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PÜHAPÄEVAL, 6. VEEBRUARIL
KL 11 Jumalateenistus leivamurdmisega
 Piibel: Linda Kanter
 Jutlus „Vastutus oma mõtete eest” | Tarmo Lige
 Muusika: Mariin & sõbrad
 Juhatab: Vilver Oras

 KOLMAPÄEVAL, 9. VEEBRUARIL
 KL 18.30 Soo 29 Laulu- ja palveõhtu

PÜHAPÄEVAL, 13. VEEBRUARIL
KL 11 Jumalateenistus 
 Piibel: Liisa Välja
 Jutlus: Vilver Oras
 Muusika: Rebeka & sõbrad
 Juhatab: Lauri Koogas
            
PÜHAPÄEVAL, 20. VEEBRUARIL
KL 11 Jumalateenistus 
 Piibel: Karmen Kääramees
 Jutlus: „Millest alustada?” | Tarmo Lige
 Muusika: Keelpillikvartett 
 Juhatab: Vilver Oras 

 KOLMAPÄEVAL, 23. VEEBRUARIL
 KL 18.30 Soo 29 Laulu- ja palveõhtu

PÜHAPÄEVAL, 27. VEEBRUARIL
KL 11 Jumalateenistus
 Piibel: Mariin Gill
 Jutlus: Dejan Adam
 Muusika: Mariin & sõbrad
 Juhatab: Tarmo Lige

Väikesed muutused

Libedale, pimedale ja niiskele talvele vaatamata püüab tähelepanelikum 
kõrv kinni juba esimesed (kevad)linnukeste häälitsused. Valgus pikendab 
päevi ja annab uut hingamist, värskust, lootust. Tundub, et praegu on just 
paras aeg läbi valgustada ka oma südamesopid – ehk peitub seal midagi, 
mis vajab korrastamist ja võib-olla isegi põhjalikumat parandamist?

Vahel juhtub nii, et suure motivatsioonipuhangu korral ei oska ühestki 
otsast alustada, tahaks kõike kohe ja korraga. Jeesus õpetas, et igale päe-
vale piisab oma vaevast (Mt 6:34), seega väikestes algustes peitub edasi-
viiv jõud. Olgugi, et enamikel on uueks aastaks eesmärgid juba seatud ja 
heal juhul ka täitmisel, saab tegelikult kogu aasta jooksul mõelda muu-
tustele, mida tahame oma elus näha. Nurina võib asendada tänuga, nega-
tiivse arvustamise konstruktiivse nõuandega, pahameele kaastundega … 

Tänu Jumalale, et armuaeg veel kestab ja iga päev saame teadlikult 
otsustada, kuidas suhestume argipäeva pisimuredega, aga ka ootamatute 
ja pingeliste olukordadega. 

Heal päeval olgu sul hea meel, ja kurjal päeval mõtle järele: Jumal on 
teinud nii selle kui teise, et inimene ei teaks, mis tal ees seisab. (Kg 7:14)

Tõepoolest, ühest küljest paneb teadmatus tuleviku ees meid inim-
likult muretsema, aga teisalt lubab olla hetkes ja tunda siirast rõõmu 
kordaminekutest, lähedastest, kogudusest. Jumal näeb meie vajadusi ja 
igapäevaseid väljakutseid, aga ootab siiski, et jagaksime palve läbi kõike 
Temaga. Omaette keerukus on anda „juhtimine” täielikult üle ja lasta 
lahti oma ootustest ja soovidest – me ju tegelikult ei tea, mis on meile 
käesoleval ajahetkel hea ja kaugemas perspektiivis vajalik. Inimesele on 
küll antud võime analüüsida ja teatud määral ka kontrollida oma elu ja 
tegevust, kuid üksnes Jumala usaldamine juhib õigele teeotsale, mille 
avaralt ristmikult laiuvad hoopis uued, tihti isegi üllatavad vaated!

Mariin Gill



Kalju tn 1, Tallinn 10414
Tallinna Kalju Baptistikogudus

LHV Pank:
EE947700771001540869

NB! Pangaülekandega annetades kirjuta palun selgituse 
lahtrisse oma ees- ja perekonnanimi, isikukood ning  
„annetus”, sihtannetuse puhul ka annetuse otstarve.

Juhatus
juhatus@kalju.ee

esimees Marko Kääramees
5661 9966, marko@kalju.ee

Pastor – Tarmo Lige,  
502 1533, tarmo.lige@kalju.ee

Pastor – Vilver Oras,  
5660 7327, vilver@kalju.ee

Lapsed – Kristi Valk, 
kristi@valk.ee, tel 5668 6975

Muusika – Tiiu Jürma tiiu.jyrma@gmail.com ja  
Joel-Rasmus Remmel joelremmel@gmail.com

Eakad – Salme Tellas, 5562 8400  

Tähista tervenemist programm  
ja sotsiaaltöö –  

Ulvi Lahesalu, 511 1274, ulvi.lahesalu@kalju.ee

Majahoidja – Kati Remmel, 
5690 2689, kati.remmel@kalju.ee

Kalju koguduse e-posti list – liitumiseks  
saada e-kiri Vilver Orasele (vilver@kalju.ee)

www.kalju.ee
www.facebook.com/kaljukogudus

Jumalateenistuste järelvaatamine:  
www.kalju.ee/jarelvaatamine

Õnnitleme!

•

VÕTA ÜHENDUST, 
KUI VAJAD EESTPALVET VÕI JULGUSTUST
Lepime aja kokku. Kontaktid leiad ülalt.

Mis võib küll Kalju kirikust head tulla?Mis võib küll Kalju kirikust head tulla?
„Tule ja vaata!” | Johannese 1:46„Tule ja vaata!” | Johannese 1:46

PÜHAPÄEVAKOOL igal pühapäeval kl 11

PALVETAME:
• Rahu eest meie riigis
• Rahva ühtehoidmise ja mõistmise eest
• Alfa kursusel osalejate ja eestvedajate eest
• Täname võimaluste eest, mis meil praegu on ja tarkust neid õigesti kasutada


