Detsembrikuu tegevuskava
Detsembris toimuvad jumalateenistused palvelas, Pargi 10, Elva,
kui avalikele kogunemistele täiendavaid piiranguid ei teha.
Jälgige jooksvat informatsiooni ja täitke palun viiruse levikut
tõkestavaid meetmeid (maski kandmine siseruumis, käte
desinfitseerimine, hajutatud istumine). Kõik jumalateenistused
on nähtavad ka otseülekandes YouTube’i kanalil.
Pühapäev
06.12.

kl 11.00

Pühapäev
13.12.

kl 11.00

Pühapäev kl 11.00
20.12.
Puhkpillid
Neljapäev
24.12.
Segakoor

kl 16.00

Reede
kl 11.00
25.12.
Puhkpillid

2. advent ja püha õhtusöömaaeg
Sõna lugemine ja palve
Jutlustab Jael Puusaag
Juhatab Margus Kask
3. advent
Sõna lugemine ja palve
Jutlustab Peeter Liik
Juhatab Margus Kask

Pühapäev kl 11.00
27.12.
Peeter & Sõbrad

Sõna lugemine ja palve
Jutlustab Margo Meri
Juhatab Andres Saumets

Neljapäev
31.12.

Vana-aasta palvus
Sõna lugemine ja palve
Jutlustab Margus Kask
Juhatab Enn Mõttus

kl 16.00

Juhatuse koosolek toimub kolmapäeval, 09. detsembril kell 19
koguduse saalis. Palvegrupid saavad koguneda kokkulepitud
aegadel või hoida ühendust sotsiaalmeedia või telefoni teel.

Detsembrikuu sünnipäevalapsed
03.12

Ave Kuusma

04.12

Erich Leesik

4. advent
Sõna lugemine ja palve
Jutlustab Andrus Kikkas
Juhatab Hillar Linde

08.12

Helle-Marit Päärde

10.12

Paavel Liik

15.12

Meeri Kepler

21.12

Elviira Ploom

Püha jõuluõhtu
Sõna lugemine ja palve
Jutlustab Margus Kask
Juhatab Margo Meri

27.12

Virve Kepler

50

28.12

Ruth Kikas

60

Esimene jõulupüha
Sõna lugemine ja palve
Jutlustab Andres Saumets
Juhatab Margus Kask

90

Õnnitleme ja soovime Jumala rohkeid õnnistusi
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!

Detsember 2020
Elva Baptistikoguduses
Jumala Sõna valgustab
Armsad õed ja vennad,
ongi käes 2020. aasta lõpp. See aasta on olnud väga muutlik ja täis
ootamatusi. Ometi on Jumal meid kõiki sellest läbi kandnud. Tänu
Jumalale! Kindlasti ei piisa ühelauselisest tänust. Kindlasti on
tänulikkust südames palju-palju rohkem. Avalikustame siis selle!
On pime aeg. Meid ümbritseb viirus ja muutunud ühiskond.
Oleme kõik kogenud juba aastaid, et just detsembris käib päike järjest
enam madalamalt. Kuid ühel hetkel toimub justkui nähtamatu murrang,
kus päike hakkab tasapisi pikemaid samme astuma. Ka ühiskondlikud
haigused pole lõplikud. Kõige olulisem on teada, et Jumala sõna
valgustab meid igal ajal! „Sinu Sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu
teerajal,“ ütles psalmist (Ps 119:105). Pimedatel aegadel tuleb üha
teadlikumalt lasta enese sisse Jumala Sõna valgust. Johannese
evangeeliumi alguses on väga võimsad sõnad: „Mis on tekkinud tema
kaudu, oli elu, ja elu oli inimeste valgus. Ja valgus paistab pimeduses, ja
pimedus ei ole seda omaks võtnud. Oli Jumala läkitatud mees, nimega Johannes,
see pidi tunnistust andma, tunnistama valgusest, et kõik hakkaksid tema
kaudu uskuma. Tema ise ei olnud valgus, vaid ta pidi tunnistama valgusest.
Tõeline valgus, mis valgustab iga inimest, oli maailma tulemas. Ta oli
maailmas, ja maailm on tekkinud tema läbi, ja maailm ei tundnud teda ära. Ta
tuli omade keskele, ent omad ei võtnud teda vastu. Aga kõigile, kes tema vastu
võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lasteks, neile, kes usuvad tema
nimesse.“ (Jh 1:3b–12).
Jumala lapse seisus on seega midagi väga rõõmsat. Aasta
viimastel päevadel tähistame Jeesuse sündi. Sellega kuulutame rõõmu ja
lootust maailmale. „Ja valgus paistab pimeduses“ – laseme Jumala Sõna
valgusel särada meie kõigi eludes, jagame seda valgust kõigile. Selleks
ju Jeesus maailma tuligi.
Õnnistatud jõulukuud!

Pastor Margus Kask

