
 

 

Veebruarikuu tegevuskava 
 
Veebruaris 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 
07.02.     Sõna lugemine ja palve 

   Jutlustaja: Margus Kask 
Juhataja: Andres Saumets 
Organist: Laevi Perandi 

 
Pühapäev  kl 11.00  Jumalateenistus 
14.02.    Sõna lugemine ja palve 

    Jutlustaja: Margo Meri 
   Juhataja: Margus Kask 
   Organist: Eve Saumets 

 
Pühapäev  kl 11.00  Jumalateenistus 
21.02.    Eesti baptismi 137. aastapäev 

Sõna lugemine ja palve  
    Jutlustaja: Margus Kask 
    Juhataja: Enn Mõttus 
    Organist: Eve Albre 
 
Kolmapäev  kl 11.00  Tänujumalateenistus 
24.02.     EV 103. aastapäeva tänujumalateenistus 
Puhkpilliansambel  Jutlustaja: Vallo Ehasalu (EELK) 
    Juhataja: Margus Kask 

Organist: Eve Saumets 
 

 
Pühapäev kl 11.00 Jumalateenistus 
28.02.    Sõna lugemine ja palve 
    Jutlustaja: Andres Saumets 
    Juhataja: Margus Kask 
    Organist: Eve Albre 

 
Juhatuse koosolek toimub esmaspäeval, 01. veebruaril kell 19.00 
koguduse saalis. 
Annikoru osakonna koosolek toimub 03. veebruaril kell 13.00 Konguta 
rahvamajas. Edasised kokkusaamised lepitakse kokku vastavalt 
võimalustele (täpsem info Andrus Kikkaselt). 
Palvekoosolek toimub neljapäeviti kell 19.00 koguduse saalis. 
Palvegrupp (Lille tn) koguneb kolmapäeviti kell 16.30. 
 
Seisuga 01.01.2021 kuulub Elva kogudusse 93 liiget. Eelmisel aastal 
kutsuti igavikku 4 liiget, teiste kogudustega ühines 3 liiget ja Elva 
kogudusega liitus teistest kogudustest 2 liiget. 

 
Veebruarikuu sünnipäevalapsed 

 

14.02.  Tiina Kask 

14.02.  Peeter Liik 

18.02.  Kadi Sillandi 

27.02.  Hillar Linde 

 

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! 

Veebruar 2021 
Elva Baptistikoguduses  

Jeesus on maailma valgus 
 

Armsad õed ja vennad! 
 
Aeg ruttab, käes on 2021. aasta küünlakuu. Piiblis ei kõnelda meile 
küünaldest. Kuigi piiblitõlked on kõndinud oma rada ning 
varasemad „küünlad” on tõlgitud nüüd „lampideks”. Sellel on 
konkreetne ajastulooline põhjus, sest Lähis-Idas kasutati 
valgustamiseks peamiselt erinevaid õlilampe. Siiski on vanematele 
piiblilugejatele tuntud salm: „Ükski ei süüta küünalt ega pane seda 
varjule vaka alla, vaid küünlajalale, et sissetulijad näeksid valgust.” (Lk 
11:33, Piibli tõlge 1968. aastast) Küünal on meile arusaadav 
sümbol, kuna kasutame seda valgustamiseks ikka ja jälle. 

Küünlakuu teine päev kannab nime küünlapäev. Rahvakalendri 
järgi talvepoolituspüha, pool inimeste ja loomade varutud 
talvetoidust peaks olema alles. Kirikukalendri järgi tähistab see 
päev Jeesuslapse templisse toomist (Lk 2:22-24). Traditsiooni järgi 
süttisid seepeale templis küünlad. Sellest ka nimetus 
„küünlapäev”. Jeesus on maailma valgus (Jh 8:12). Alati, kui 
süütame küünla, sümboliseerib see Jeesust Kristust, maailma 
ainust valgust. See valgus tuleb asetada kõrgele kohale! 

Küünlakuul tähistame ka Tartu rahu aastapäeva (02.02.) ja Eesti 
Vabariigi sünnipäeva (24.02.). Õnnistame oma maad ja rahvast 
ning laiendame jumalariigi piire, et Kristuse valgus säraks kogu 
maailmas! 
 
Margus Kask 
pastor 

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

