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                   Teenigu igaüks teisi selle andega, mille ta on saanud, nagu  

                       Jumala mitmesuguse armu head majapidajad. 1Pt 4:10 

 

Jumal on andnud meile sabati, puhkeaja, et lõpuks leiaksime aega ka Tema poole pöörduda              

ja vaid Teda otsida. Ta ju näeb, et olime jooksnud end hingetuks – askeldanud ja rabanud                

tööd teha ilma hingeta automaatidena. Aga Jumal armastab inimesi, ja pakub neile rahu,             

pakub võimalust lihtsalt olla pere keskel, ilma vajaduseta pidevalt muretseda töö ja maailma             

pärast. 

Eks te oletegi juba kogenud, et stressi on vähem, magate paremini, naudite kaunist             

vara-kevadet, saate sügavamalt väljendada oma armastust oma lähedaste vastu. Ja ka silmad            

on selgemad, et näha kõike uut enda ümber ... ja enda sees. 

Kui te seni magasite, ja kondasite kuutõbistena ringi vaid uudiseid kuulates, siis nüüd on              

viimane aeg, jäänud on vaid nädal, et ärgata, pöörata oma silmad Jumala poole, vaadata oma               

südamesse, kus elab Püha Vaim. Kes pole varem osanud Püha vaimu enda seest otsida,              

sellel on nüüd viimane võimalus. Te leiate Ta, kui kuulate väga vaikselt, kui loete aeglaselt               

ja vaikselt Uut Testamenti, kui kuulete enda seest Tõde. See siiras ja aus sosin, mis teie                

sisemisse kõrva jõuab, see ongi Püha Vaimu kõne teie südamest. 

Jumal annab meile võimaluse end välja puhata. Milleks? Ühelt poolt selleks, et inimene on              

peale rasket tööd puhkuse ära teeninud, teiselt poolt, kristlased tuleb ette valmistada uueks,             

suureks ülesandeks. Meile on praegu antud jõu-kogumise aeg, vaikuses enda koondamise           

aeg, et suudaksime peagi täita Jumala saladust. 

Seega, ärge tehke midagi, koguge jõuvarusid, rääkige Püha vaimuga, valmistuge! Kogu           

armu Jumal, kes teid on kutsunud oma igavesse kirkusesse Kristuses Jeesuses,           

parandab, kinnitab, tugevdab ja toetab teid, kes te üürikest aega olete           

kannatanud. Tema päralt olgu võimus igavesest ajast igavesti!       Aamen 

 

 



JUMALATEENISTUSED kirikus mais algavad peagi taas eri-tingimustel. Jälgige kiriku 
infot. Teenistused on pühapäeviti, 12.00: 

● Kirikus on tagatud sisse- ja väljapääsude lähedal desinfitseerimisvahendite 
olemasolu, samuti teavitus desinfitseerimisvahendite olemasolu kohta mujal kirikus.  

● Kirikus võib jumalateenistusel viibida või seal ringi liikuda üksi või kahekesi, hoides 
teistega püsivalt vähemalt kahemeetrist vahemaad (2+2 reegel). Erandiks on sama 
perekonna liikmed. 

● Tagatakse, et kirikusse ei sisene ja seal ei viibi rohkem inimesi kui võimaldab kiriku 
jumalateenistuse ruumi suurus (4m2/inimese kohta). 

● Armulaua jagamisel, samuti teiste sakramentide ja ametitalituste toimetamisel 
jälgitakse infektsiooni vältimiseks desinfitseerimis- ja hügieeninõudeid ning 
välditakse füüsilist kontakti. 

 

 
 
Koguduse vaimulikud: 
Õpetaja Tanel Ots 
tel. 56636400, e-post: tanel.ots@eelk.ee 
Diakon Ülo Liivamägi 
tel. 5271898, e-post: ylo.liivamagi@eelk.ee

 

 
Koguduse sekretär: 
Sandra Ausmees 
tel. 56636401  
Juhatuse esimees: 
Talvi Abram 
tel. 56636401, e-post: talviabram@gmail.com 

 

  

 

    

Liikmeannetus on märk meie osadusest ja ühisest vastutusest: 

 
 

EELK Jüri koguduse arveldusarve on: 
liikmeannetuseks EE131010002019876006 

 annetus oreli remondiks EE971010220278920229  
ülekande selgituseks "Orel" 
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EELK Jüri kogudus 

Jüri alevik, Rae vald Harjumaa 
tel. 6048387, e-post: juri@eelk.ee;  kodulehekülg: www.eelk.ee/juri 

https://www.facebook.com/JuriKirik 
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