KONTAKT

SÜNNIPÄEVAD
4. november Tiiu Kruusi
6. november Raili Vahermägi
9. november Karl Tõnne
11. november Liis Kibuspuu

Tallinna Allika Baptistikogudus
Koskla 18, Tallinn 10615
PASTOR
Kaarel Väljamäe, kaarel.valjamae@gmail.com,
53033431

22. november Mati Särglepp
29. november Virge Vahermägi

november 2022

JUHATUSE ESIMEES
Anti Tammo, anti@tammer.ee, 5113357
JUHATUSE ASEESIMEHED
Triin Kasemaa, triinkasemaa@gmail.com,

ALLIKA
BAPTISTIKOGUDUS

5106150
EESTPALVE TEEMAD
• Palvepartner 2022 - Võru Baptisti Kogudus

JUHATUSE LIIKMED

• Kristiine kogukond ja linnaosa juhid

Lauri Pihlak, lauri.pihlak@gmail.com

• Lootuse Küla, keda igakuiselt toetame.

Taavo Lige, taavo@ekklesia.ee

www.lootusekula.ee (Kadi)

Kaarel Vahermägi,

Koguneme
igal pühapäeval
kell 11.00

kaarel.vahermagi@gmail.com
Liis-Helena Väljamäe, liishelena@gmail.com

Palve enne
jumalateenistust
kell 10.30

TÖÖHARUD
Sotsiaaltöö

INFO
Jutlused järelkuulamiseks leiad siit
https://www.allika.ee/jutlused/

Jüri-Valdur Kibuspuu, 56600044
Raamatukogu
Katrin Tammo

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

ANNETUSED
EEKBL Tallinna Allika Baptistikogudus
EE282200221007109550

allika.ee
Allika Kogudus

Viimaks veel, vennad, palvetage meie eest,
et Issanda sõna leviks ja kirgastuks nõnda nagu teiegi juures
ning et meid kistaks välja üleannetute ja kurjade inimeste käest.
Sest usku ei ole kõikidel.
Aga ustav on Issand, kes teid kinnitab ja kurja eest hoiab.
Me oleme ju Issandas veendunud teie suhtes,
et te olete teinud ja teete, mida me käsime.
Issand aga suunaku teie südamed Jumala armastuse ja
Kristuse kannatlikkuse poole!
(2.Tessaloonika 3:1-5)

KUUKAVA
6. november jumalateenistus, Issanda laud
jutlustab Kaarel Väljamäe

13. november isadepäev
jutlustab Triin Kasemaa

20. november igavikupühapäev
jutlustab Taavo lige

27. november 1. advent
jutlustab Karl Tõnne

Sest me oleme päästetud lootuses. Ent juba nähtava lootmine ei
ole lootus: kes siis loodab seda, mida ta näeb?
Kui me aga loodame seda, mida me ei näe, siis me ootame seda
kannatlikult.
Samuti tuleb ka Vaim appi meie nõtrusele: me ju ei tea, kuidas
palvetada, nõnda nagu peab, kuid Vaim ise palub meie eest
sõnatute ägamistega.

4. detsember 2. advent
jumalateenistus, Issanda laud
jutlustab Kaarel Väljamäe

Meeste osadus 24. novembril kell 18:00

Aga südameteuurija teab, mida Vaim taotleb, sest Jumala
tahtmise järgi palub ta pühade eest.
Ent me teame, et neile, kes Jumalat armastavad, laseb Jumal kõik
tulla heaks - neile, kes on tema kavatsuse kohaselt kutsutud.
(Roomlastele 8:24-28)

1. detsembril 18:30
jõulukuu alguse kontsert
(Tuli taevast)

