sünnipäevalapsed 

01.08.  Sirje Männiste 

08.08. Eliise Viilu 

13.08.  Zinaida Matvejeva 

27.08. Aureelia Põldmaa 

 
 

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! 

August 2021 
Elva Baptistikoguduses 

 
Armsad õed ja vennad, 
Käes on lõikuskuu. Ilmselt on kuu üheks tähtsamaks sündmuseks 20. augusti 
taasiseseisvumispäev. Tähistame ju Eesti iseseisvuse väljakuulutamise 30. 
aastapäeva. Tuletagem meelde, et iseseisvumisprotsessi taustaks oli kristlaste 
aktiivne eestpalve kodumaa pärast. Tänu Jumalale, et Ta kuulis palveid ja kinkis 
meile oma riigi ja valitsuse! Kindlasti meenub meile igaühele, kus olime ja mida 
tegime sel ajal, kui Toompeal võeti vastu otsus, et Eesti on iseseisev vabariik. 
Täna on siiski ajaloolisest tegutsemisest olulisem see, mida teeme igapäevaselt. 
Arvestagem, et ka sellel on ajalooline jälg. 
Jumal kinkis meile imelise Emmaste-Nurste koguduse külastuse juuli ja augusti 
vahetusel! Tänu Jumalale osaduse, hoidmise ja õnnistuste eest! Samuti suur tänu 
järgmistele inimestele, kes aitasid korraldamises kaasa: Elmo ja Sigrid Lipping, 
Kalle ja Laevi Perandi, Peeter ja Kaja Liik, Margo Meri, Eve ja Andres Saumets, 
autojuhid – Elmo, Kalle, Enn, Andres, Kadri ja Meelis, Viljar, Margo, Peeter, 
Andrus, Margus. Suur tänu reisil osalejatele! Eriline tänu kuulub Emmaste-
Nurste koguduse inimestele eesotsas Taavi ja Helje Ugamiga ning Ülo Kikasega! 
Samuti suur tänu Hillar Lindele, kes viis läbi jumalateenistuse Elvas sellises 
olukorras, kus ei olnud isegi mitte klaverimängijat. Kuid Jeesus oli kohal! Tänu 
ka Lauri Merile abi eest jumalateenistusel! 
Augustis on meid „tervitanud” koroona-viiruse aktiivsem levikufaas. 
Palvetagem, et viiruse levik lakkaks! Soovime oma koguduse hoida 
jumalateenistustele avatud, andku Jumal meile kõigile selleks tarkust ja 
juhtimist ülevalt. Täname Jumalat, et valitsus peaminister Kaja Kallase 
juhtimisel muutis oma istungil 05.08.21 kogudustele esitatavad nõuded 
jumalateenistuste pidamisel paindlikumaks nõnda, et ei ole tarvis kontrollida 
osalejate tõendeid COVID vaktsineerimise, läbipõdemise ja negatiivse testi 
kohta. Algatus selleks tuli Eesti Kirikute Nõukogult, kuhu ka meie koguduste 
liit kuulub. Palvetagem siiski tõsiselt meie maa ja rahva pärast! 
Ees seisab ikkagi uus aktiivne tööperiood alates septembrist. Palvetagem 
üheskoos evangeeliumi levimise pärast nii Eestis kui üle maailma. Samuti, et 
Jumal annaks tarkust ja juhtimist evangeeliumi kuulutamiseks ning koguduse 
ülesehitamiseks. „Tema on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned 
prohveteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseiks ja õpetajaiks, et pühi 
inimesi valmistada abistamistööle Kristuse ihu ülesehitamiseks, kuni meie kõik 
jõuame usu ja Jumala Poja tundmise ühtsusesse ” (Ef 4:11-13). Ole õnnistatud! 

 Pastor Margus Kask 
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