September 2015

Pastoriveerg!
Armas Kehra Kogudus!
Ei ole tavaline, et jumalateenistuse käigus tekkivad traumad. Minuga siis nii
juhtus. Olukorrale vaatab üks ühtepidi, teine teistpidi. Aga viimase kuu
jooksul on vähemalt 3 koguduse juhatuse liiget seotud suurema või väiksema
tervisepuudulikkusega.
Võime küsida, et kas Jumal tahab kogudusele või vähemalt juhatusele midagi
sellega öelda? Nii olekski hea asjale läheneda ning otsida vastuseid! Teisalt
mulle meeldib teine mõtteviis, et ilmselt on Kehra Koguduse keskel midagi
head hakanud toimima ja nüüd see „vanakuri“ viskab kaikaid kodaraisse, et
veidi pidurdada seda, mis juba toimib?
Kogudus, kes tegutseb õigesti ja on Vaimust juhitud, on osa suurest Kristuse
ihust. Piibelgi ütleb, et selle „maailmavürst“ kõike muud kannatab välja aga
seda, et kogudus võiks olla edukas ja õnnistatud, ta välja ei kannata. Siis ta
läbi raskuste hakkab vähendama usku või mõnikord püüab tekitada näpuga
näitamist, kuna üks õpetus ütleb, et õigesti uskujal, ei või juhtuda äpardusi.
Suurimad imetegijad ja tervendajad on kõik lahkunud igavikku puruhaigetena!
Edasi minna saab vaid ühiselt, Issandat usaldades ja usaldades ka üksteist.
Armastada, hoolida ning austada üksteist ning vaadata veatule Kristusele, keda
tahame austada kõigega mida Tema armust teeme. Olgu see siis
jumalateenistust, noortekas, diakoonitöö, ülistus või koguduse majanduselu.
Õnnistusrikast sügisperioodi!

Kehra Koguduse pastor Indrek

Luide
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September 2015– kuukava
Aeg

Üritus

Info

Neljapäev 01.09
kell 19

Palvekogunemine

juhatab: Lilian Aun või Koidula
Loopalu

Pühapäev 06.09
kell 11

Jumalateenistus

juhatab: Helen Haas
muusika: Helen Haas

Neljapäev 10.09
kell 19

Palvekogunemine

juhatab: Lilian Aun või Koidula
Loopalu

Pühapäev 13.09
kell 11

Jumalateenistus

juhatab: Indrek Luide
jutlustab: Herman Jürgens
muusika: Merike Pikkel

kell 17

Iisraeliõhtu
– rosh hashanad

Iisraeli uusaastapidu koos
Ester Arustega*

Neljapäev 17.09
kell 19

Palvekogunemine

juhatab: Lilian Aun või Koidula
Loopalu

Pühapäev 20.09
kell 11

Jumalateenistus

juhatab: Indrek Luide
jutlus: Taavo Lige
muusika: Heli Karu

Neljapäev 24.09

Palvekogunemine

Reede 25.09

Ülistuskoosolek

Pühapäev 27.09
kell 11

Jumalateenistus

Juhatab: Lilian Aun või Koidula
Loopalu

juhatab: Indrek Luide
jutlus: Mart Metsala
muusika: Krista Ehanurm

Koguduse koduleht: www.kehrakogudus.ee
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Sünnipäevalapsed septembris!
Helve

Kaasma

3

Helgi

Kattel

6

Rebeca

Pikkel

7

Aili

Laagriküll

8

Maria

Jaanus

14

Õnnistusi sünnipäevalastele!
Pühapäevakool - Eha
Suvi on kenasti mööda läinud ja lapsed alustavad uut kooliaastat. Nõnda samuti oleme
meie kõigi õpetajatega hakkanud igatsema laste ja pühapäevakooli tundide järele.
Sellel aastal alustame 20. septembril, pühapäevakooli hooaega suure ja lõbusa tralliga.
On jäänud veel mõned nädalad, valmistan kutseid uutele lastele, kes võiksid meiega koos
hakata igal pühapäeval, piiblilugusid uurima. Igatsen kohata palju uusi lapsi kes tahavad
meiega koos tegutseda.
Palvetame koos uute toredate laste eest.
Kõigi Kehras elavate perede eest.

Noortenurk - Rebeka
Suvi on läinud kiiresti ja kool on juba algamas. Noortel on olnud juba kaks
hooaega. Esimene Henniga, teine noortetiimiga ja nüüd on tulemas kolmas.
Arvatavasti on valgusfoor sel hooajal mitte laupäeviti vaid reedeti. Uut
hooaega plaanime alustada hea ilma korral teha õues.
Meie ootused ja lootused uueks hooajaks on, et meil oleks rohkelt innukust ja
aktiivsust. Loodame et suudame noortele pakkuda häid jutlusi, tunnistusi ja
mõnusat õhkkonda. Kuigi eelmine hooaeg läks kokkuvõttes hästi, on meie
südamesoov siiski saada noortejuht. Oleme väga tänulikud kui palvetate selle
eest. https://www.facebook.com/KehraNoortekas?fref=ts
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Iisraeliveerg – Helen
Rosh ha-Shana ja Yom Kippur
Juudid tähistavad uue aasta saabumist
tishri kuu esimesel päeval. Rosh haShana (aasta pea) on kahepäevane
pidustus ning algab tänavu 13. sept
õhtul ja kestab 15. sept õhtuni. Rosh
ha-Shanaga tähistatakse juudi
tsiviilaasta algust ning traditsiooni kohaselt ka esimese inimese Aadama
loomise päeva. Vanas Testamendis nimetatakse tishri kuu esimest päeva
trompetite pühaks, seetõttu tähistatakse seda tänapäevani soofari puhumise ja
rõõmsa meluga. Süüakse õunu ning mett ja soovitakse üksteisele head ja
magusat uut aastat.
Kümme päeva (22.-23. sept, õhtust õhtuni) pärast trompetite püha saabub Yom
Kippur (suur lepituspäev), mil Vana Testamendi päevil viis ülempreester
templi kõige pühamasse paika kogu rahva eest lepitusohvri. Peale templi
hävitamist aastal 70 pKr muutus ohvri toomine võimatuks ning püha muutus
üleüldiseks paastu-ja meeleparanduse päevaks. Yom Kippuri tähistatakse
Iisraelis riiklikul tasemel ning isegi rahvusvahelised lennuliinid ei tohi maa
õhuruumi läbida (ehk Iisraelis tööd teha). Sel päeval otsitakse andestust nii
Jumalalt kui ka inimestelt ning andestatakse enda vastu eksinutele. Paljud
veedavad terve päeva palvetades ja paastudes sünagoogis.
Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes: „Räägi Iisraeli lastega ja ütle:
Seitsmendas kuus, esimesel päeval, olgu teil hingamispäev, sarvehäälega
meeldetuletatav püha kokkutulek. Ärge tehke siis ühtegi argipäevatööd, vaid
ohverdage Issandale tuleohver!” Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes: „Aga
kümnes päev selles seitsmendas kuus on lepituspäev; see olgu teile pühaks
kokkutulekuks: alandage siis oma hinged ja ohverdage Issandale tuleohvreid!
Sel päeval ärge tehke ühtegi tööd, sest see on teile lepituspäevaks, mil teie eest
lepitust toimetatakse Issanda, teie Jumala ees!“ 3Ms 23:23-28
“.. sest sel päeval toimetatakse lepitust teie eest, et teid puhastada; te peate
saama puhtaks kõigist oma pattudest Issanda ees!” 3Ms 16:30
Lisaks tähistatakse 27. sept – 4. okt Sukkotit ehk Lehtmajadepüha, aga sellest
juba järgmises Iisraeli veerus.
Shana tova! Head uut aastat!
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Koguduse info
•
•
•
•

•

•
•

Jumalateenistused pühapäeviti kell 11.
Palveteenistus neljapäeviti kell 19.
Pühapäevakool suvepuhkusel kuni septembrikuuni.
Raamatukogu avatud pühapäeviti peale teenistust.
Vene grupid neljapäeviti kell 18, laupäeviti kell 12 ja pühapäeviti kell 10.
„Võta ja Jäta“ avatud laupäeval kell 10-13. Täpsem info Helgi Kattel.
Juhatuse liikmed: Indrek Luide, Hannes Pikkel, Krista Ehanurm, Alar Laagriküll, Arno
Roosaar

•
•
•
•

Pastor: Indrek Luide, 56359279 pastor@kehrakogudus.ee
Juhatuse esimees: Hannes Pikkel, 56472669, juhatus@kehrakogudus.ee
Koguduse noored: Elisabeth Parman, 56455128 ja Fredi Karu, 5249104
Pühapäevakooli juht: Eha Roobas, 56177471

Ametlik
Koguduse täisnimi: Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Kehra
Kogudus; lühinimi: Kehra Kogudus
Registreerimise number: 80205779
Aadress: Kreutzwaldi 1, Kehra 74306
E-post: info@kehrakogudus.ee
Kodulehekülg: www.kehrakogudus.ee
Noorte facebook: https://www.facebook.com/KehraNoortekas
Pangaarve: EE372200001120056878
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