SÜNNIPÄEVAD

KONTAKT

16. oktoober Henry Talvik
18. oktoober Loora Kurba
18. oktoober Katrin Tammo
24. oktoober Liis-Helena Väljamäe
26. oktoober Karin-Liis Tambaum

Tallinna Allika Baptistikogudus
Koskla 18, Tallinn 10615

ALLIKA

Pastor
Kaarel Väljamäe, kaarel.valjamae@gmail.com

BAPTISTI-

Juhatuse esimees
Anti Tammo, anti@tammer.ee, 5113357

Juhatuse aseesimehed

KOGUDUS

Triin Kasemaa, triinkasemaa@gmail.com, 5106150

EESTPALVE TEEMAD

Lauri Pihlak, lauri.pihlak@gmail.com

- Palvepartner 2020

-

Järva-Jaani Kogudus ,
pastor Hans Süld
- Kristiine kogukond ja
linnaosa juhid
Kalver , kelle osalemist Lootuse

Juhatuse liikmed
Taavo Lige, taavo@ekklesia.ee

Tiiu Väinsaar, ravimtaimed@gmail.com

Küla

programmis kogudusena toetame
www.lootusekula.ee
-

Inimesed ,

kes on

kaotanud töö

Tööharud
Sotsiaaltöö

Valgevene olukord

ja

KOGUNEME IGAL

Jüri-Valdur Kibuspuu, 56600044

Raamatukogu

PÜHAPÄEVAL KELL 11.00

Katrin Tammo

koroonakriisi tõttu
-

OKTOOBER 2020

Kaarel Vahermägi, kaarel.vahermagi@gmail.com

Palve enne jumalateenistust

koguduste

kell 10.30

tegevus selle keskel

ANNETUSED
Annetuse saaja

INFO

Tallinna Allika Baptistikogudus

allika.ee

EE282200221007109550

Jutlused järelkuulamiseks
allika.ee/jutlused

Pikemaajaliste investeeringute tarbeks
EE752200221012038632

Allika Kogudus

Armas kogudus!

Milline võiks aga olla Allika kogudus aastal
2040,

Mul on hea meel, et oleme perega saanud
tulla kaasa sellega, mida Jumal on Allika
koguduse
head

keskel

ustavust

tegemas.
ja

Näeme

märkame

vana

uut

elu.

kui

Mitmed

Jumal

täna

meile

aega

põhivastutust

annab?
kandvad

alliklased on paarkümmend aastat tagasi
tehtud noortetöö osalised ning viljad. Kui

KUUKAVA

PÜHAPÄEV, 4. OKTOOBER
Jumalateenistus leivamurdmisega
jutlus Kaarel Väljamäe,
muusika Maarja Tammo

me

nüüd

saavutame

läbimurde

laste

ja

Septembrikuus sattus meie keskele täiesti
uusi inimesi ning saime olla tunnistajaks ka
esimestele

sammudele

koos

Jumalaga.

Loodan, et kogudus kasvab rõõmsalt edasi
ja

panen

vaimulikku

südamele

võtta

vastutust.

Kui

jätkuvalt

Jumal

noortega, siis on Allika tulevik lootusrikas.
Selleks läbimurdeks on täna soodsad ajad.
Otsime Jumalalt tarkust ja julgust, et me
seda võimalust maha ei maga.

Allika

armastavat

põlvkondi

toekas

Jeesuse

kelle

õpilasena

seas

edasi

on

liikuda.

Olgem tähelepanelikud nii uute tulijate kui
vanade olijate suhtes. Tõstame pea tuttava
kohvitassi ja harjunud vestluse juurest ning
astume

ligi

neile,

keda

veel

nii

hästi

palju

enamat

jumalateenistusest.
Jumalaga

ja

pühapäevasest

Võta

ühendust

inimestega,

keda

Jumal

tähistame

eeskujude

Võime
eest,

tänulikud

koguduse

kelle

olla

najal

tugevate

oleme

siia

jõudnud. Tänu Jumalale on meie seas ka
neid, kes mäletavad ja meeles peavad.

ühendav

on

olla

mitmeid

kogudus.

Eri

NELJAPÄEV, 15. OKTOOBER KL 18.00
“Looja palge ees” ülistus- ja palveõhtu

põlvkondade vahel on alati positiivne loov
pingeväli.

Nõnda

on

kasv

ja

areng

perekonnas juba seatud - see on Jumala
kingitus. Sellega seoses on vaja meie endi
loovat panust ning ühtlasi osavõtlikkust ja

PÜHAPÄEV, 18. OKTOOBER
ALLIKA 116. AASTAPÄEV
jutlus Veikko Võsu (Nõmme),
muusika Allika ühendkoor

suuremeelsust teiste ja teistsuguste suhtes.
Loome

koos

palvemeelse

ja

julgustava

atmosfääri, et kõik saaks kaasa lüüa oma

NELJAPÄEV, 22. OKTOOBER KL 18.00
Meestekas

koguduse elust ja ole osa Allika tulevikust,

PÜHAPÄEV, 25. OKTOOBER

mida Jumal tahab meieni tuua!

jutlus Sander Tulk (Kolgata),

aastapäeva ning vaatame nii minevikku kui
tulevikku.

väärtustest

võimete ning võimaluste kohaselt. Võta osa

südamele paneb. See ehitab kogudust.

Oktoobrikuus

üks

ei

tunne. Tuletan ka meelde, et kogudus on
midagi

sõnum Kaarel Väljamäe

kingib

kogudusele uusi liikmeid, siis vajavad nad
perekonda,

PÜHAPÄEV, 11. OKTOOBER
LÕIKUSTÄNUPÜHA
Koguduse lugude hommik

muusika Ingrid Lige

Kaarel

