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Paljudel meist on kiire elutempo: graafikud on 
täis üritusi, kus käia ja meie seatud eesmärgid 
on täis tegevusi, mida ära teha. Me tunneme 
vajadust tegutseda, et kogeda rahuldust 
saavutatu üle. Selline tegevuses olek tekitab 
tunde, et me täidame oma rolli, kasutame oma 
potentsiaali ning oleme kasulikud ühiskonnale. 
Kuid vaatame natuke lähemalt: kui kasulik 
ikkagi on meie tegevus ja roll. Kui need 
tegevused oleks meil ainult enese saavutuse 
eesmärgil, siis oleks meie elu rakendus 
pinnapealne, lühiajaline ja ajutine.

Inimestena tahame me kõik, et meie kätetöö 
omaks suuremat mõju, mis tähendaks 
mõtlemist ja tegutsemist pikaajalises 
perspektiivis. Kuidas elada ja tegutseda nii, et 
see kõik omaks sügavust, jätaks pikaajalise 
pärandi ja kestaks igavesti? Johannes kirjutab 
piibliraamatus, et "maailm kaob ja tema himu, 
aga kes teeb Jumala tahtmist, püsib igavesti." 
(1Jh 2:17). On asjad, mis kaovad ja on asjad, mis 
püsivad igavesti. Jeesus innustab meid elama 
nii, et meie rolli, potentsiaali ja tegevuste vili ei 
kaoks, vaid jääks püsima igavesti. Milline on 
eluviis ja tegevused siin maa peal, mis omavad 
positiivset ja igavest mõju?

Mäejutluses (Matteuse 5. ptk) seostab Jeesus 
mitmeid tegevusi igaveste väärtustega. Need 
on seotud sellega, kuidas me käime läbi 
inimestega, kuhu me panustame oma raha ja 
aega, mille või kelle eest me seisame ja 
võitleme ning kelle nime me suureks ehitame. 
Julgustan sindki oma elus üle vaatama piibli 
valgel oma tegevusi veendumaks, et nende vili 
püsib igavesti.

Jumala armu ja õnnistusi soovides,
Pastor Ivo Unt
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Tegevpastor

Ivo Unt

Pastor

Kristjan Kalamägi

Vanempastor

Ago Lilleorg

P Tasuta parkimine         

Avatud kohvik

Interpretation into English

Saada oma palvesoov

palve@toompeakogudus.ee

Pastoraalnõustamine

hingehoid@toompeakogudus.ee

Jumalateenistus

Igal pühapäeval kell 10.30

Samal ajal lasteteenistus



MÄRTS APRILL MAI

JUMALATEENISTUS IGAL PÜHAPÄEVAL KELL 10.30. LASTETEENISTUS VANUSELE 3 – 12 AASTAT

FILMIÕHTU
26. märts kell 18.30

FILMIÕHTU
7. mai kell 18.30

MÄRTS

KAS SINA JUBA KÄID KODUGRUPIS?
Liitu juba selle kuu jooksul!

www.toompeakogudus.ee/kodugrupid

EKNK KEVADKONVERENTS
kell 10.00

8
APRILL

RISTIMINE
kell 10.30
www.toompeakogudus.ee/ristimine

7
MAI

TERVENEMISE TÖÖTUBA 
Teooria ja praktika
kell 18.00

11
MAI

ÜLELOOMULIKU ÕNNISTUSE 
ANNETUS
kell 10.30

21
MAI

LASTETEENISTUSE HOOAJA 
LÕPUPIDU
kell 10.30

21
MAI

SUURE REEDE TEENISTUS
kell 12.00

14
APRILL

NOORTE „VALI VABADUS“ 
TUURI LÕPPKONTSERT
kell 19.00

14
APRILL

ÜLESTÕUSMISPÜHADE
JUMALATEENISTUS 
JA LASTE PIDU
kell 10.30

16
APRILL

PALVE- JA PAASTUNÄDAL
"Väärtused, mis kestavad igavesti"

27-31

MÄRTS

AVASTA GRUPP
kell 19.00

13
MÄRTS

Jutluste seeria: 
IGAVESED VÄÄRTUSED
5. märts külas Stephen Hertzog (Kanada)
9. aprill külas Keith Warrington (Inglismaa)

Jutluste seeria: 
ARMASTUSE REVOLUTSIOON
7. mai külas Ben Johnson (Kanada)
28. mai külas Peep Saar

TERMINAL IGAL REEDEL 
kell 18.00 5.-8. klass 
kell 19.30 9. klass ja vanemad


