
 

 

Veebruarikuu tegevuskava 
 
Avalikel jumalateenistustel tuleb endiselt järgida kogudustele kehtestatud 
riiklikke piiranguid: jumalateenistusliku ruumi 50% täituvust, 2+2 reeglit, 
siseruumides maskikandmise kohustust ja käte desinfitseerimist. Elva 
koguduses jätkuvad jumalateenistuste otseülekanded veebis (link on leitav 
koguduse kodulehel elvakogudus.ee), mis on ka järelvaadatavad YouTube’i 
kanalil. 

 
Pühapäev kl 11.00  Jumalateenistus koos leivamurdmisega 
06.02.    Sõna lugemine ja palve 

Muusika   Jutlustaja: Margus Kask 

Paul Kaspar Saumets  Juhataja: Andres Saumets 
    Organist: Eve Saumets 

Pühapäev  kl 11.00  Jumalateenistus 
13.02.    Sõna lugemine ja palve 

Muusika   Jutlustaja: Andres Saumets 
Karoliina & Margus  Juhataja: Margus Kask 
    Organist: Margus Kask 

Pühapäev  kl 11.00  Jumalateenistus  
20.02.     Sõna lugemine ja palve 

Muusika   Jutlustaja: Margus Kask 

Heli-Riin & Lauri  Juhataja: Margo Meri 
    Organist: Laevi Perandi 

Neljapäev kl 13.00 Eesti Vabariigi 104. aastapäeva 
24.02.    jumalateenistus EELK Elva kirikus 
Muusika   Sõna lugemine ja palve 
Koguduste koorid  Jutlustaja: Margus Kask 
    Juhataja: Vallo Ehasalu 

Pühapäev kl 11.00 Jumalateenistus koos uue kantsli 
27.02.    pühitsemisega, Eesti baptismi aastapäev 
Muusika   Sõna lugemine ja palve 

Koguduse segakoor  Jutlustaja: Peeter Liik 

    Juhataja: Enn Mõttus 

    Organist: Eve Albre 

Pastor Margus Kase vastuvõtuajad veebruaris hingehoiuks ja palveks: 
teisipäeviti, kolmapäeviti ja neljapäeviti kell 13.00–16.00 (v.a 
neljapäev, 10.02). Vastuvõtt toimub koguduse kantseleis (Pargi 10). 
Palun oma tulemisest helistades ette teatada (55613311). 

Neljapäeviti kell 7.00 hommikul koguduse alumises saalis vendade 

hommikupalvus koos hommikupudruga. 

Teisipäeviti kell 18.30–20.00 ülistus- ja palvekoosolek koguduse saalis. 
8. veebruaril on külaliseks pastor Ermo Jürma Moostest, ülistus Kalle ja 
Laevi; 15. veebruaril ülistus Lauri ja Heli-Riin; 22. veebruaril ülistus 
Peeter ja Kaja. 

Lille tn palvegrupp koguneb kolmapäeviti lell 16.30, infot saab Kalle 
Perandilt (53333844). 

Annikoru osakonna koosolekud toimuvad 01. ja 08. veebruaril kell 
12.00 Konguta rahvamajas. Infot saab Andrus Kikkaselt, 5220435. 

Koguduse segakoori proovid toimuvad neljapäeviti kell 18.30. 

 

Veebruarikuu sünnipäevalapsed 

14.02.  Peeter Liik 

14.02.  Tiina Kask 

18.02.  Kadi Sillandi 

19.02.  Enno Lipping 

27.02.  Hillar Linde 

 

Õnnitleme ja soovime 
Jumala rohkeid õnnistusi,  
hoidmist ning juhtimist! 

 
 
 
 



 

 

Koguduse kontaktid 
 
Pastor Margus Kask, 55613311, margus.kask@kogudused.ee 
Koduleht: www.elvakogudus.ee 
Videoteenistused YouTube’s: 
https://www.youtube.com/channel/UCqwfBu4dZlMhXrRCF2pb6zQ 
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! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veebruar 2022 

Elva Baptistikoguduses 
 

Rahukuu 
 
Veebruaris tähistame ühte väga olulist püha. Nimelt 02.02.1920 sõlmiti 
Tartu rahuleping. See tähendas, et Eesti Vabariigi ja Nõukogude 
Venemaa vahel hakkas kehtima rahu – sõda oli lõppenud. See 
rahuleping on olnud Eestile õnnistuseks. Apostel Paulus kirjutab 
roomlastele: „Kui võimalik, niipalju kui oleneb teist, pidage rahu kõigi 

inimestega!” (Rm 12:18) Rahu tähendust hakkame taipama rohkem siis, 
kui kerkib ärevus. Ühel möödunud jaanuarikuu õhtul lendasid üle 
Lõuna-Eesti ülehelikiirusel hävitajad ning tekitasid lennuga mõned 
võimsad paugud. Päris paljudel kodanikel oli uni kadunud ning 
südamesse tõusis hirm ja ärevus – mis nüüd on juhtunud? See oli siiski 
kõigest ehmatus, rahu kestis meie maal edasi. 

Piibel kutsub meid üles palvetama rahu eest. Ps 122:6 ütleb, et 
paluge rahu Jeruusalemmale. Kiri heebrealastele annab juhise, mille järgi 
tuleb kõigiga taotleda rahu ja pühitsust. Rahu on ka Jumala and (nt 3Ms 
26:6). Aaroni õnnistussõnad lõpevad palvega: „... ja andku sulle rahu.” 
(4Ms 6:26). Jeesus ütleb: „Rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan teile. 
Mina ei anna teile nõnda, nagu maailm annab. Teie süda ärgu ehmugu 
ega mingu araks!” (Jh 14:27). Jeesuse sõnad on tähelepanuväärsed – mina 
ei anna teile nõnda,nagu maailma annab. Jeesuse antud rahu algab inimeses 
seestpoolt. See rahu kestab ka siis, kui maailmas on meil ahistust. See rahu 
on Jeesuse and. Tänu Jumalale! 

Ja veel üks sündmus veebruarikuus. Juba mõnda aega oleme 
tundnud puudust kantslist. Jumal andis vendadele südamesse kantsli 
uuendamise. Kui Issand tahab ja me veel elame (Jk 4:15), siis 27. 
veebruaril pühitseme uuendatud kantsli Issanda teenistusse. Soovime, 
et see oleks rahu ja õnnistuse sõnumite kuulutamise koht. 

Õnnistatud veebruarikuud ning armu ja rahu kõigile! 
 
Pastor Margus Kask 

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

