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Ei olnud tal kuju ega ilu, et teda vaadata, 

ega olnud tal välimust, et teda ihaldada.  Js 53:2 

 
  Jumal kõneleb siin prohvet Jesaja imelisest valgusest, mille said Vaimust 
juhitud inimesed. Need, kes Issandat ei tunne, ei näe Temas midagi köitvat ega 
meeldivat. Nende jaoks, kes Teda tunnevad, ei ole midagi ihaldusväärsemat.  
  Vaadakem Issandat lähedalt, nähkem Teda sellisena, nagu Ta tõeliselt on, et 
võiksime leida Temas oma rõõmuks kõik, mida vaid oskame ihaldada. 
Tundkem end kui laps, kelle väike usaldav käsi on Issanda peos.  
  Issand ootab, et me tunnetaksime oma abitust ning igatseksime Tema 
armastust ja kaitset, et me haaraksime tugevasti Temast kinni. Issand ei peta 
oma laste ootusi, me peame olema selles vaid väga kindlad, me ei tohi kahelda.  
  Nii astume me igasse uude päeva kindla veendumusega Issandas, me teenime 
Teda sama lihtsalt ja rõõmsameelselt, nagu tahame, et meid teenitaks.  
  Kui pöörame oma silmad Jumala poole, ei pea me enam vaatama inetust 
maailmas. Oma muredes  saame vaadata Issanda rahulikkusele, oma 
kannatamatuses Tema kustumatule kannatlikkusele, oma puuduses ja piiratuses 
Tema täiuslikkusele.  
  Vaadates Issandale muutume Tema sarnaseks. Kui muutume Tema sarnaseks, 
suudame teha tegusid, mis on rõõmuks ja kiituseks Jumalale. Soovides teha 
Issanda tahet peame seda tegema rõõmsalt.  
  Rahu on õigluse vili - elades koos Issandaga, Tema tahtes. Sellele järgnevad 
rahulikkus ja julgeolek. Julgeolek on rahulikkus, mis sünnib sügavast 
usaldusest Tema, Tema tõotuste ja päästva Väe vastu. 
  Ärgem otsigem lunastust mujalt. Pöördugem üksnes Issanda poole; ja meid 
päästetakse. Selle läbi päästame omakorda mitmeid lähedasi vaevast ja 
muredest. Pidagem meeles, et Jumal toitis Iisraeli lapsi kõrbes mannaga, Tema 
valmistas neile tee läbi Punase mere. Tema viis nad maale, mis voolab piima ja 
mett. Usaldage vaid Issandat, laske endid vaid Temal juhtida. Rõõmustage! 
  
 
 
 



Piibliring  neljapäeviti 18.30 - 20.30  kogudusemajas.  
Tõdva  palvemaja aastapäev 11. oktoobril. Kell 10.00 piiblitund, 12.00 külaliste tervitused. 
Nabala palvemajas iga kuu neljandal pühapäeval 15.00  kuulutusetund 

Leerikool alustab 13. oktoobril. Koos käiakse teisipäeva õhtuti 19-21. Kogunemine 
kirikus.  
 

 
JUMALATEENISTUSED OKTOOBRIS 

 
Pühapäeval       4. oktoobril  kell 12.00    Kristlase vabadus 
Pühapäeval     11. oktoobril  kell 12.00    Lõikustänupüha  
Pühapäeval     18. oktoobril  kell 12.00    Usk ja uskmatus 
Pühapäeval     25. oktoobril  kell 12.00    Jeesuse saadikud 

                                 Iga kuu esimesel pühapäeval peale jumalateenistust 
kogudusemajas vaimulik vestlus ja kirikukohv 

 
 

Issand, Sina lased oma Vaimu vihmana sadada inimeste peale.  
Aita meil leida õige pilv, kus on just meile mõeldud Vaimu vihma piisad.  

Anna, et need ei voolaks meilt maha kui hane seljast vesi. 
Kastku see Sõna seemet, mis Sa meisse oled külvanud,  

et meil oleks midagi jagada ühiseks kasuks. 
 

                      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 
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