SÜNNIPÄEVAD

22.juuni
28.juuni

Lauri Pihlak
Tiina Nõlvak

KONTAKT

Tallinna Allika Baptistikogudus
Koskla 18, Tallinn 10615

ALLIKA

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

Juhatuse aseesimehed

BAPTISTI-

Triin Kasemaa, triinkasemaa@gmail.com,

EESTPALVE TEEMAD
- Palvepartner 2020 - Järva-Jaani

5106150
Lauri Pihlak, lauri.pihlak@gmail.com

Kogudus, pastor Hans Süld

Juhatuse liikmed:

- Koguduse uus pastor ja koguduse

Taavo Lige, taavo@ekklesia.ee

tulevik

Kaarel Vahermägi,

- Kristiine kogukond ja linnaosa
juhid
- Kaur, kelle osalemist Lootuse Küla
programmis kogudusena toetame
www.lootusekula.ee

kaarel.vahermagi@gmail.com

KOGUDUS
JUUNI 2020

Tiiu Väinsaar, ravimtaimed@gmail.com

Tööharud
Kammerkoor
Sotsiaaltöö
Jüri-Valdur Kibuspuu, 56600044, 6575415

Raamatukogu

KOGUNEME IGAL PÜHAPÄEVAL

KELL 11.00

Katrin Tammo

Palve enne jumalateenistust
kell 10.30
ANNETUSED
Annetuse saaja: Tallinna Allika
Baptistikogudus
EE282200221007109550
Pikemaajaliste investeeringute tarbeks:
EE752200221012038632

allika.ee

Iket kasutati kahe veolooma rakendamiseks,

Võtke enda peale minu ike ja

et nad veaksid koos kas siis atra või vankrit.

õppige minult, sest mina olen

Selliselt on nende jõud suurem ja tööd

tasane ja südamelt alandlik ja te

kergem teha. Selles ikkes peavad mõlemad

leiate hingamise oma hingedele,

loomad liikuma koos. Kui üks jääb seisma ja

sest minu ike on hea ja minu

teine liigub, siis kogu rakend käib koha peal
ringi. Edasiliikumist ei ole. Ka meie peame

koorem on kerge!

Jeesusega koos liikuma. Kui käime temaga

Mt 11:29-30

Jeesus kasutab väljendit "iket enese peale

jääme kohapeal tammuma, siis ei ole edasi

võtma",

liikumist, tiirleme vaid ringiratast. Iisraeli

tähendab

arusaamade

kohaselt

tolleaegsete

kellegi

õpetust

NELJAPÄEV, 4. JUUNI
Palveõhtu veebis kell 18.00

PÜHAPÄEV, 7. JUUNI
Jumalateenistus leivamurdmisega
algussõna, palve Jüri-Valdur Kibuspuu,
jutlus Helari Puu, juhatab Taavo Lige

koos, siis ei ole koorem raske ja me saame
liikuda eesmärgi suunas. Kui me selles ikkes

mis

KUUKAVA

sõnakuulmatus Moosese ja eelkõige Jumala

NELJAPÄEV, 11. JUUNI
Palveõhtu veebis kell 18.00

PÜHAPÄEV, 14. JUUNI
algussõna, palve Kaarel Vahermägi,

omaks võtma. Ikke all mõistetakse kellegi

vastu põhjustas selle, et nad pidid

jutlus Janek Puusepp, muusika perekond

võimu all olemist ja seda kui koormat. Ike

nelikümmend aastat kõrbes ringiratast

Meibaumid, juhatab Karin-Liis Tambaum

oli ka tööriist, mida kasutati veoloomade

tammuma.

juhtimiseks

ja

rakendamiseks

adra

või

vankri ette.

Hingamise leidmine peitub sõnakuulelikkuses

Koguduse täiskogu koosolek
NELJAPÄEV, 18. JUUNI
Palveõhtu veebis kell 18.00

ja enda Kristusele allutamises, temaga koos
Jeesus
sellele,

juhib
et

oma

kuulajate

sisemise

rahu

tähelepanu

ja

tasakaalu

liikumises. Ole julge seda tegema. Kui sa
võtad enda peale religioossete käskude ja

(hingamise) saab inimene leida selle läbi,

kohustuste koorma, siis väsid ja nõrked selle

et

ellu

all üsna pea. Kui sa aga armastusest

ole

Kristuse vastu kuuletud talle, siis võid

ta

võtab

Jeesuse

poolt

omaks

ja

õpetatu.

rakendab
Ja

see

ei

koorem meie elu üle, vaid Jeesus ütleb, et

kogeda seda, et temaga koos käia ja tema

see

tahet täita on hea, kerge ja kasulik.

kõik

on

hea

ja

kerge.

Jeesusele

tunnistus Tiiu Väinsaar, jutlus Erki Kuld,
juhatab Triin Kasemaa

NELJAPÄEV, 25. JUUNI
Palveõhtu veebis kell 18.00

PÜHAPÄEV, 28. JUUNI

kuuletudes ja tema tahtmist täites saame
kogeda tema lähedalolu ja õnnistusi.

PÜHAPÄEV, 21. JUUNI
algussõna, palve Kaupo Mägi,

Õnnistatud suve algust kõigile
Taavo Lige

algussõna, palve Lauri Pihlak,
tunnistus Mait Meibaum, jutlus Taavo Lige,
juhatab Kaarel Vahermägi

