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A ITAB  LE IDA  Õ IGE  SUUNA

OLE LOOTUSESAADIK!

Teadlased tegid eksperimenti, 
mille käigus nad panid rotid 

suurde veetünni ning püüdsid 
selgusele jõuda, kui kaua need 
seal vastu peavad. Keskmine 
aeg oli 17 minutit. Siis teadla-
sed aga kordasid eksperimenti, 
seekord „päästeti“ rotid viimasel 
hetkel, kuivatati ning eksperi-
menti korrati veel üks kord. Ellu-
jäämise aeg kasvas 17 minutilt 
36 tunnile. 
 Teadlased avastasid fenome-
ni, et katset korrates kasvas rot-

tide vastupidamise võime, sest 
neil oli LOOTUS. Nad uskusid, 
et tulevad toime, sest neid oli 
enne „päästetud.“ 
 See lootus, mida Jumal meile 
jõulusündmuses ilmutab, ei ole 
lihtsalt unistus parematest ae-
gadest. See on kindel teadmine 
sellest, et Jumalal on alati välja-
vaade, ükskõik kui sünge ei tun-
duks meie olevik. Tihti on meie 
probleemiks see, et püüame ise-
ennast päästa selle asemel, et 
lasta Jumalal meid päästa. Enda 
päästmisega kaevame endid va-
hel veel sügavamale probleemi-

de puntrasse. Kuid Jumal saab 
meid, sõna otseses mõttes, tõm-
mata välja meie lootusetusest. 
 Vahel igatseme tagasi vanu 
häid aegu. Kuid ometi on Jumal 
meie sisse pannud lootuse „uute 
heade aegade järele.“ Lootusetus 
otsib tuge minevikust, mineviku 
läbielamustes ja kogemustes. 
Lootus aga vaatab alati tulevik-
ku, ettepoole. Isegi, et me ei tea, 
mida tulevik toob, siis teadmine, 
et Jeesus Kristus on seesama, 
eile ja täna ja igavesti (Hb 13, 8) 
annab kõigutamatu turvalisuse. 
 Olukorrad ja tingimused meie 

TALV 2010/2011



Naiste Kohv
EKNK Toompea 
keskuse lastetoas 
kell 11.00. 
4. detsember, 
8. jaanuar, 12. veebruar

Jumalateenistused pühapäeviti 
kell 10.00. Tõlge inglise keel-
de. Kurtide koguduse jumala-
teenistus kell 13.

Jutlusi võib kuulata kodulehel 
toompeakogudus.ee/jutlused 

NB! • Pühapäevastel jumala-
teenistusel tõlge inglise keelde. 
• English translation available 
on Sunday Services (the 
headphones are on your right) 
• Jumalateenistuste ajal parki-
mine tasuta.

ümber muutuvad, tihti meist 
sõltumatult. Kuid kui elame 
lootuses, mis on väljaspool 
seda maailma, siis ei ole 
olukordi, mis meid saavad 
maha murda, meilt röövida 
väljavaadet ja lootust. Niisiis 
tuleb lootus ennekõike Juma-
lalt. Piibel lausa ütleb, et me 
teenime lootuse Jumalat. Aga 
lootuse Jumal täitku teid kõi-
ge rõõmu ja rahuga usus, et 
teil oleks küllaga lootust Püha 
Vaimu väes! Rm 15, 13
 Sellised inimesed, kes 
toetuvad Lootuse Jumalale 
võivad ka selles, kohati loo-
tusetus maailmas, pakkuda 
lootust oma elu ja eeskujuga. 
 Julgustan sind olema loo-
tusesaadik kohtades ja pai-
kades, kus sa elad ja liigud. 
Jaga lootust inimestega, kes 
seda vajavad. Ma olen täiesti 
kindel, et sinu jõulud saavad 
täiesti uue tähenduse. 
 Kohtumiseni meie jumala-
teenistustel jõulukuul, aasta-
vahetusel ja Uuel Aastal! 

Rahutervitusega
Sinu karjane piiskop 

Ago Lilleorg

Pühapäevakool 3-6 aastastele 
ja 7-12 aastastele
Väikeste lastega on võimalik 
jumalateenistusi kuulata-vaada-
ta II korruse lastetoas. 
Jõuluvaheaeg pühapäevakoolis 
20.detsember 2010 - 
8.jaanuar 2011.

Meie uus 
kodulehekülg 
Sinu toetus on 
oodatud! 
Arveldusarve EKNK 
Toompea kogudus 
a/a 221001138475
Märksõna: annetus-koduleht.

AVASTA!
Oleme loodud igatsusega avas-
tada uusi asju. AVASTA õhtud 
on just sinule, kes sa soovid 
avastada Jumalat ja tema plaa-
ni oma elu jaoks.

Igal esmaspäeval 
kell 18.30 

EKNK Toompea keskuses. Tule 
ja võta kindlasti sõber kaasa!

Info Janus Reest 
tel 56246836



nistusse! Palun võta ühendust 
meie koguduse ülistus-ja muusi-
kateenistuse juhi Mai Unt´iga.
Sul on võimalus liituda heli- 
ja valguseteenistusega. Võta 
ühendust Indrek Lillemäega.

MÄRKA INIMEST 
ENDA KÕRVAL!
Toompea kogudus koos-
töös Tallinna Kesklinna Sot-
siaalhooldekande osakon-
naga aitab TOIDUPAKIGA 
kesklinna lastega peresid! 

AITÄH, ET MÄRKAD 
ja AITAD!

Pakkide vastuvõtt: 
Toompea 3, 

argipäeviti kl.10– 16.

tumiseks ei ole tähtis mida sa 
oskad, tähtis on, et sa igatsed 
midagi teha ja teha seda hästi. 
Võta ühendust 
Karin Hänilasega: 5565 2830

Mängid sa pilli? 
Oskad sa laulda? 
Ootame Sind meie muusikatee-

Tere tulemast ka sulle, kes oled 
huvitatud selle tegevuse vald-
konnast: oma kodu avada, juh-
tida grupitööd, liituda grupiga. 
Maire Üprus, tel 56633240

Koguduse abiliste teenistus 
ootab oma ridadesse rõõmsa-
meelseid inimesi. Meiega lii-

Pensioniealiste osadus
Iga kuu 2. ja 4. neljapäeval 
kell 12, Toompea3
Tere tulemast!

Osadusgrupijuhtide ja - abi-
liste kogunemised 
on kord kuus: 1.dets. 2010, 
5. jaan. 2011, 2.veeb. 2011. 



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

Koguduse pastorid: Ago Lilleorg, Hermas Lilleorg, Kristjan 
Kalamägi, Tiiu Andreas, Mihkel Madalvee, Riho Kurg. 
EKNK Tallinna koguduse pastorid viivad läbi kiriklikke talitusi, 
kaasaarvatud laulatus, matus. Riiklikku abielu registreerimise õi-
gust omavad vanempastor Ago Lilleorg ja pastor Hermas Lilleorg.
EKNK Tallinna koguduse juhatus: 
Ago Lilleorg, Marek Maasik, Taavi Lind.

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 
osadusse (PEF).

Jälgi infot www.toompeakogudus.ee!













         




PALVEKOOSOLEK
teisipäeviti 

algus kell 18.00

WAKE UP: 
Igal neljapäeval kell 17.00-

20.00 toimub väljaminemine. 
Koguneme 

Toompea 3 kohvikus!
www.raadio7.ee


