SÜNNIPÄEVAD
7. detsember Krista Esta
11. detsember Helen Mägi
30. detsember Taavo Lige 60

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



53033431

EESTPALVE TEEMAD

JUHATUSE ESIMEES

• Noorte Alfa

Anti Tammo, anti@tammer.ee, 5113357

ALLIKA
BAPTISTIKOGUDUS
detsember 2021

• Piibligrupid (Tiiu)
• Luuka 10:2 palve ;)

JUHATUSE ASEESIMEHED

• Palvepartner 2021 - 3D kogudus

Triin Kasemaa, triinkasemaa@gmail.com,

• Kristiine kogukond ja linnaosa juhid

5106150

• Lootuse Küla, keda igakuiselt
toetame. www.lootusekula.ee (Ingrid)

Lauri Pihlak, lauri.pihlak@gmail.com
JUHATUSE LIIKMED

Koguneme
igal pühapäeval
kell 11.00

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


TÖÖHARUD
Sotsiaaltöö
Jüri-Valdur Kibuspuu, 56600044

Palve enne
jumalateenistust
kell 10.30

Raamatukogu

INFO

Katrin Tammo

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

ANNETUSED
EEKBL Tallinna Allika Baptistikogudus
EE282200221007109550

allika.ee
Allika Kogudus

Neljapäev, 2. detsember
kl 18.00
Meeste osadus
Pühapäev, 5. detsember
kl 11.00
2. ADVENT

õulukuu on käes ja pühade ootus

J

et tänavu ristisime kaks inimest, kes

poeb vaikselt hinge. Allikal jätkub

Jumalateenistus leivamurdmisega

kuuluvad pigem pikema minevikuga

jutlus Kaarel Väljamäe

tegevus üsna traditsioonilisel moel.

inimeste sekka, ent ehk on sõbral

Oleme tänulikud, et on võimalus tulla

õigus. Seespidine, vaimulik inimene ju

pühapäeviti kokku ja teenida üheskoos

nooreneb päev-päevalt.

juhatab Taavo Lige

Pühapäev, 12. detsember

Jumalat. Loodan, et koguduse osadus
innustab sind järgima Jeesust iga päev.

muusika Tuli taevast

Ent loodame, et värskendus toimub
jätkuvalt nii sisemiselt kui väliselt.

1. advendi jutluses tegin üleskutse

Kui Jumal lubab, tuleb 2022 üks

täita oma jõuluostukorv kolmel viisil

hea uus otsuste ja muutuste aasta.

armastusega. Esmalt Jumala vastu,

Palume selleks nägemuse värskust;

seejärel pühendudes lähedastele/

Jumala tahte ja pühaduse kogemust;

kogudusele, et selle kaudu võiks armastus

uusi kontakte, kellele kuulutada

kanduda kogu maailma, kuigi see on nii

rõõmusõnumit; armastavat osadust,

suur ja hoomamatu. Usun, et igaüks leiab

mis tervendab ja toetab kasvamist;

praktilised viisid, kuidas jõuluajal silmas

Jumala Sõna sügavuste tundma

pidada kõige olulisemat.

õppimist kõigile, kes seda igatsevad.

Aasta lõpus tehakse igasuguseid

Isa õnnistusega jõulukuud kõigile!

kl 11.00
3. ADVENT
jutlus Kristjan Kalamägi
juhatab Kaarel Väljamäe
Neljapäev, 16. detsember
kl 13.00
Kristiine ja Allika eakad
Pühapäev, 19. detsember
kl 11.00
4. ADVENT
jutlus Helari Puu
muusika Hiiumandri

edetabeleid ja kokkuvõtteid. Otsitakse
märksõnu, mis kirjeldaks toimunut.
Ma ei tea, mis on sinu madalseisud ja
tipphetked, ent Allika elu kõrvalt jälgiv
sõber mainis mulle: “Eemalt paistab,
et Allika nooreneb.” Selgitasin talle,

juhatab Kristjan Vahermägi

Kaarel
Reede, 24. detsember
kl 16.00
JÕULUÕHTU JUMALATEENISTUS
jutlus Kaarel Väljamäe
juhatab Triin Kasemaa
laulab koguduse koor
Pühapäev, 26. detsember
kl 11.00
2. jõulupüha perejumalateenistus
sõnum Triin Kasemaa

