KONTAKT

september 2022

Tallinna Allika Baptistikogudus
Koskla 18, Tallinn 10615

SÜNNIPÄEVAD
3. september Raigo Tammo 75
7. september Milvi Mõtus
13. september Ruthe Mänd
17. september Kristjan Vahermägi

PASTOR
Kaarel Väljamäe, kaarel.valjamae@gmail.com,
53033431
JUHATUSE ESIMEES
Anti Tammo, anti@tammer.ee, 5113357

EESTPALVE TEEMAD
• Palvepartner 2022 - Võru Baptisti Kogudus
• Allika lapsed ja noored; õpilased ja tudengid

JUHATUSE ASEESIMEHED

ALLIKA
BAPTISTIKOGUDUS

Triin Kasemaa, triinkasemaa@gmail.com,
5106150

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

JUHATUSE LIIKMED

www.lootusekula.ee (Kadi)

Lauri Pihlak, lauri.pihlak@gmail.com

• Ukraina koguduse töö

Taavo Lige, taavo@ekklesia.ee
Kaarel Vahermägi,
kaarel.vahermagi@gmail.com

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

Liis-Helena Väljamäe, liishelena@gmail.com

TÖÖHARUD

Koguneme
igal pühapäeval
kell 11.00
Palve enne
jumalateenistust
kell 10.30

Sotsiaaltöö
Jüri-Valdur Kibuspuu, 56600044
Raamatukogu
Katrin Tammo

ANNETUSED
EEKBL Tallinna Allika Baptistikogudus
EE282200221007109550

allika.ee
Allika Kogudus

Kui sa nüüd oma ohvriandi altarile tood ja sulle tuleb meelde,
et su vennal on midagi sinu vastu, siis jäta oma and altari ette ja
mine lepi esmalt ära oma vennaga ja alles siis tule ja too oma and!
(Matteuse 5:23-24)
See kirjasõna ütleb mulle jumalateenistuse kohta midagi olulist.
Kui ma rahu taga ei nõua, ei soovi Jumal minult mingit muud
ohvrit. Iseenesest väljumine, et ligimesele paremini vastu tulla,
on kristlase esimene ja möödapääsmatu ohver. Teiste sõnadega:
rahulik kodune elu on tähtsam kui “kirikus käimine”. Jah, Jeesus

JUTLUSTAJAD

ei soovi mind kirikus nähagi, niikaua kui ma ei ole teinud kõike

4. september Kaarel Väljamäe

võimalikku oma lähema ümbruskonna hea läbisaamise huvides.

11. september Kaarel Väljamäe
18. september Triin Kasemaa

See ei tähenda sugugi, et jumalateenistusel poleks suurt tähtsust:
vastupidi, jumalateenistus on midagi nii tähtsat, et Jeesus ei

25. september Taavo Lige
2. oktoober Kaarel Väljamäe

taha sinna oma kohustustest kõrvale hiilijaid ega luba välispidist
“kirikus käimist” tuua peakäsu mittetäitmise vabanduseks. Jeesus
ei eita välise kombe väärtust, ei keela Jumalale ohvreid tuua, vaid
näitab kätte asjade õige järjekorra. Kui olen ausalt teinud selle
pisku, mis minu võimuses seisab, võin rahu ja rõõmuga täita oma
südamesoovi ja Õnnistegija nõuande: “Siis tule ja too oma and!”
isa Vello Salo, 1963

MEESTE OSADUS
29. septembril kell 18:00

