KONTAKT

oktoober 2022

Tallinna Allika Baptistikogudus

SÜNNIPÄEVAD
16. oktoober Henry Talvik
18. oktoober Katrin Tammo
20. oktoober Kaili Palmik
24. oktoober Liis-Helena Väljamäe
26. oktoober Karin-Liis Tambaum
31. oktoober Eve Roos

EESTPALVE TEEMAD
• Palvepartner 2022 - Võru Baptisti Kogudus
• Koguduse üldkoosolek 9.oktoobril
• Kristiine kogukond ja linnaosa juhid
• Lootuse Küla, keda igakuiselt toetame.
www.lootusekula.ee (Kadi)

Koskla 18, Tallinn 10615
PASTOR
Kaarel Väljamäe, kaarel.valjamae@gmail.com,
53033431
JUHATUSE ESIMEES
Anti Tammo, anti@tammer.ee, 5113357
JUHATUSE ASEESIMEHED
Triin Kasemaa, triinkasemaa@gmail.com,
5106150
JUHATUSE LIIKMED
Lauri Pihlak, lauri.pihlak@gmail.com
Taavo Lige, taavo@ekklesia.ee
Kaarel Vahermägi,
kaarel.vahermagi@gmail.com

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

ALLIKA
BAPTISTIKOGUDUS

Liis-Helena Väljamäe, liishelena@gmail.com

Koguneme
igal pühapäeval
kell 11.00
Palve enne
jumalateenistust
kell 10.30

TÖÖHARUD
Sotsiaaltöö
Jüri-Valdur Kibuspuu, 56600044
Raamatukogu
Katrin Tammo

ANNETUSED
EEKBL Tallinna Allika Baptistikogudus
EE282200221007109550

allika.ee
Allika Kogudus

Sina siis, mu poeg, saa vägevaks armus, mis on Kristuses Jeesuses!
Ja mida sa minult oled kuulnud paljude tunnistajate kuuldes, see
anna ustavate inimeste hoolde, kes edaspidi sobivad õpetama ka
teisi.
Kannata koos minuga kurja nagu Kristuse Jeesuse tubli sõdur!
Ükski, kes on sõjateenistuses, ei seo end argielu askeldustega,
kui ta tahab jääda meelepäraseks sellele, kes ta on sõduriks
kutsunud.
Ja kui keegi võistleb, ei saa ta ometi võidupärga, kui ta ei
võistle korrakohaselt.
Tööd rügav põllumees peab esimesena saama osa viljast.
Mõtle sellele, mis ma ütlen! Küll Issand annab sulle arusaamist
kõiges.
Olgu sul meeles Jeesus Kristus, kes on üles äratatud surnuist,
kes põlvneb Taaveti soost! See on evangeelium, mille pärast ma
kannatan kurja ja olen koguni ahelates nagu mõni roimar. Kuid
Jumala sõna ei ole ahelais.
Seetõttu ma talun kõike äravalitute pärast, et ka nemad saaksid
pääste Kristuses Jeesuses igavese kirkusega.
Ustav on see sõna:
Kui me oleme surnud koos temaga,
siis ka elame koos temaga,
kui me jääme püsima vaevas,
siis valitseme koos kuningatena,
kui me tema salgame,
siis salgab ka tema meid,
kui me oleme uskmatud,
jääb tema ometi ustavaks,
sest ta ei saa ennast salata.
(2.Timoteose 2:1-13)

KUUKAVA
2. oktoober jumalateenistus, Issanda laud
jutlustab Kaarel Väljamäe

9. oktoober Lõikustänupüha
Lugude hommik: “Osaduse lood”
Peale jumalateenistust koguduse üldkoosolek!

16. oktoober Allika 118.aastapäev
jutlustab Risto Tamm (Pärnu Sool&Valgus)

23. oktoober jutlustab Kaarel Väljamäe

30. oktoober külas K13
jutlustab Erki Tamm

6. november jumalateenistus, Issanda laud
jutlustab Kaarel Väljamäe

Meeste osadus 27. oktoobril kell 18:00

