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Pane mind pitseriks oma südamele, pitseriks oma käsivarrele!

Sest armastus on tugev nagu surm. Ül 8:6

Oli korra teistsuguseid aegu. Siis, kui usuti veel ja tunti: ollakse loodud

Jumala näo järele, ei olda mitte juhuslik olend juhuslikul maal, vaid et Jumal

on tahtnud iga väiksematki asja. Ka kihulase lendu. Sest see, kes mõtleb, et

kõik juhtub kogemata mingi asja tulemusena, mis samuti on sündinud

kogemata, on ka ise ainult üks kogemata ellusattunud äpardus.

Oli korra teistsuguseid aegu. Päevi, kus inimene küll teadis, et ta on vaid tühi

anum, milles iseendast pole veel midagi. Aga ta oli kallis endale, sest Jumal

oli teinud temagi. Nüüdseks on inimene selle unustanud. Ta kogub asju, otsib

tunnustust, võitleb kaltsude pärast. Sellepärast Jumal ütleb: minu vaim ei pea

viibima neis, sest nad pole muud kui aganad, mida tuul ajab laiali.

Oli korra teistsuguseid aegu. Siis, kui inimene ei läinud sajandite prügimäele,

vaid astus Jumala ette, siis, kui inimene ei igatsenud seda, et teised tast lugu

peaksid, vaid et Jumala silmad oleksid rõõmsad, vaadates talle, ja Jumala

suu naeraks, kuuldes kõnelevat inimest. Siis paluti, et Jumal puhuks oma

hingeõhku inimese kehha ja teeks ta elavaks. Ei tahetud muud kui Jumala

vaimu, ja tema väge. Väge, mis on päikesel, ja võimu, mis elab tuules. Või

soojas õhtus suvise pööripäeva aegu. Sest inimene elas alles siis, kui ta oli

saanud Jumala vaimu.

Kes läheks nüüd Jumala juurde, kes võtaks kätte palverännakule minna

vaimu maale? Võib olla, et ei ole ühtainustki terves maailmas. Aga olgu see

nii, teed me teame ja see pole mitte see põlatav, imal ja iganenud, vaid alati

uus ja ikka roheline. See kes ei kogu endale austust ja kaltse, sellele annab

Jumal oma vaimu. Mõtteid Uku Masingult



Jüri koguduse lastelaager toimub 30.06 - 2.07  Tõdva palvemaja õuel.

Alustame neljapäeval kell 18.00 ja lõpetame laupäeval kell 14.00
lõpujumalateenistusega.

Registreeru aadressil juri@eelk.ee laagri maksumus on 15 eurot.

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

JUMALATEENISTUSED JUUNIS

Pühapäeval 5. juunil kell 12.00 Nelipüha, leeripüha õp Tanel Ots
Pühapäeval 12.  juunil kell 12.00 Kolmainupüha õp Ülo Liivamägi
Pühapäeval 19.  juunil kell 12.00 Surnuaiapüha suurel kalmistul      õp Tanel Ots
Pühapäeval 26.  juunil kell 12.00 Kutse Jumala riiki õp Ülo Liivamägi

2. juunil, neljapäeval toimub kell 17.50 Jüri kirikus õhtupalvus ja

Eerik Jõksi loeng teemal “eestikeelne kirikulaul”

külla tuleb Tallinna Kaarli kiriku Pühalaulu kool

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

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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