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Mõtelgem üksteisele, kuidas üksteist virgutada armastusele ja

headele tegudele. Hb 10:24

31. oktoober 1517 märgib kirikuloos päeva, mil luterliku pärimuse
kohaselt katoliku kiriku teoloog ja munk Martin Luther naelutas
Wittenbergi lossikiriku uksele oma 95 teesi indulgentside asjus.  Luther
uskus, et Jumala kohtujärje ees päästab vaid Kristuse arm, ja ei miskit
muud. Järgnevalt panin kirja mõned Lutheri väited kirjavahetusest Philipp
Melanchthoniga:

“Jumal on oma asja rajanud ühele põhimõistele, mida sina oma filosoofias
ei oma: seda nimetatakse usuks. Selle alusel seisab kõik, mida ei nähta ega
mõisteta, ja kui keegi tahab seda teha mõistetavaks ja avalikuks, nõnda kui
sina seda teed, siis saab ta oma vaeva palgaks muret ja pisaraid, nõnda, kui
see sünnib sinule. Issand on tõotanud elada udus ning on oma saladus-
likkuse ümbritsenud pimedusega. Kes tahab, tehku teisiti!”

“Ära muretse rahu pärast ja järeltuleva maailma pärast, justkui oleks meie
esivanemate mure teinud meist seda, mida me oleme, ja mitte ainult
Jumala ettemääramine. Jumal ei sure ühes meiega, Ta on ka pärast meid
Jumal ja Looja”.

“Ajalugu tõestab seda küllaldaselt, et kõik inimesed maa peal, olgu nad
kuitahes pühad, on seaduse vaenlased, põlgavad ja kardavad seda. Selles
on süüdi meie kuri loomus. Kristlane küsib, et kuhu jäävad siis head teod
ja käskude täitmine? Ma vastan neile, et meie teha ei ole midagi. Õigus
seisab ainult selles, et me midagi ei tee, midagi ei usu, midagi ei tea
seadusest ega tegudest, vaid et me ainult seda teame ja usume, et Kristus
on meid lunastanud.”

“Nõnda kui vili kasvab puus, tulevad ka usust head teod, need tulevad
iseenesest. Ja samas, ka kõige vagam püüe Jumala ees head teha on Tema
silmis vaid inimese ülbus!”



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

JUMALATEENISTUSED OKTOOBRIS

Pühapäeval 3. oktoober kell 12.00 Suurim käsk
Pühapäeval 10. oktoober kell 12.00 LÕIKUSTÄNUPÜHA
Pühapäeval 17. oktoober kell 12.00 Jeesuse saadikud
Pühapäeval 24. oktoober kell 12.00 Usuvõitlus
Pühapäeval 31. oktoober kell 12.00 USUPUHASTUSPÜHA

Sest Jumala õigus on ilmunud evangeeliumis usust usku,

nii nagu on kirjutatud: „Aga õige jääb usust elama”. Rm 1:17

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/
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