


Pastorite kõnetunnid: Registreerimisega 
administraatori kaudu tel 660 6973

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 Nõu-
kogu ja Eesti Evangeelse Alliansi liige. EKNK kuu-
lub Euroopa Nelipühi osadusse (PEF).

• EKNK on Euroopa Nelipühi Osaduse (Pentacos-
tal European Fellowship) ja Maailma Nelipühi Liidu 
(World Assemblies of God) täisliige.

KONTAKT:
EKNK Toompea kogudus
Toompea 3, 10130 Tallinn
Kantselei avatud suvel: E-N 10-16, tel 660 6973
e-post: info@toompeakogudus.ee

Koguduse vanempastor: Ago Lilleorg
Koguduse pastorid: Kristjan Kalamägi, 
Tiiu Andreas, Mihkel Madalvee, Rod Corcoran, 
Riho Kurg

• EKNK Toompea koguduse pastorid viivad läbi 
kiriklikke talitusi, kaasaarvatud laulatus, matus. 
Riiklikku abielu registreerimise õigust omab va-
nempastor Ago Lilleorg.

EKNK Toompea koguduse juhatus: Ago Lilleorg, 
Felor Sakias, Robert Väli.

JUMALATEENISTUSED PÜHAPÄEVITI KELL 10:00
KURTIDE KOGUDUSE JUMALATEENISTUSED KELL 13:00
• TÕLGE INGLISE KEELDE (TRANSLATION TO ENGLISH. ASK HELP FROM USHERS.)
• PARKIMINE TASUTA

SÜGISE KÜLALISED:

16. SEPTEMBER 
ERKI TAMM

9. SEPTEMBER 
MÄRT VÄHI

30. SEPTEMBER 
LINDA HOWELL

14. OKTOOBER 
STEVE MELNICHUK

11. NOVEMBER 
JANEK MÄGGI



selle maailma ajutisest ahistusest, üks-
kõik milline see ka ei oleks.

Ükskõik, kus sa oma elus täna ka ei 
oleks, ükskõik kas oled õnnestuja või 
läbikukkuja, oled haige või terve, vaene 
või rikas, tuntud või tundmatu. Jumal 
teab sinu olukorda, sinu vajadust ja hin-
ge igatsusi. Anna ennast tema kätte ja 
usalda talle oma mure, valu või haigus. 
See annab elule uue kvaliteedi, mis toob 
südamesse rahu ja rõõmu.

On hea meel sind tervitada meie kogu-
duse ettevõtmistel. Sellel sügisel on meil 
koguduses toimumas mitmeid põnevaid 
sündmusi. On selleks Alfa kursus, mis 
on mõeldud inimestele, kes tahaksid tut-
vuda ristiusu põhitõdedega või koguduse 
väikegrupiga, mille eesmärk on toetada 
vaimulikku kasvu ja arengut. Loodan, et  
igaüks leiab omale sobiva teenistusharu,
on selleks lasteteenistus, noorteteenis-
tus, naisteteenistus, muusikateenistus 
jne, milles osaledes võid olla ise õnnis-
tatud ja õnnistuseks teistele.  

Jään ootama kohtumisi meie koguduse 
kogunemistel!

Rahutervitusega
Ago Lilleorg

PASTORI TERVITUS
Vahel inimesed ei taha mingit tegemist
teha usu ja Jumalaga, sest arvatakse, usk 
teeb elu raskemaks, mitte kergemaks. 
Nad arvavad, et usk lisab vaid keelde, 
käske ning korraldusi. Sellise mõtteviisi 
loomulik järeldus ongi, et usk teeb elu 
raskemaks. 

Jeesus aga ütleb: mina olen tulnud too-
ma teile elu ja kõike ülirohkesti. (Jh 10, 
10) Samuti lisab ta: Tulge minu juurde 
kõik, kes te olete vaevatud ja koormatud 
ning mina annan teile hingamise. (Mt 11, 
28)

Jeesuse soov on anda meile elu, mis on 
külluslik. Ometigi röövivad eluolukorrad 
või raskused meilt vahel elurõõmu ja 
südamerahu. Kuid usk Jeesusesse an-
nab elule täiesti uue dimensiooni, sest 
tema rõõm ja rahu meie südames teeb 
meid tugevaks isegi siis, kui läheme läbi 
raskustest. Keegi meist ei ole lõplikult 
kaitstud selle maailma hädade eest, kuid 
usk Jumalasse annab sisemise jõu keset 
probleeme ja eluküsimusi.

See ongi hea sõnum, et Jeesus kandis 
meie patud ja eksimused ristile ning an-
destas meile juba 2000 aastat tagasi. 
Uskudes temasse võime kogeda vaba-
dust oma hinges ja südames, sest ei ole 
olukorda ega eluraskust, mis saaks meid 
maha murda. Kuid kristlik usk ei tee elu 
ainult paremaks. See annab elule täiesti 
uue sisemise kvaliteedi. Sellise kvalitee-
di, mida isegi surm ei hävita, rääkimata 



NAISTE KOHV
6. OKTOOBER,
3. NOVEMBER



LASTETEENISTUS

9. SEPTEMBRIL TOIMUB SUUR 
LASTE HOOAJA ALGUSPIDU!
23. SEPTEMBRIL LASTE ÕNNISTAMINE!

IGAL PÜHAPÄEVAL KELL 10.00
3-6 A. LASTETEENISTUS 0-KORRUSE KLASSIRUUMIS
7-12 A. LASTETEENISTUS 0-KORRUSE SAALIS
0-2 A. LAPSED VANEMATEGA II KORRUSE LASTETOAS.

3-12 A. LAPSI OOTAME ENNE TEENISTUSE ALGUST 0-KORRUSELE MÄNGIMA.
KUNI 15 MIN PEALE TEENISTUSE LÕPPU PALUME LASTELE jäRELE TULLA.



ÜLISTUS-
JA 
PALVEPIDU 

Pühapäeviti 
2.09 
7.10 
4.11 
kell 18.30

PÜHENDUMIS-
NÄDAL
9.-16. SEPTEMBER 2012
Palve kell 18.00 tööpäeva õhtuti 
Toompea 3.

SUUR PÜHENDUSMISPIDU
16. september kell 18.30.

23. SEPT.
VISIOONI 
PÜHAPÄEV!



PALVE 
Ma kutsun üles palvetama, tegema eestpal-
veid ja tänupalveid kõigi inimeste eest.  
                1Tm2:1
Palvekogunemised toimuvad igal teisipäe-
val kell 18.00 Toompea 3. Kohtumiseni!

ABILISTETEENISTUS!
Armas kogudusekaaslane! Kui soovid jagada 
lahkust ja sõbralikkust ja seeläbi aidata kiriku-
külalistel ennast meie teenistustel hästi tun-
da, siis ootame just sind meie meeskonnaga 
liituma. Võta julgelt ühendust Karin Hänilase-
ga: tel 5565 2830

HELI JA VALGUSE TEENISTUS
Sul on võimalus liituda heli- ja valguseteenis-
tusega. Võta ühendust Indrek Lillemäega tel 
6606973.

www.raadio7.ee

MUUSIKA (kitarr, noodi›petus, laulude saatmine klaveri)
KUJUTAV KUNST (maalimine)
TANTS (moderntants, ballett, laste tantsuring)
KEELED (itaalia keel, kaasaja heebrea keel)
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Alustame uut hooaega. 
Vaata lähemalt www.loovimpulss.ee 
Rõõm kunstist!

Toompea kogudus koostöös Tallinna 
Kesklinna Sotsiaalhooldekande 

osakonnaga aitab 
TOIDUPAKIGA 

kesklinna lastega peresid! 
AITÄH, ET MÄRKAD ja AITAD!

Pakkide vastuvõtt: 
Toompea 3, E-N kl.10– 16.

Võimalus on ka teha vabatahtlik annetus 
märgusõnaga  “ MÄRKA INIMEST”.
SEB a/a  102 201 220 440 15
Swedbank a/a 22 100 113 8475
Sampo Pank a/a 332 707 290 001
Nordea a/a 170 029 124 64

Esmaspäeviti 18.30
Täpsem info Tarmo Lilleorg 
tel 5658984

OLeme LOOdud igaTsusega 
avasTada uusi asju.

on just Sinule, kes sa 
soovid avastada Ju-
malat ja tema plaani 
oma elu jaoks!

TÕLKETEENISTUS
Kui oskad hästi inglise keelt, siis ootame sind tõl-
keteenistusse. Tõlge on eesti keelest inglise keelde 
kõrvaklappide vahendusel. Rohkem infot küsi Ja-
nelt tel. 59048945.




