SÜNNIPÄEVAD
2. juuli Kaupo Mägi
12. juuli Melita Väljamäe
12. august Ruth Puu
30. august Maarja Tammo

KONTAKT
Tallinna Allika Baptistikogudus
Koskla 18, Tallinn 10615
PASTOR
Kaarel Väljamäe, kaarel.valjamae@gmail.com,

EESTPALVE TEEMAD
• Palvepartner 2022 - Võru Baptisti Kogudus
• Koguduse ja noorte laager

53033431
JUHATUSE ESIMEES

ALLIKA
BAPTISTIKOGUDUS
juuli-august 2022

Anti Tammo, anti@tammer.ee, 5113357

• Kristiine kogukond ja linnaosa juhid
• Lootuse Küla, keda igakuiselt toetame. www.

JUHATUSE ASEESIMEHED

lootusekula.ee

Triin Kasemaa, triinkasemaa@gmail.com,

(Kadi)

5106150

• Ukraina koguduse töö
JUHATUSE LIIKMED
Lauri Pihlak, lauri.pihlak@gmail.com

KOGUDUSE SUVEPLAANID
17.-21. juuli toimub noortele
English Camp
29.-31. juuli Allika ja Laagri
koguduste ühislaager
“Rahu Jumalaga”
Nuutsaku Puhkekeskuses

Taavo Lige, taavo@ekklesia.ee
Kaarel Vahermägi,
kaarel.vahermagi@gmail.com
Liis-Helena Väljamäe, liishelena@gmail.com

TÖÖHARUD
Sotsiaaltöö
Jüri-Valdur Kibuspuu, 56600044

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

Raamatukogu

Koguneme
igal pühapäeval
kell 11.00
Palve enne
jumalateenistust
kell 10.30

Katrin Tammo

ANNETUSED
EEKBL Tallinna Allika Baptistikogudus
EE282200221007109550

allika.ee
Allika Kogudus

Hea alliklane, hea sõber!
Käes on suvi ja puhkuste aeg. Tuntud loos viie tuhande mehe toitmisest kõigest
viie leiva ja kahe kalaga on Jeesusel koos jüngritega kavatsus võtta aega
puhkuseks. (Luuka 9:10-17) Need plaanid katkevad rahva vajaduste tõttu. Jeesus
teenib inimesi, kes on teda otsinud ja üles leidnud ning annab viimaks jüngritele
korralduse hulgad ära toita. Õpilastel on omad vastuväited Jeesuse kavatsustele.
Ent seal, kus inimvõimetest ei piisa, tuleb appi Jumala vägi ning hulgad saavad
toidetud. Head-paremat jääb ülegi. Kas saame meiegi loota, et Jumal tuleb meile
appi seal, kus puhkuseplaanid ei õnnestu ning ülesanded ning olukorrad käivad
üle jõu?

SUVE PÜHAPÄEVAD/JUTLUSTAJAD
Tänases on nii tänulikkust pikkade soojade suvepäevade eest kui muret
eeloleva sügis-talve pärast. Kui kaua kestab sõda? Kuidas saab energia- ja
muude hindadega? Kas me tuleme toime? Ärevust ja raskemeelsust tekitavates
olukordades võib lihtsalt tekkida esmapilgul mõistlikke põhjendusi ja vabandusi,
et mitte oma panus anda. Nii nagu jüngrid ütlesid Jeesusele näljaseid hulki
vaadates, et need tuleb saata ära. Las nad leiavad ise endale söögipoolist ja
öömaja. Jeesus vastas sellele ettepanekule omapoolse väljakutsega: “Andke teie
neile süüa!” Leivad ja kalad, mis olid seni olnud varjul, toodi valguse ja Jeesuse
kätte ning need said aineseks väga suurele imele.

3. juuli Taavo Lige
10. juuli Mason Sutherland
17. juuli Triin Kasemaa
24. juuli Kaarel Väljamäe
31. juulil Kosklas jumalateenistust
ei toimu!

Mis on sinus endas või sinu käes varjul, mille kaudu Jeesus saaks oma plaane

7. august Kaarel Väljamäe

täita, kedagi ära toita, midagi suuremat korda saata, kui on sinu enda mõtted

14. august “Lugude hommik”

ja soovid? Mõtle sellele ja teeni palvemeeles kaasa. Puhka, tunne rõõmu suvest,
lae igas mõttes patareisid. Ent ole valmis, et nii eluolukordadel kui Jeesusel
on kombeks meie plaanidesse teha korrektuure. Ja õpi siis usaldama, sest me
tunneme suurte imede Jumalat!
Kaarel

21. august Ilmar Tomusk
28. august Helari Puu

