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Jumal ütleb: Nad tulevad nuttes, aga ma toon neid trööstides.  Jr 31:9 

 

 Oleme kirikuaasta viimases kuus. Oleme vanaks jäänud nagu maailmgi, ja 
ootame uut elu, uut Issanda aastat. Kristlastele on praegune aeg möödunud aasta 
meenutamiseks ja valmistumiseks uueks. Kui igaühele see uus tähendab midagi 
erinevat, talle isikupärast, siis on kristlastel üks ühine ootus – Jeesuse Kristuse 
taastuleku ootus. 

Milline see möödunud Issanda aasta siis oli? See oli tõepoolest eriline, ka meile 
vapustav ja täiesti teistsugune. See oli maailma muutumise aasta, üleilmne katastroof, 
suur paanika, maailma lukku keeramine. Inimesed olid hirmul ja ahastuses, nad ei 
osanud enam elada. 

Issand räägib meiega neist asjust evangeeliumides ja kogu Pühakirjas, nii Uues kui 
Vanas Testamendis. Ta ütleb meile Markuse evangeeliumis: „Aga teie vaadake: mina 
olen teile kõik ette öelnud!“ 

Kuigi Issand, rääkides oma taastulekust, õpetab meid (Mk 13), et: „Seda päeva või 
tundi ei tea keegi, ei inglidki taevas ega Poeg, ainult Isa üksi. Vaadake ette, valvake, 
sest teie ei tea, millal see aeg on käes!“, siis on Ta ometi andnud meile ka vihjeid ja 
märke, mille kaudu me saame kinnitust, et käes on viimased valvamise ajad: „ ent 
viigipuust õppige võrdumit: kui selle okstele tärkavad noored võrsed ja ajavad lehti, 
siis te tunnete ära, et suvi on lähedal - nõnda ka teie, kui te näete seda kõike 
(üleilmsed katastroofid, sõjad, pandeemiad) sündivat, tundke ära, et tema on lähedal, 
ukse taga.“ 

Ka kristlane väsib, muutub hooletuks. Inimene kipub kergesti kodunema selle 
maailmaga, kipub end maailmaga samastama ja unustab, et on siin vaid ajutiselt, et 
tegelik kodumaa on Jumala juures, teises Kuningriigis. Praegune aeg on meile antud 
selleks, et me teadvustaksime endile – kristlane peab olema igal hetkel valmis seda 
elu siin maha jätma, ja valvama! 

Valvamine ei ole kurnav ja jõudu põletav ärevus, vaid turvaline lootmine sellele, et 
Jumal viib oma alustatud hea töö meis lõpule. Jumal on meile tõotanud, et kristlasi 
ootavad uued taevad ja maad, kus elab Jumala õigus ja rõõm. 
 
 



Piibliring  neljapäeviti 18.30 - 20.30  kogudusemajas.  
Nabala palvemajas iga kuu neljandal pühapäeval 15.00  kuulutusetund 

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

 
JUMALATEENISTUSED NOVEMBRIS 

 
Pühapäeval       1. novembril  kell 12.00    Usuvõitlus 
Pühapäeval       8. novembril  kell 12.00    Andke üksteisele andeks  
Pühapäeval     15. novembril  kell 12.00    Valvamispühapäev 
Pühapäeval     22. novembril  kell 12.00    Igavikupühapäev 
Pühapäeval     29. novembril  kell 12.00    I Advent 

Issand Jeesus Kristus, 

Aita meil ustavalt valvata ja paluda, nii et me Sinu tulemise päeval 

võiksime rõõmuga kuulda Sinu häält ja minna Sind vastu võtma. 

Julgusta meie südameid Sinu tõotusi uskuma, 

et miski meid ei lahutaks Sinu armastusest. 
 

                      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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