SÜNNIPÄEVAD
4. november Tiiu Kruusi 80
6. november Raili Vahermägi

KONTAKT
Tallinna Allika Baptistikogudus
Koskla 18, Tallinn 10615

11. november Liis Kibuspuu
22. november Mati Särglep
29. november Virge Vahermägi


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

EESTPALVE TEEMAD
• Noorte Alfa jätkuv kordaminek
• Erinevate valdkondade inimesed,
kes pandeemia tõttu on suurtes raskustes.

JUHATUSE ASEESIMEHED
Triin Kasemaa, triinkasemaa@gmail.com,
5106150

ALLIKA
BAPTISTIKOGUDUS
NOVEMBER 2021

Lauri Pihlak, lauri.pihlak@gmail.com

• Palvepartner 2021 - 3D kogudus
• Kristiine kogukond ja linnaosa juhid.
• Lootuse Küla, keda igakuiselt toetame.
www.lootusekula.ee

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

(Ingrid)

Tiiu Väinsaar, ravimtaimed@gmail.com



TÖÖHARUD
Sotsiaaltöö

INFO

Jüri-Valdur Kibuspuu, 56600044

Jutlused järelkuulamiseks leiad siit

Raamatukogu

https://www.allika.ee/jutlused/

Katrin Tammo

Koguduse fb https://www.facebook.com/
allikakogudus

Koguneme
igal pühapäeval
kell 11.00
Palve enne jumalateenistust
kell 10.30

ANNETUSED
EEKBL Tallinna Allika Baptistikogudus
EE282200221007109550

allika.ee
Allika Kogudus

„Vaata nüüd, linna asupaik on

Kas sul on täna isiklik ja värske sõna Isa

hea, nagu mu isand näeb, aga vesi on paha…

käest, mis sind edasi kannab?

Pühapäev, 7. november

(2.Kuningate 2:19)

Jumalateenistus leivamurdmisega

Me kõik vajame isiklikku ilmutust

jutlus Kaarel Väljamäe

Aastapäeva jumalateenistusel kõneles

Jumala käest, julgustas meid Viljar. Nii

selle kirjakoha põhjal Viljar Liht (soovitan

nagu ilmutati paljudes kodudes vanasti

kindlasti kodulehelt üle kuulata). Ta

fotosid isiklikes pimikutes, nõnda

küsib oma jutluses ühe väga tähtsa

vajame “pilte” Jumala käest isiklikes

küsimuse: “Kummale poole meie aga-

palvekambrites. Me saame Sõna kaudu

sid jääb Jumal? Kas me räägime usus või

ilmutusi ja võime neid omavahel jagada.

uskmatuses?”

muusika: ans. “Hiiumandri”

Pühapäev, 14. november
ISADEPÄEV
jutlus Einike Pilli
muusika: Raahel, Liis-Helena & Mairit

Mul on seejuures lootust, et ka
Üks võib ehk öelda: Ma tean Jumala

meie näiliselt vastuolulised kaadrid

tõotusi, aga minu elus need ei kehti.

moodustavad siiski Jumala pilgu läbi

Teine aga sõnab: Ma olen täna oma elus

ühe põneva pildi, mis on märksa

kitsa koha peal, aga Jumal on lubanud, et

harmoonilisem, kui me oskame siin

ta viib mind sellest läbi.

oma pisikeste objektiivisilmade põhjal
uskuda.

Neljapäev, 18. november
kl 18.00
Meeste osadus

Pühapäev, 21. november

Me oleme maa ja rahvana, kogukondade

IGAVIKUPÜHAPÄEV

ja kogudustena täna kitsa koha peal.

Me oleme kitsa koha peal, aga Jumal on

Mõned nimetavad seda sõjaseisukorraks.

troonil täna ja igavesti!

jutlus Kaarel Väljamäe

Haiglates heitlevad paljud patsiendud
Pühapäev, 28. november

elu ja surma piiril. Arstid ja õed võitlevad
kurnatusega. Koolid taluvad muutusi ja
teadmatust. Mõned on oma tegevusala
tõttu tööst ilma ja n-ö tänaval. Tänaval ja

Kaarel

1. ADVENT
jutlus Kaarel Väljamäe
muusika: Johanna&Co

sotsiaalmeedias võitlevad sõnad.
Kes jääb ellu ja milline see elu saab
olema? Milliseks kujunevad suhted ja
suhtumised? Kummale poole meie agasid jääb Jumal?

NOORTEÕHTUD
5. november
26. november
lisainfo: Karin-Liis Tambaum

