Palve nelipühapäeval
Püha Jumala Vaim,
kes sa liikusid vete kohal ajastuid enne
meie sündimist,
kes sa innustasid Jumala rahvast kiitma
ja usaldama,
kes sa süütasid prohvetites tule

KONTAKT

Tallinna Allika Baptistikogudus
Koskla 18, Tallinn 10615
Juhatuse esimees
Anti Tammo anti@tammer.ee

Juhatuse aseesimehed
Lauri Pihlak lauri.pihlak@gmail.com

ALLIKA

Triin Kasemaa triinkasemaa@gmail.com

ja hoidsid alal nende usku uskmatuse
keskel;
kes sa elasid meie vennas Jeesuses,
nii et ta ilmutas sinu tõotust
ja oli usaldusväärne kõiges.

Püha Jumala Vaim,

Juhatuse liikmed:
Taavo Lige taavo@ekklesia.ee

BAPTISTI-

Kaarel Vahermägi kaarel.vahermagi@gmail.com
Tiiu Väinsaar ravimtaimed@gmail.com

Tööharud
Kammerkoor
Sotsiaaltöö

KOGUDUS

Jüri-Valdur Kibuspuu, 56600044, 6575415

täida meid kindlusega
ja anna valmisolekut osaleda sinu töös.

Raamatukogu
Katrin Tammo

Õpeta meid palvetama
ja kuulma rõhutute appihüüdu;
aita meid mõista aegade märke

ANNETUSED
Annetuse saaja: Tallinna Allika

ja valmista meid Jumala riigi tulekuks,
igal päeval ja alati.

Baptistikogudus
EE282200221007109550
Pikemaajaliste investeeringute tarbeks:

/ Palveraamat. Palved pühadeks ja

EE752200221012038632

argipäevaks
tlk T.Pilli

SÜNNIPÄEVAD

12. mai Virve-Ingrid Lige
16. mai Triin Kasemaa
26. mai Kaarel Vahermägi
allika.ee

MAI 2020

ELU SELLEKS, ET TUNDA TEDA

.Teie aga viibige selles linnas, kuni teid
rüütatakse väega kõrgelt.
Luuka 24:49

Jüngrid pidid ootama, jääma Jeruusalemma

inimesi, vaid ülesläinud Kristuse vägi, mis

7. mail kell 18.00 FB Live Ühisülistusõhtu”
Looja palge ees”

tuleb nende ellu Püha Vaimu kaudu. Liiga

Taaskord eriline võimalus saada oma kodus

tihti lahutame asju, mida Uus Testament

osa meie ühisest ülistusõhtust

kunagi ei lahuta. Püha Vaimu ristimine ei ole

otseülekandena Facebookis. Sõnumit jagab

Jeesusest Kristusest lahus olev kogemus -

Rait Tõnnori ja muusikaga teenib Johanna

see on ülesläinud Issanda juuresolu tunnus.

Vahermägi. Ülekande ajal on võimalik

Mitte Püha Vaimu ristimine ei muuda

nelipühapäevani, mitte ainult nende endi
ettevalmistuseks, vaid sellepärast et nad
pidid ootama, kuni Issandat kirgastati. Ja
niipea kui teda oli kirgastatud, mis siis
juhtus? “Et ta nüüd Jumala parema käega
on ülendatud, siis ta on saanud Isalt Püha
Vaimu, nagu oi tõotatud, ning on selle välja

edastada eestpalvesoove aadressil:
Püha Vaimu ristimine ei pane sind mõtlema
ajast või igavikust - kõik on üksainus
hämmastavalt auline praegu.“ See on
igavene elu, et nad tunneksid sind…”

ja ära jõua iial lõpule.

Oswald Chambers. “Kirkuse kütkes.”
Eriolukorra tõttu püsime jätkuvalt kodudes

olnud veel kirgastatud” - meie ootamine ei

ning saame osa jumalateenistustest veebi

sõltu mitte Jumala hoolitsusest, vaid meie

kaudu kogudused.ee/koguduste-

enda vaimulikust vormisolekust.

teenistused-veebis/

Püha Vaimu mõju ja vägi toimisid ka enne

Niipea kui meie Issand oli taevassemineku
läbi kirgastatud, tuli Püha Vaim maailma
ning on olnud siin sellest ajast peale. Me
peame võtma vastu ilmutatud tõe, et ta on
siin. Rõõmuga Püha Vaimu oma ellu võtmine

Eelmine 16.aprilli teenistus on ka
järelvaadatav meie kodulehel allika.ee

sest veel ei olnud Vaimu, kuna Jeesus ei

nelipüha, kuid tema ise ei olnud kohal.

Kiidame koos Issandat ja palvetame
meie maa ja rahva eest!

(Johannese 17:3) Hakka tundma teda praegu

valanud; seda teie nüüd näete ja kuuletegi”
(Apostlite 2:33). Johannese 7:39 öeldu: ”...

eestpalve@allika.ee

Hea uudisena on nüüd võimalik meie

EESTPALVE TEEMAD
- Palvepartner 2020 - Järva-Jaani
Kogudus, pastor Hans Süld
- Koguduse uus pastor ja koguduse
tulevik
- Kristiine kogukond ja linnaosa juhid

peab olema uskliku alaline hoiak. Kui me

- Kaur, kelle osalemist Lootuse Küla

Püha Vaimu vastu võtame, võtame vastu

programmis kogudusena toetame

uuendava elu meie ülesläinud Issandalt.

www.lootusekula.ee

kodulehel kuulata järele mõned selle aasta
jutlused. Olgu need meile julgustuseks.
Jutlused leiad allika.ee/jutlused/

