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Ta vastas: „Ma ütlen teile, kui need vaikiksid,  

peaksid kivid hakkama kisendama!”  Lk 19:40 

Jeesus ütles variseridele Jh 8:46: Kes teist saab tõestada mul ühegi patu olevat?              

Kui ma räägin tõtt, miks te siis ei usu mind? 

Kas ka meie saame küsida oma süüdistajailt, nagu Jeesus:”Kes teist saab tõestada mul             
ühegi patu olevat?”. Me oleme ju kristlased, Jumala lapsed, Jeesuse vennad ja õed.             
Kes me sellistena oleme? 

Ühelt poolt on kristlane tervik kogu oma ihu, hinge ja vaimuga. Seega, kui need on               
harmoonias ja terved, on kristlasega kõik korras. 

Teisalt, on mateeria ja vaim, ihu ja hing teineteisega vastuolus, pidevas võitluses.            
Samas, vastuolu on pigem loomuliku ehk maise inimese ihu ja hinge vahel, ning             
Jumala lapsel oma maise inimese ja vaimu vahel. 

Sellest vastuolust kujuneb välja lõhestunud isiksus – inimeses on 2 mina: maine            
inimene ja Jumala laps. Kui nüüd kristlane identifitseerib end Jumala lapse minaga,            
on korras. Samas muutub see teine, maine mina talle võõraks ja tülikaks, sh tülisid ja               
suhte-konflikte tekitavaks. 

Kristlase juurde kuulub selles maailmas olla samal ajal nii õige kui patune. Kas nii              
peab jääma elu lõpuni? Või annab siin midagi ette võtta? Äkki saaks neid – õiget               
Jumala last ja patuse maailma mina - kuidagi integreerida, või lepitada? 

Kahtlane – ega muidu Jumala lapsed eremiitideks ei kipu. Nad püüavad end teistest             
inimestest eraldada vaid selleks, et nende maine mina kogemata ei saaks teistele            
inimestele liiga teha.  

Jeesus Kristus andis meile meelevalla saada Jumala lasteks (Jh 1:12). Nagu Jumala            
igavene Sõna sai lihaks, sündides inimesena siia maailma, nii sünnivad Temas need,            
kes «usuvad Tema nimesse», igaveseks eluks. Jumala Poeg on tulnud alla maa peale, et              
maapealsed võiksid Temas saada ülendatud taevasse. Temas on «taevas avatud» ning           
pärast oma ülestõusmist on Jeesus läinud taevasse, Isa juurde, tagasi, et seal omadele             
aset valmistada. 

 

 



Alates 3.märtsist ei ole Vabariigi Valitsuse uute piirangute järgi lubatud 
siseruumides pidada avalikke jumalateenistusi, kontserte, koosolekuid ning 
muid avalikke usulisi talitusi ja üritusi.  

Siseruumides on lubatud mitteavalikud eraviisilised vältimatud ametitalitused, 
sealhulgas ristimiste, laulatuste ja matusetalituste läbiviimine väikeses ringis 
ning järgides kõiki nakkusohu puhul kehtestatud reegleid. Soovitatav on siiski 
talitusi korraldada vabas õhus, matusetalituse puhul kalmistul. Selleks palume 
ühendust võtta koguduse vaimulikuga. 

 
 

                         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 

                      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 

Issand, anna sel vaibuda, mida Sa ise minus ei räägi, peata see, mida Sa ise ei liiguta. 

Võta Sina see koht, mille nüüd täidan, ja tee minus ja minu läbi seda, mida Sina tahad. 

Anna minu oma mina kaduda ja ole sina kõik kõiges. Endast ja minu omast 

vii mind täiuslikku ühendusse endaga, minu Jumal, minu elu algus ja lõpp. 

Nii ei ela ma enam ise oma elu, vaid Sina elad minus. Kõigest halvast lunastatuna 

ja vabana austan ja teenin ma ainult Sind. 
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