PÜHA JÜRI INFOKIRI
EELK JÜRI KOGUDUSE KUUKIRI SEPTEMBER 2020 Nr 47

 Tuul p uhub, kuhu ta tahab, ja sa kuuled ta häält, kuid ei tea, kust ta tuleb
ja kuhu läheb. Niisamuti on kõigiga, kes on sündinud Vaimust. Jh 3:8
Kui vanasti räägiti tuulest, siis kõneldi vaimust. Jumal ilmutas end tuules ja marus, Jumal
hingas tuult. Usuti, et Jumala hingeõhk jookseb maruna üle lageda maa, ja et kui tuul läheb
inimese sisse, siis tema hakkab tegema vägevaid, Jumala meelepäraseid tegusid. Aga keegi
ei tea, kus on ta kodu, ja kuhu ta läheb.
Nii me palume, et Jumal meid kuuleks läbi tuule, et ta saadaks tuule meie ligi. Sest kui me
Jumala sõna ei mõista, siis oleme elanud asjata, ja Jumal vaatab suurel kohtupäeval meie
peale nukrate silmadega, ja meie häbeneme. Nii me palume, et kui tuleb Jumala tuul, siis
Jumal avaks ka meie kõrvad ja silmad, et me saaksime aru, kuidas peame teda kiitma. Me ei
tea ju, millal ta taas tuleb. Võib-olla siis pole meid enam kuulamas. Issanda hingetõmbed
täidavad terve maailma, iga põõsa ümber on Tema, ja tähed vilguvad temast läbi. Issand,
anna meile tundmist, et sa oled meie seas, meie keskel, sest muidu oleme me asjatud,
mõtetud ja ülearused Sinu päikese all.
Seesinane, kes kuulab tuult ja mõistab ta häält, see mõistab Jumalat. Aga see, kes läheb
tuulest mööda ja ei pane teda tähele – kuidas see võib teada, mis on Jumal? Võib-olla et ta
armastab tähele panna kõrke ja tarku sõnu ja meeles pidada autoriteetide lauseid. Aga kui
tema ei kuule seda, mis tuul räägib rohule, ega hooli jutust, mis ta kõneleb pilvedele, siis ta
on otsekui tühi lest ja just nagu ussitanud õun. Sest tarkade sõnad on surelikkude sõnad, aga
tuul on igavene.
Jumal räägib meiega läbi oma hingetõmmete, vahel tasakesi, vahel valjusti, et inimene
mõistaks. Ja siis tuleb tuul meie sisse ja võtab elada meis ja me saame Jumala hingeõhu
templiks, sest tuul on pühitsenud meie keha endale majaks. Ja tuul laulab meie sees
maailmakõiksusele, sest Jumala hingeõhk on kõikjal, ja neile, kes hingavad teda endasse,
tema on tõotanud igavese elu ja rahu, millele ei tule lõppu.
mõtisklus koos Uku Masinguga

Piibliring  neljapäeviti 18.30 - 20.30 kogudusemajas. (tel 5271898)
Nabala palvemajas pühapäeval 13.septembril toimub Vennastekoguduse palvemaja
94. aastapäev. Kell 10.00 piiblitund -  Rapla Maarja-Magdaleena koguduse õpetaja
Mihkel Kukk. Kell 12.00 kuulutustund – sõnavõtud, tervitused. Muusikaga teenib
Hageri koguduse kammerkoor Lambertus.

JUMALATEENISTUSED SEPTEMBRIS

Pühapäeval
6. septembril  kell 12.00
Pühapäeval  13. septembril kell 12.00
Pühapäeval 20. septembril kell 12.00 
Pühapäeval 27. septembril k
 ell 12.00 

M
 eie ligimene
 Tänulikkus
Jumala hoolitsus
Jeesus annab elu

 Iga kuu esimesel pühapäeval peale jumalateenistust
kogudusemajas vaimulik vestlus ja kirikukohv

Vaba võib olla vaid siis, kui armastada, ja armastus säilib
ainult vabaduses. Me ei saa vabaks ahistusest, aga see ei valitse
enam meie üle. Ahistuse püsimisel saame kogeda Jumala ustavust.
Usk ja usaldus kasvavad ja arenevad ainult vabaduses.
Vastuvõtuajad koguduse kantseleis (registreeruda telefoni teel)
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"

EELK Jüri kogudus
Jüri alevik, Rae vald Harjumaa
tel. 6048387, e-post: juri@eelk.ee; kodulehekülg: https://juri.eelk.ee/
https://www.facebook.com/JuriKirik

