www.allika.ee
Meie aadress on
Koskla 18

Töötab:
• Kammerkoor
• Sotsiaaltöö
(Jüri-Valdur Kibuspuu)
56600044, 6575415
• Raamatukogu
(Katrin Tammo)
Juhatuse esimees
Anti Tammo
anti@tammer.ee
Juhatuse aseesimehed
Lauri Pihlak
lauri.pihlak@gmail.com
Triin Kasemaa
triinkasemaa@gmail.com
Juhatuse liikmed:
Taavo Lige
taavo@ekklesia.ee
Kaarel Vahermägi
kaarel.vahermagi@gmail.com
Tiiu Väinsaar
ravimtaimed@gmail.com
Väljaandja Tallinna ABK
Küljendus: Päivi Palts
Paljundus: Tammer

Sünnipäevad:
Anti Tammo 5. veebruaril
Toomas Lepp 8. veebruaril
Tiiu Väinsaar 14. veebruaril
Kadri Kivinurm 23. veebruaril
Päivi Palts 23. veebruaril
Eestpalve teemad:
• Palvepartner 2020 – Järva-Jaani
Kogudus, pastor Hans Süld
• Palvetame koguduse uue pastori ja
tuleviku pärast
• Palvetame Kristiine linnaosa ja
kogukonna eest.

INFOKS
Allika Kogudus on otsustanud olla aastal
2020. Lootuse Partnerid.
Kogudusena toetame ühte Lootuse Küla
programmis osalevat meest,
annetades selleks igakuiselt 25 eurot.

Annetused:
koguduse igapäevaste arvelduste katteks:
EE282200221007109550
Pikemaajaliste
investeeringute tarbeks:
EE752200221012038632

www.lootusekula.ee
Julgustame osa võtma meie uuest võimalusest
olla ühiselt osaduses

“AVATUD SÜDAMED AVATUD KODUD!”
allika.ee/avatudkodud

Allika Baptistikogudus
V E E B R UA R 2 0 2 0
„Üksnes Jumala juures on mu hing vait, tema käest tuleb
mulle pääste. Üksnes tema on mu kalju ja mu pääste, mu
kindel varjupaik, et ma sugugi ei kõigu.” Ps 62:2-3
Piibli lehekülgedel leidub vaikust omajagu. Vaikus on
miski, mis peab sündima. Vaikus on see, kuhu tuleb
minna, kas ajutiselt või alatiseks. Korraks inimeste
juurest või päriselt Jumala juurde. Tollest vaikusest ei
tea me eriti palju. Eesti keeles on väljend: “Vaikus võtab
maad”. On tuulevaikus. Metsavaikus. Vaikus ei tundu
eluta objektina. Veel vähem millegi tühjana. Ta on elus.
Elusruum. Vaikus on see, mis on puudu ja mis vahel
tundub, et on üle. Kui midagi muud üle ei jää.
Sel suvel käisime koguduse inimestega lohutamas
lapsekaotuse leinas abielupaari. Keegi küsis, mida me
seal tegema peaks. Tuleb julgeda vait olla, mõtlesin
mina.
Me elame mitmete talumatuste ajal. Me elame
ka vaikusetalumatuse ajal. Aga veel vähem talume
tegelikult müra.
Lihtsalt vaikseks on raske jääda. Müra meie
vestlustes väljendab seda, et me ei saa kuidagi vastust
võlgu jääda. Vaikus tuletab meelde, et me kõik oleme
võlgu.
Kaarel B. Väljamäe
Katkend ettekandest konverentsil “ I have a dream.”
Eluloolisi vaateid teoloogiale (Tartu, Salemi kirik,
6. oktoober 2018)

Allika Baptistikoguduse töökava 2020
VEEBRUAR 2020

„Kus sa ka iial oled, sa seisad alati Jumala ees.”
„Mida lähemal oleme Kristusele, seda suuremaks saab vajadus
teda austada.”
„Jeesus ei tulnud selleks, et lahendada mõnda küsimust su elus –
ta tuli lahendama su elu.”
„Kui tahame näha Jumala tõelist suurust, peame vaatama teda
põlvitades.”
„Kui me Issanda lähedal seisame, ei saa me ka üksteisest kaugel
olla.”
„Niipea, kui Jumal tõuseb esikohale, langeb iga maine nähtus
oma õigele kohale.”
„Kui sa näed maailmas pimedust ja pattu, siis küsi endalt: kas
mina olen valguse kandja?”
„Jumal näeb igas inimeses midagi, mis on nii väärtuslik, et selle
pärast tasub teda armastada.”
„Kui Jumal hoiab meid kannatustes, ei tee ta vigu. Usalda –
sellest piisab. Nende elu, kes usaldavad, saab Jumala vägi
avalikuks.”
„Jumal ei kaota ühtki võitlust.”
Osvald Tärk
„777 mõttetera jutlustest”

Pühapäev, 2 kl 11.00
(Palve kl 10.30)
Jumalateenistus leivamurdmisega

Kaarel Vahermägi(a)
Valdur Kibuspuu
Triin Kasemaa
Perekond Meibaum

Pühapäev, 9. kl 11.00
(Palve kl 10.30)

Kristjan Vahermägi
Tiiu Väinsaar
Taavo Lige

Neljapäev, 13. kl 18.00
KUS&Allika
Ühisülistusteenistus“Looja palge ees” sõnum: Tõnis Roosimaa
Pühapäev, 16. kl 11.00
(Palve kl 10.30)

Lotta ja Anti Tammo (a)
Triin Kasemaa
Allika lapsed

Pühapäev, 23. kl 11.00
(Palve kl 10.30)

Lauri Pihlak(a)
Valdur Kibuspuu
Liis-Helena Väljamäe

Neljapäev, 27. kl 18.30
Meeste osadus

MÄRTS 2020
Pühapäev, 1. kl 11.00
(Palve kl 10.30)
Jumalateenistus leivamurdmisega

Taavo Lige

