SÜNNIPÄEVAD
12. mai Virve-Ingrid Lige
16. mai Triin Kasemaa
25. mai Kaarel Vahermägi
15. juuni Kaarel Väljamäe
22. juuni Lauri Pihlak
28. juuni Tiina Nõlvak

KONTAKT
Tallinna Allika Baptistikogudus
Koskla 18, Tallinn 10615
PASTOR
Kaarel Väljamäe, kaarel.valjamae@gmail.com,
53033431
JUHATUSE ESIMEES
Anti Tammo, anti@tammer.ee, 5113357

ALLIKA
BAPTISTIKOGUDUS
mai-juuni 2022

JUHATUSE ASEESIMEHED
Triin Kasemaa, triinkasemaa@gmail.com,
5106150
JUHATUSE LIIKMED
Lauri Pihlak, lauri.pihlak@gmail.com
Taavo Lige, taavo@ekklesia.ee
EESTPALVE TEEMAD

Kaarel Vahermägi,

• Palvepartner 2022 - Võru Baptisti Kogudus

kaarel.vahermagi@gmail.com

• Kristiine kogukond ja linnaosa juhid

Liis-Helena Väljamäe, liishelena@gmail.com

• Lootuse Küla, keda igakuiselt toetame.
www.lootusekula.ee (Kadi)
• Ukraina koguduse töö

TÖÖHARUD

• Allika jalkatiim

Sotsiaaltöö

Koguneme
igal pühapäeval
kell 11.00
Palve enne
jumalateenistust
kell 10.30

Jüri-Valdur Kibuspuu, 56600044
Raamatukogu
Katrin Tammo

INFO
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

Allika kogudus ja sõbrad!
Sel rahutul kevadel oleme kogudusena tänulikud, et võime olla olemas, püsida, tegutseda,
teenida, unistada. Võime kogeda, et Jumal on Isa nii raskustes kui rõõmudes.
Venemaa sõda ukraina rahva vastu lõhub linnu, perekondi ja hingi sellisel määral, mis
on meile hoomamatu. Samal ajal see õudus ühendab neid, kes armastavad Jumalat,
hoolivad ligimesest ja usuvad elu pühadusse. Need sündmused panevad proovile meie
usu ja kannatlikkuse. Allika kogudus on võimalust mööda kaasa aidanud ka selles kriisis.
Mitmed alliklased on nähtavalt panustamas põgenike aitamisse. Koskla ruumides võime
kaasa elada ka ukraina osaduskonna tekkele ja kasvule. Need on meie vennad ja õed.
Kanname neid palves. Me ei tea, mil viisil see töö jätkub ja areneb või kaua see kestab. Kui

OLULISI KUUPÄEVI

see jääb ka ajutiseks ettevõtmiseks, siis selle viljad on püsivad paljude ukrainlaste elus.

5. mai
Maikuus tähistatakse nelipüha, aga veel enne seda emadepäeva. Allikale tuleb

18:00 Põhimehed

seekord emadepäev külalistega. Jutlustab paljude eestlaste suur sõber Bill Ankerberg.
Külalisjutlustajaid (Joel Reinaru, Marcus Zujev) on oodata ka juunikuus.
Kevadesse vaadates on kristlastest spordisõprade jaoks kindlasti üks oodatuim sündmus
Koguduste Karikas, mida korraldab Noorteühendus Koma. Jalgpallimisjoni kaudu
on evangeelium jõudnud paljude Eesti noorteni. Mitmed on selle kaudu andnud oma
elu Jumalale ning kogenud suurt elumuutust. Kord aastas on jalgpalliturniir loonud
võimaluse nii tähistada tehtud tööd kui inspireerida kogudusi alustama oma jalkatööga.
Pandeemia tõttu on sündmus juba kahel korral ära jäänud ning seda vahvam on nüüd
Allika kogudusena sellest osa võtta.

14. mai
Koguduste Karikas 2022
(Risti)
19. mai
18:00 Ülistus- ja palveõhtu
“Jõuallikas”
(peale seda toimub juhatuse
koosolek)

Oleme tänulikud iga võimaluse eest kogudusena kokku saada ja iga koguduse liikme
eest, kes panustab oma vahendite ja oskustega. Oleme tänulikud, et meiega liitub ka uusi

2. juuni

inimesi, kes toovad värskeid mõtteid ja uut jõudu. Et Jeesuse nimi võiks olla tuntud meie

18:00 Põhimehed

seas ja olla kuuldav meie kaudu. Olge väga õnnistatud!
Allikal näeme!

