SÜNNIPÄEVAD

KONTAKT

2. juuli Kaupo Mägi
12. juuli Mari-Liis Nõlvak

Tallinna Allika Baptistikogudus
Koskla 18, Tallinn 10615

ALLIKA

Juhatuse esimees
Anti Tammo, anti@tammer.ee, 5113357

Juhatuse aseesimehed
EESTPALVE TEEMAD

BAPTISTI-

Triin Kasemaa,
triinkasemaa@gmail.com, 5106150

- Palvepartner 2020 Järva-Jaani Kogudus, pastor
Hans Süld
- Koguduse uus pastor ja

Lauri Pihlak, lauri.pihlak@gmail.com

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

koguduse tulevik

KOGUDUS
JUULI 2020

Tiiu Väinsaar, ravimtaimed@gmail.com

- Kristiine kogukond ja
linnaosa juhid

Tööharud
Sotsiaaltöö

- Kaur, kelle osalemist Lootuse

Jüri-Valdur Kibuspuu, 56600044

Küla programmis kogudusena

Raamatukogu

toetame www.lootusekula.ee

Katrin Tammo

KOGUNEME IGAL

PÜHAPÄEVAL KELL 11.00
Palve enne jumalateenistust

ANNETUSED
Annetuse saaja: Tallinna Allika
Baptistikogudus
EE282200221007109550
Pikemaajaliste investeeringute tarbeks:
EE752200221012038632

allika.ee

kell 10.30

IGA KÄSK ON TÕOTUS
Jumal ei käsi meil kunagi teha midagi,
mida

me

teha

ei

suuda.

Käsuga

Ka kõige puhtam meie hulgast

KUUKAVA

pole nii puhas, et tulel ta juures

PÜHAPÄEV, 5. JUULI
Jumalateenistus leivamurdmisega

midagi hävitada poleks.

algussõna, palve Anti Tammo,

koos

tuleb võime kuuletuda. Kui Jeesus seisis

jutlustab, juhatab Taavo Lige

Laatsaruse haua ees, andis ta võimatu
käsu: "Laatsarus, tule välja!" Kuid see on

Igast kiusatusest on Jumalal

ju võimatu käsk. Kui Laatsarus saanuks
välja

tulla,

Issand

oleks

nõuab

ta

liiga

juba
palju?

tulnudki.

Kas

Laatsarus

ei

vähemalt üks tee, mis viib

annab

käsu,

annab

juhatab Jüri-Valdur Kibuspuu

Ära karda head teha ka siis, kui
esile ei tõsteta mitte sind, vaid

päeval

käega

kohtas

meest.

Jeesus

"Siruta

oma

välja,"

kedagi teist.

ütles Jeesus. Kuid kuivanud käel just see
viga ongi — seda ei saa välja sirutada.

tõotuseks.

Kui

Jumal

meil

midagi

teha

käsib, siis teame, et see on tõotus, mida
saab

täita.

Pole

siis

ime,

et

nähtust: Iisraeli rahvas ja

(1Jh

5:3).

Meie

osa

kao enne, kui Issand tuleb.

apostel

on

seega

välja selgitada, kuhu Jumal on minemas,
minna

temaga

kaasa

ja

mägedel tee pealt eest kaduda.

Ron Dunn “Usu saladus”

juhatab Taavo Lige

algussõna, palve Kaarel Vahermägi,
tunnistus Liis-Helena Väljamäe,
jutlus Karin-Liis Tambaum,

Kristuse kogudus. Nad kumbki ei

Johannese kirja põhjal ei ole tema käsud
rasked

algussõna, palve Jüri-Valdur Kibuspuu,

PÜHAPÄEV, 26. JUULI
Maailmas on kaks imeväärset

Ometi ta sirutas. Käsuga koos tuli vägi
käsule kuuletuda. See muudab iga käsu

PÜHAPÄEV, 19. JUULI
tunnistus Helen Mägi, jutlus Toivo Pilli,

kuivanud

käsi

jutlus Veljo Kaptein,

ta

samaaegselt ka väe kuuletuda.

Ühel

algussõna, palve Lauri Pihlak,
tunnistus Marge Kibuspuu,

sellest välja.

saa välja tulla. Kuid ta tuleb. Sest kui
Jeesus

PÜHAPÄEV, 12. JUULI

Kristus valmistab kogudust
patuga rikutud materjalist, kuni

käskida
sellest saab jumalik meistriteos.

Osvald Tärk “777 mõttetera jutlustest”

juhatab Kaarel Vahermägi

