SÜNNIPÄEVAD
2. jaanuar Silvi Puusepp
15. jaanuar Helari Puu

KONTAKT

5. veebruar Anti Tammo

Tallinna Allika Baptistikogudus

14. veebruar Tiiu Väinsaar

Koskla 18, Tallinn 10615

23. veebruar Kadri Kivinurm
23. veebruar Päivi Palts


PASTOR
Kaarel Väljamäe, kaarel.valjamae@gmail.com,
53033431

EESTPALVE TEEMAD
• Piibligrupid (Tiiu)

JUHATUSE ESIMEES

• Luuka 10:2 palve ;)

Anti Tammo, anti@tammer.ee, 5113357

• Triin Kasemaa KUS’i lõputöö kirjutamine
• Palvepartner 2022 - Võru Baptisti Kogudus

JUHATUSE ASEESIMEHED

• Kristiine kogukond ja linnaosa juhid

Triin Kasemaa, triinkasemaa@gmail.com,

• Lootuse Küla, keda igakuiselt toetame.
www.lootusekula.ee (Ingrid)

ALLIKA
BAPTISTIKOGUDUS
jaanuar-veebruar 2022

5106150
Lauri Pihlak, lauri.pihlak@gmail.com
JUHATUSE LIIKMED
Taavo Lige, taavo@ekklesia.ee
Kaarel Vahermägi,
kaarel.vahermagi@gmail.com
Tiiu Väinsaar, ravimtaimed@gmail.com
TÖÖHARUD
Sotsiaaltöö

Koguneme
igal pühapäeval
kell 11.00
Palve enne
jumalateenistust
kell 10.30

Jüri-Valdur Kibuspuu, 56600044
Raamatukogu
Katrin Tammo

INFO
Jutlused järelkuulamiseks leiad siit
https://www.allika.ee/jutlused/
Koguduse fb https://www.facebook.com/
allikakogudus

ANNETUSED
EEKBL Tallinna Allika Baptistikogudus
EE282200221007109550

allika.ee
Allika Kogudus

/ katkend raamatust /

Möödunud aasta viimases infolehes

tuleb tegutseda operatiivselt. See puudutab

kirjutasin: “Kui Jumal lubab, tuleb 2022

ka info jagamist. Detailsemalt on kohane

üks hea uus otsuste ja muutuste aasta.

töökava kirjeldada e-posti vahendusel ning

Palume selleks nägemuse värskust; Jumala

sotsiaalmeedias.

tahte ja pühaduse kogemust; uusi kontakte
inimestega, kellele kuulutada rõõmusõnumit;
armastavat osadust, mis tervendab ja toetab
kasvamist; Jumala Sõna sügavuste tundma
õppimist kõigile, kes seda igatsevad.”
Muudatusi tuleb. Üks väike kohendus
puudutab infolehte, mis hakkab ilmuma
harvem, topeltnumbritena. Seega täna loed
jaanuari/veebruari väljaannet.

Pühapäevased teenistused leiavad aset
tavapärases rütmis. Kui kalendrisse on
planeeritud muid sündmusi, siis neile
pöörame siin loomulikult eraldi tähelepanu.
Mis on talvekuude fookus? Alustame lõpust
ehk Ilmutuse raamatust, mis ju Piiblis
viimane. Jutluste seeria pealkiri on “Ma
nägin…” On ju Ilmutuse raamat üks põnev
nägemise ja nägemuste sari. Minu igatsus
on näha kogudust, kus igaüks võiks oma

Meid ümbritsevas maailmas toimub palju meie eest varjatut. On olemas reaalsed
nähtused, millest meil ei ole mingit aimu.
Paljude sündmuste vahelised seosed on
meile teadmata. Ilmutuse 1:1 on öeldud, on
tegemist Kristuse Jeesuse ilmutusega.
Kogu raamatu keskne isik on Kristus Jeesus,
tema tegevus. Koguduse jaoks oli Kristuse
tegevuse üle nagu mingi kate. Paljudele jäi
mulje, et olukordade üle valitseb Rooma riik
oma võimsuses. Kui kate avanes, siis paistis
kõik hoopis teises valguses.
Mõttel, et tegemist on Kristuse Jeesuse
ilmutusega, on raamatu mõistmiseks suur
tähendus. Koguduse Issand räägib
siin oma rahvale juba varem tuntud pühakirja keeles, kasutades selleks Piibli ja oma
ajastu kujundeid, pilte, sümboleid. Ilmutusraamatul on oma eriline rôhuasetus, nimelt
Kristuse taastulek. Ilmutusraamat näitab
ühest küljest maailma viletsust, teisalt
aga ka Kristuse võitu ja Jumala kuningriiki.
Ilmutusraamat toob esile, kuidas kogu võim
läheb Kristuse kätte. Jeesus Jumala Tall, kes

Infolehest leiad jätkuvalt sünnipäevalapsed
ja teemad, kelle/mille eest tahame
palvetada. Jutlustajate nimesid ning muusika
valdkonnas kaasateenijaid me siin ei kajasta.
Kirjeldame pigem üldisemalt temaatilist
fookust. Elame ju ajas, kus muutused
toimuvad kiirelt, teinekord lausa üleöö.
Püüame seada pikemaajalisi eesmärke
pidades ühtlasi silmas, et lühikeses plaanis

oli tapetud, on ülestõusnuna oma koguduse,

õige koha leida. Ent see nägemus saab
alguse taevast. See, mida me kristlastena
teame ja usume viimsetest asjadest, määrab
paljuski ära meie elu siin ja praegu. Selles
olen ma sügavalt veendunud.
Loodan, et tuleb põnev talv täis uusi mõtteid
ja unistusi!
Kaarel

aga ka kogu maailma valitseja Issand (vt Ilm
5.6-14). Kristuse kogudus läheb läbi tagakiusust ja paljudest viletsustest, kuid võib
juba praegu laulda ja juubeldada, sest tal
on osa oma Issanda võidust. Saatan on küll
kardetav tegelikkus, age ta on juba löödud
ja kord pühitakse ta minema. Nii on sellel
raamatul sügav, julgustav, eesmärki näitav
ja hingehoidlik tähendus.
(Peeter Roosimaa “Johannese ilmutus)

