Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku Toompea Kogudus, Toompea 3, Tallinn

SÜGIS 2011

Jumalateenistused pühapäeviti kell 10:00
Kurtide koguduse jumalateenistused kell 13:00
• Tõlge inglise keelde
• Parkimine tasuta
LASTETEENISTUS
Pühapäevakool 3-6 aastastele ja 7-12 aastastele alustab taas 11. septembril!
Väikeste lastega on võimalik jumalateenistusi kuulata-vaadata II korruse lastetoas.

PALVEKOOSOLEK
teisipäeviti kell 18.00

OSADUSGRUPID
Osadusgrupijuhtide ja - abiliste kogunemised kord kuus esimesel kolmapäeval:
7.september; 5.oktoober; 2.november
2011. kell 18.00
Tere tulemast kõik osadusgrupijuhid ja abilised. Tere tulemast ka sulle, kes oled huvitatud selle tegevuse valdkonnast: oma kodu
avada, juhtida grupitööd, liituda grupiga.
Kontaktisik: Maire Üprus, tel 56633240

Naiste Kohv
EKNK Toompea keskuse lastetoas kell 11.00.
3. september, 5. november

ABILISTETEENISTUS
Kui soovid jagada lahkust ja sõbralikkust
ja seeläbi aidata kirikukülalistel ennast meie
teenistustel hästi tunda, võta ühendust Karin
Hänilasega: tel 5565 2830.

MUUSIKA-JA ÜLISTUSTEENISTUS
Mängid sa pilli? Oskad sa laulda? Ootame
Sind meie muusikateenistusse!
Palun võta ühendust meie koguduse ülistusja muusikateenistuse juhi Mai Unt´iga tel
660 6973.

Heli ja valguse teenistus
Sul on võimalus liituda heli- ja valguseteenistusega. Võta ühendust Indrek Lillemäega
tel 660 6973.

Pensioniealiste osadus

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

Oleme loodud igatsusega
avastada uusi asju.
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

Eriline aeg

Jumal. Nii võime olla võitjad koos Jumalaga
oma elus.

M

Ja see ongi see hea uudis, mida Jumal on
kutsunud meid jagama inimestele meie ümber: „Jumalaga koos on Sul lootust!“

e elame väga erilisel ajal. See, mis alles
paistis kindel, ei ole seda enam. Rahaturud on heitlikud, majanduselu paljudes riikides kriitiline, rahvarahutused on teemaks pea
igas uudiste saates; sellele lisaks looduskatastroofid, mis põhjustavad ebakindlust. Nimekirja võiks jätkata. Kõik see aga põhjustab
inimestes lootusetust ja hirmu tuleviku ees.

Me vajame kindlamat tuge oma elus. Sellist
tuge, mis püsib ka siis, kui kõik meie ümber
kõigub või lausa variseb. Vajame tuge, mis
meid kannab ja annab jõudu. Kriitilistel hetkedel kipuvad meie oma tehtud toed murduma või meid alt vedama. Vajame midagi
kindlamat ja püsivamat. Kuningas Taavet ütleb: Sest kes on Jumal peale Issanda? Ja kes
muu on kalju, kui mitte meie Jumal? (Psalm
18, 32)
Meie koguduse inimeste kogemus on, et usk
Jumalasse ei ole mitte teoreetiline, vaid väga
praktiline. Jumal saab anda meile lootust
ja tulevikku isegi siis, kui olukorrad näivad
väga keerulised ja võimatud, sest Tema on
üle olukordade. Usk Jumalasse põhjustab,
et olukorrad enam ei dikteeri meie elu, vaid

Sellel sügisel alustame ALFA kursust. See on
mõeldud just nendele inimestele, kes otsivad
oma elule mõtet ja eesmärki. Nende hulgas
on kindlasti neid, kes otsivad suunda, et leida
tõde. Mul on hea meel kutsuda Sind sellele
kursusele. Samuti võid kaasa võtta oma sõbra. Täpsema info ALFA kursuse toimumise
aegadest leiad sellelt samalt infolehelt.
Ootan põnevusega meie kohtumisi sügisel
nii pühapäeviti kirikus kui ka meie teistel kogunemistel.
Rahutervitusega
piiskop Ago Lilleorg

Toompea kogudus koostöös Tallinna Kesklinna
Sotsiaalhooldekande osakonnaga aitab
TOIDUPAKIGA kesklinna lastega peresid!
AITÄH, ET MÄRKAD ja AITAD!
Pakkide vastuvõtt: Toompea 3, E-R 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
1.-2. oktoober Naistekonverents Emerge 2011
KÕNELEJAD: Linda Howell, Judith Green, Gabriele Rienas ja Maire Lilleorg.
Me usume sinusse ja kutsume sind kogu südamest registreeruma KOHE PRAEGU, saamaks
osa soojast vastuvõtust, ehedast külalislahkusest ja kompromissitust Jumala Sõnast.
Registreerimine toimub aadressil
www.eknk.ee
HIND: Registreerimistasu 55 €.
Varajase registreerija soodustus (kuni 12. septembrini) 50 €.

KONTAKT:

EKNK Toompea kogudus. Toompea 3, 10130 Tallinn
Kantselei avatud E-N 10-16. Tel 6606973
e-post: info@toompeakogudus.ee
Koguduse pastorid: Ago Lilleorg, Hermas Lilleorg, Kristjan Kalamägi, 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 Lilleorg.
EKNK Toompea koguduse juhatus: Ago Lilleorg, Marek Maasik,
Taavi Lind.

Info kodulehel www.loovimpulss.ee või
tel. 59048945 Jane Raidma
Tunneme
üksteisest laulude
ja Loojasaatmine
loomingust!
MUUSIKArõõmu
(kitarr, noodi›petus,
klaveri)
KUJUTAV KUNST (maalimine)
TANTS (moderntants, ballett, laste tantsuring)
KEELED (itaalia keel, kaasaja heebrea keel)

TERMINAL
NOORTETEENISTUS
LEND VÄLJUB
IGAL REEDEL
KELL 19:00
AARDESSILT
TOOMPEA 3
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www.raadio7.ee

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
Sampo Pank
33 270 729 00 01
Eesti Kristlik Nelipühi Kirik on Eesti Kirikute Nõukogu ja Eesti
Evangeelse Alliansi liige. EKNK kuulub Euroopa Nelipühi osadusse (PEF). EKNK on Euroopa Nelipühi Osaduse (Pesntecostal European Fellowship) ja Maailma Nelipühi Liidu (World Assemblies
of God) täisliige.

