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Maarja Magdaleena tuli ja kuulutas jüngritele: „Ma olen näinud

Issandat ja seda kõike ta ütles mulle.” Jh 20:18

Me peame saama uuteks inimesteks, Kristuse olemuse sarnaseks.

Me ei pea saama tsiviliseerituks või ülimoraalseks, või tõsiusklikuks.

Me peame muutuma Kristuse olemuse sarnaseks.   Siin ei piisa, et

pelgalt “meis miski” muutub, vaid muutuma peab kogu mina ise.

Kristus on meid lunastanud, ta on meid vabastanud maailmast, mis

meile tähendab, et oleme päästetud seltskonnast, avalikust arva-

musest ja peavoolumeediast.

Siin saab abi Ristiteest, mis lisaks Kristuse peale mõtlemisele paneb

meid ka Tema jälgedes käima, mis vormib meid Kristuse suunas.

Varem me võisime tunda, et Ristilöödu kannatuste vaatamine on

liiga jubedust tekitav. Praegu elame sõja ajal, kus surm on iga-

päevane reaalsus. Me ei ela enam illusioonides, ning igapäevane

kannatus käib meiega kaasas kogu aeg.

Kristlane suudab kannatada, sest tema pilk on suunatud

kannatavale Kristusele, kes andis ennast lõplikult. Selle märgiks on

krutsifiks. Kui vaatame risti, väheneb meie koorem poole võrra, sest

siis on koormakandjaid kaks - see kibuvitstest krooniga vend toetab

meid.

Ja taas – millest Kristus oma kannatustega meid vabastas??

Maailmast!!

Elagem siis vabadena, et Kristuse kannatusel ja surmal oleks mõte,

et Ta ei oleks tulnud maailma asjatult.



Pühapäevakool pühapäeviti, jumalateenistuse ajal
Leerikool teisipäeviti (05.04.  - 31.05), alustame kirikus
Piiblitund neljapäeviti 18.30 - 20.30  kogudusemajas
Nabala palvemajas iga kuu neljandal pühapäeval 15.00 kuulutusetund

jälgi jooksvalt infot kodulehelt

JUMALATEENISTUSED APRILLIS

Pühapäeval 3. aprillil kell 12.00 Kannatuse pühapäev õp Tanel Ots
Pühapäeval 10. aprillil kell 12.00 Palmipuudepüha õp Ülo Liivamägi
Neljapäeval 14. aprillil kell 18.00 Püha armulaud õp Ülo Liivamägi
Reedel 15. aprillil kell 12.00 Jumala Tall õp Tanel Ots
Pühapäeval 17. aprillil kell 12.00 Ülestõusmispüha õp Tanel Ots, õp Ülo Liivamägi
Pühapäeval 24. aprillil kell 12.00 Ülestõusnu tunnistajad õp Ülo Liivamägi

Igal pühapäeval on peale jumalateenistust kohvilaud

koguduse majas, kus arutame jutlusega seotud

mõtteid ja laulame vaimulikke laule.

Vastuvõtuajad koguduse kantseleis (registreeruda telefoni teel)
Vaimulikud: Õpetaja Tanel Ots tel. 56636400, e-post: tanel.ots@eelk.ee

Õpetaja 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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