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10:00 Jumalateenistused pühapäeviti 
13:00 Kurtide koguduse jumalateenistus

•Pühapäevastel jumalateenistusel 
   tõlge inglise keelde. 
•English translation available on Sunday
  Services (the headphones are on your right) 
•Jumalateenistuste ajal parkimine tasuta.
•Lastele pühapäevakool!
•Avatud kohvik!

KEVADE KÜLALISED: 
13. Märts pastor Don James (USA)
27. Märts pastor Ove ja Liina Sander 
 (Nõmme Rahu kogudus, EELK)
03. Aprill pastor pastorid Colin ja Judith Carson
29.  Mai pastor Kalju Priilaid (L-Aafrika)

OSADUSGRUPID
Osadusgrupijuhtide ja - abiliste kogune-
mised kord kuus esimesel kolmapäeval: 
2. märts, 6. aprill, 4. mai. Tere tulemast ka 
sulle, kes oled huvitatud sellest tegevusest 
ja soovid kas: oma kodu avada, juhtida gru-
pitööd, liituda grupiga. Teenistusharu juht: 
Maire Üprus, tel 56633240

ABILISTETEENISTUS
Abiliste teenistusharu eesmärk on olla lah-
keim kogudus Tallinna linnas. Oled väga 
oodatud, kui soovid külvata lahkust, sõbra-
likkust ja seeläbi aidata luua vastupandama-
tu atmosfäär igale külastajale! Sind ootab: 
Karin Hänilane, tel 5565 2830.

MUUSIKA-JA ÜLISTUSTEENISTUS
Mängid sa pilli? Oskad sa laulda? Ootame 
Sind meie muusikateenistusse!
Palun võta ühendust meie koguduse ülis-
tus-ja muusikateenistuse juhi Mai Unt´iga 
tel  660 697.

HELI JA VALGUSE TEENISTUS
Heli ja valguse teenistus ootab Sind! Võta 
ühendust Indrek Lillemäega tel  660 697.

LASTETEENISTUS
Pühapäevakool 3-6 aastastele ja 
7-12 aastastele

Väikeste lastega on võimalik jumalateenistu-
si kuulata-vaadata II korruse lastetoas.   

6. märts toimub pühapäevakool õues, 
teeme vastlasõitu- selga soojad riided ja või-
malusel kaasa kelk

8. mai emadepäev

22. aprill algusega kell 13 Ristitee käik

29. mai pühapäevakooli lõpetamine 
õues pärast jumalateenistust.

PALVETEENISTUS
PALVE – teisipäeviti kell 18.00

NAISTETEENITSUS 
EKNK Toompea keskuses
kell 11.00. 5. märts, 7. mai

Pühapäeval 17. aprillil kell 10.00
koguduse pühapäev  

Reedel 22.aprillil kell 11.00
Suure Reede jumalateenistus

Reedel 22. aprillil algusega kell 13.00
Ristikäik, algusega Jaani kirikust (koostöös 
Tallinna kogudustega) 

Pühapäeval 24. aprillil 10.00
Ülestõusmispüha jumalateenistus  

Pühapäeval 8. mail kell 10.00
Emadepäeva jumalateenistus

Pühapäeval 29. mail 
Kirikupäev Raekoja platsil (vanalinna päevade 
raames)

Vikerraadios peab hommikupalvusi:
11.-17.04 - pastor Mihkel Madalvee                
23.-29.05 - piiskop Ago Lilleorg



Armas sõber, 
Kevad meie koguduses saab olema mit-

meski mõttes väga eriline. Toimuvad 
sündmused ja kogunemised võimaldavad 
igal ühel leida omale sobivat ja meelepärast. 
Lisaks meie tavapärastele kogunemistele, 
nagu jumalateenistused, noorteõhtu Termi-
nal, lastepühapäevakool jpm on meil sel ke-
vadel mitmed erisündmused. 
Eestlaste traditsiooniline vastlapäev leiab 
tähistamist 8. Märtsil, kuhu on oodatud nii 
lapsed, noored kui vanemad, et üheskoos 
talvest rõõmu tunda. Kevadkonverents koos 
EKNK aastakonverentsiga võimaldab meil 
kokku saada paljude teistega üle Eestimaa. 
Võrratu Naistekonverents toimub 9. aprillil, 
mille eestvedajateks on Maire Lilleorg Toom-
pea kogudusest, Pille Mägila Metodisti kiri-
kust ning Karin Raja Oleviste kogudusest.  
Aprillis tähistame Ülestõusmispühi ja meie 
jumalateenistused toimuvad Suurel Reedel 

ja Ülestõusmispüha hommikul. Suurel Ree-
del on meil võimalus osaleda Tallinna kogu-
duste poolt korraldatavas Ristikäigus. See on 
hea aeg, et taas meenutada Jeesuse surma 
ja ülestõusmist ning selle tähendust meile. 
Kevade jooksul tulevad meile külla erinevad 
jutlustajad, Don James USA-st, Ove ja Liina 
Sander Nõmme Rahu kogudusest, Colin ja 
Judith Carson Inglismaalt, Kalju Priilaid Lõu-
na Aafrikast. 
Ootame põnevusega neid kohtumisi ning pa-
lume, et Jumal saaks austatud meie keskel. 

Piiblikooli aastail kuulates loengut „Sis-
sejuhatus Pastoraaljuhtimisse“, äratas 
eriliselt minu tähelepanu loengupidaja, 

kes oli kohaliku koguduse noortepastor. Kõik, 
mida ta rääkis, peegeldas ehtsat armastust, 
hoolivust ja kirge noorte vastu, mis sai algu-
se tema sõnul ühest palvest – „Jumal, anna 
mulle süda noorte vastu.“ See oli minu jaoks 
võtmetähtsusega, näha kedagi selliselt noori 
teenimas. Ma ei suutnud end peatada samuti 
palumast – „Jumal, anna mulle süda inimes-
te vastu.“ 
Selleks, et teenida inimesi ja jätta nende ellu 
positiivne jälg, on vaja osata neid väärtusta-
da. Too noortepastorist loengupidaja mainis 
ka, et enamus inimesi, kes nende kirikus 
teevad otsuse Kristust järgida, on vanuses 
12-18. Loogika ongi selles, et noores eas on 
inimene kujunemisjärgus, ta on vastuvõtli-
kum oma identiteedi otsingul võrreldes vane-
ma inimesega, kes on oma elufilosoofia n.ö. 
„lukku pannud“. See fakt tõstab noortetee-
nistuse tähtsuse minu jaoks väga kõrgele. 
„TERMINAL“ noorteteenistust, mis ongi 
mõeldud 12-18 aastastele, iseloomustab 
kaasaegsus ja relevantsus – seal me loome 

atmosfääri, milles noored tunnevad ennast 
mugavalt ja mis samastub nende kultuuri-
ga. Meie kogunemistel reede õhtuti on alati 
põnevust, tantsumuusikat, mänge, ülistust, 
tunnistusi, inspireerivaid sõnumeid jpm. 
Lisaks reedestele üritustele toimuvad veel 
kodugrupid, kus saame omavahel lähemalt 
tuttavaks, uurime piiblit, ja ehitame üksteist 
üles.
Me usume noortesse ja nende potentsiaali, 
ning oleme põnevil nende eludest ja tulevi-
kust. Kui sa ei ole veel meie tegemistega tut-
tav, siis oled oodatud „Terminali“ igal reedel 
kell 19.00 aadressil Toompea 3.
 

Õnnistussoovidega
Ivo Unt

Noortejuht

Rahutervitusega
Sinu karjane piiskop 

Ago Lilleorg



Pastorite kõnetunnid: Registreerimisega administraatori kaudu 
tel 6606973

Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku Toompea Kogudus  
Swedbank  221001138475
SEB  10 220 122 044 015 
Nordea Bank   17 002 912 464 
Samop Pank  33 270 729 00 01

Eesti Kristlik Nelipühi Kirik on Eesti Kirikute Nõukogu ja Eesti 
Evangeelse Alliansi liige. EKNK kuulub Euroopa Nelipühi osadus-
se (PEF) ja Maailma Nelipühi Liitu (WAOG).

KONTAKT:
EKNK Toompea kogudus. Toompea 3, 10130 Tallinn
Kantselei avatud E-R 10-16. Tel 6606973
e-post: info@toompeakogudus.ee

Koguduse pastorid: Ago Lilleorg, Hermas Lilleorg, Kristjan Kala-
mägi, Tiiu Andreas, Mihkel Madalvee, Riho Kurg. 
EKNK Toompea koguduse pastorid viivad läbi kiriklikke talitusi, 
kaasaarvatud laulatus, matus. Riiklikku abielu registreerimise 
õigust omavad vanempastor Ago Lilleorg ja pastor Hermas Lil-
leorg.
EKNK Toompea koguduse juhatus: Ago Lilleorg, Marek Maasik, 
Taavi Lind.

WAKE UP: 
Igal neljapäeval kell 17.00-20.00 

toimub väljaminemine. 
Koguneme Toompea 3 kohvikus!

www.raadio7.ee

 
on just Sinule, kes sa soovid avastada 
Jumalat ja tema plaani oma elu jaoks!
Igal esmaspäeval kell 18.30
EKNK Toompea keskuses.
Tule ise  ja võta ka sõber kaasa!
Täpsem info: Janus Reest te: 56246836

MÄRKA INIMEST 
ENDA KÕRVAL!

Toompea kogudus koostöös Tallinna Kesk-
linna Sotsiaalhooldekande osakonnaga aitab 

TOIDUPAKIGA kesklinna lastega peresid! 
AITÄH, ET MÄRKAD ja AITAD!
Pakkide vastuvõtt: Toompea 3, 

argipäeviti kl.10– 16.

EAKATETEENISTUS
Pensioniealiste osadus
Iga kuu 2. ja 4. neljapäeval kell 12, 
Toompea 3                              Tere tulemast!

1.ja 2. aprill 

EKNK Kevadkonverents 
Kõnelevad pastorid Colin ja  Judith Carson 

ja pastorid Danny ja Damaris Pedraza

Stuudio Loov Impulss alutab uut hooaega 6. sep-
tembril. Jätkuvad endised tunnid, lisanduvad ingli-
se keel ja trummikursus. Täpsem info meie kodule-
hel www.loovimpulss.ee või tel 59048945. 
Tunneme rõõmu üksteisest ja Looja loomingust!

TERMINAL
NOORTE-

TEENISTUS
LEND VÄLJUB
IGAL REEDEL
KELL 19:00
AARDESSILT
TOOMPEA 3

Naistekonverents - JULGE USKUDA
9. aprillil algusega kell 10.30

EKNK Toompea keskuses
Korraldavad: Toompea, Oleviste ja Metodisti 

koguduste naisteteenistused

Oleme loodud 
igatsusega avastada 
uusi asju.


