Oktoober 2016

Pastoriveerg!
Armas Kehra Kogudus!
Tänu Jumalale, et võime liikuda suunas, mis viib meid taevasse. Paraku hetkel
asume veel maapeal ning püüame toimetada Jumala armu ja armastuse
jagajatena üksteisele ning meie vastutuspiirkonnas.
Kindlasti on alanud Alfa kursus üks Jumala töövahend, millega suudame
inimeste südameid valgustada sellest armust ja armastusest, miks Jeesus oma
elu jättis ning sai ohvriks meie lunastamisel.
Kasvame siis üksteist armastades ning virgutades headele tegudele ja osadusse
Temaga.
Aga üheskoos püüame meie kooskäimiskohale anda väljanägemine, mis oleks
väärikas ja kaunis. Jagame oma aega erinevatele ülesannetele. Oleme julgelt
nö multifunktsionaalsed, võttes aeg-ajalt vastutust ka seal, mida ehk varem ei
ole mõelnud või mida oleme lausa kartnud.
Jeesuses ihus, koguduses, saame olla erinevates tegevustes. Tema riik vajab nii
kuulutajaid kui koristajaid, nii muusikategijaid kui erinevates valdkondades
töötegijaid (lapsed, noored jm). Aga meil kõigil on pühalik eesõigus osaleda
eestpalvetes, andmises.
Õnnistusi oktoobri kuusse suures lootuses!

Indrek Luide
Kehra Koguduse pastor
Koguduse koduleht: www.kehrakogudus.ee
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Oktoober 2016– kuukava
Aeg

Üritus

Info

Laupäev 1.10
kell 18

Noorteõhtu V
Vaallgguussffoooorr

juhatab: Diana
sõnum: Helen

Pühapäev 2.10
kell 11

Jumalateenistus
Kristuse surmamälestamine

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

Reede 7.10
kell 18:30

Alfa kursus

Kes on Jeesus?

Laupäev 8.10
kell 18

Noorteõhtu V
Vaallgguussffoooorr

juhatab: Rebeka
sõnum:

Pühapäev 9.10
kell 11

Jumalateenistus

Lõikustänupüha

juhatab: Indrek Luide
jutlus: Indrek Luide
ülistus: Rebeka Pikkel

Reede 14.10
kell 18:30

Alfa kursus

Miks Jeesus suri?

Laupäev 15.10
kell 18

Noorteõhtu V
Vaallgguussffoooorr

juhatab:
sõnum:

Pühapäev 16.10
kell 11

Jumalateenistus

juhatab: Indrek Luide
jutlus: Indrek Luide
ülistus: Helen Haas

Reede 21.10
kell 18:30

Alfa kursus

Kuidas ma võin usus kindel olla?

Laupäev 222.10
kell 18

Noorteõhtu V
Vaallgguussffoooorr

juhatab: Rebeka
sõnum:

Pühapäev 23.10
kell 11

Jumalateenistus

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

Reede 28.10
kell 18:30

Alfa

Miks ja kuidas palvetada?

Laupäev 29.10
Kell 18

Noorteõhtu V
Vaallgguussffoooorr

juhatab:
sõnum:

Pühapäev 30.10
Kell 11:00

Jumalateenistus

Üleminek talveajale

Oktoober 2016 2

juhatab: Indrek Luide
jutlus: Kertu ja Tiit Toots
muusika: perekond Tootsid ja Co

Sünnipäevalapsed oktoober 2016
Ellus

Kadi

1

28

Rebase

Aavo

1

72

Aasalaid

Annely

6

28

Leppik

Anna-Mari

18

27

Parman

Elisabeth

22

20

Õnnistusi sünnipäevalastele!
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Lastetöö - Eha
Armas kogudus!
9. Oktoobril alustame pühapäevkooliga, sel päeval vaatame kui palju meile
lapsi tuleb. Olen mõelnud mõningaid mänge mida õues mängida saab. Kui
keegi tahab millegiga kaasa aidata ning on valmis lastega tegutsema, siis olete
igati oodatud. Palveta ja küsi Taevaisa käest juhiseid, mida peaks tegema laste
rõõmuks. Minust pole õppetussõnade jagajat ning kellegi käsutajat! Praegu on
mererannal ainult ühed jäljed, sest kallis ja armuline Taevaisa kannab mind
jonnakat ja hirmunud hinge oma kätepeal. Kuna ma eelmisel kuul lubasin teile
jagada ühte lugu edasi siis loodan kogu südamest , et keegi saab julgustatud.
Isa kiri lapsele!
Ma olen sinu Isa ja sina oled minu laps. Ma annan sulle enam kui ükski
maapealne isa saaks anda. Minu käest tuleb kõik hea. Mina kannan su
eest hoolt ja täidan sinu vajadused. Minu plaanid seoses sinu tulevikuga
on täis lootust, sest ma olen armastanud sind igavese armastusega. Minu
mõtted sinust on tugevad, need on nagu liiv mererannas. Rõõmustan sinu
üle hõisates. Tea, et ma ei lakka sulle head tegemast. Sa oled minu oma, sa
oled mulle päikseks. Ma igatsen sulle näidata imelisi asju. Kui sa otsid
mind kogu südamega, siis sa leiad mind. Ole rõõmus minus ja ma täidan
su südame igatsused. Mina olen see kes sinu sees tööd teeb. Tea, et ma
suudan palju enam kui sina oskad paluda või mõelda. Ma olen isa kes
julgustab kui oled raskustes. Kui oled haiget saanud, siis olen ma sinu
lähedal. Nii nagu karjane hoiab oma lambaid, nii hoian mina sind oma
südame lähedal.
Kallis kogudus ma tänan, et hoiate lapsi ja peresid oma palvetes meeles.
Tänan, et palvetate jätkuvalt iga töötegija eest.
Tänan Taevaisa iga õnnistuse eest.
OLGE KÕIK VÄGA ÕNNISTATUD JA JUMALIK RAHU
VALITSEGU TEIE PÄEVADES!

Oktoober 2016 4

Noortenurk – RReebbeekkaa
Uus valgusfoori/noorteõhtute hooaeg algas 10. septembril, kahjuks
tagasihoidlikult. Kohal oli seitse inimest, neist viis tiimiliikmed. Sellest
järgmisel laupäeval oli teemaks abielu, millest kõneles pastor Indrek, kohal oli
peaaegu sama palju inimesi. 24. septembril oli noorteõhtul külas Alland, kes
rääkis heade otsuste langetamisest.
Oktoobri esimesel nädalal on meie keskel Helen.
Peab tõdema, et oleme tiimiga mures noortekate külastajate arvu pärast, kuna
alates hooaja avamisest on lisaks tiimi liikmetele olnud igal noortekal ainult
ligi 2-4 inimest väljastpoolt tiimi. Palume eestpalvet noorte pärast, kes
külastavad noorteõhtuid, nende eest kes kunagi käijad on olnud ja nende eest
kes oleksid potentsiaalsed tulijad. Soovime ja palvetame et Jumala tahe võiks
sündida ja et tema juhiks kogu noortetööd.

N
Noooorrtteeõõhhttuudd V
Vaallgguussffoooorr ttooiim
muuvvaadd llaauuppääeevviittii kkeellll 1188!!
https://www.facebook.com/KehraNoortekas?fref=ts
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Meenutused jutlustest septembri kuul
4.09. Indrek Luide Juhtmõte Luuka 9:28-37 ehk Muutmismäe lugu.
Muutmismäe kogemus annab teada, mis saab toimuma. Muutmismäe kogemus
saab olla nii isiklik kui kollektiivne. Muutmismäe kogemus ei ole staatiline vaid
paneb rahva liikuma. Kogudusena tuleb meil läbi käia vähemalt kord 3 aasta
jooksul MUUTMISMÄELT!
11.09. Helen Haas. Teemaks: „Tulge laua juurde“. Jumala
käsutuses viibides me ei pea pingutama, vaid austama Teda
sellega, mis me oleme. Jumala Riik on meie sees ja kuhu me
läheme, tuleb JR meiega kaasa. Psalm 23. Kaks olulist mõtet.
1. Minu ette kaetakse laud ja 2. See kaetakse vaenlase silme
all. Laual on kõik olemas, et kanda vilja, olla kättesaadav.
Seda Ta teeb oma nime pärast. Lauast osasaamine sõltub palju
meist endist. Et me ei saa osa – põhjuseks puudub teadmine,
õpetuse puudus. Takistused – laiskus, pelglikkus, argus, vale alandlikkus, patt
elus. Peame tulema risti alla ja vaatame enda sisse. Et täiuslikust laust osa saada
tuleb meil endil ka midagi teha: enda aredamist, kasvama täisealiseks. Kutsuma
kõrbesolijad kaetud laua juurde.
18.09. Hannes Pikkel. Meie otsuste tagajärjed võivad kesta ja mõjutada meid
tulevikku. Erinevaid näited: 2Kn 4:1-7 (Eliisa ja lesknaise õli), 1Kn 17:1-9 (Eelia
ennustab põuaaega) jne. Teeme selgeks, mis on see, mida sa võiksid teha. Teeme
seda, mida Jumal tahab.
25.09. Vaido Palmik. Kriis elus. Orupõhja kogemus,
mis puudutas elu tähtsat kolme tasandit: tööelu, abielu,
suhe Jumalaga. Selgeks sai, et me ei jää kunagi üksi.
Kuid sageli oleme kristlastena valmis abi andma, aga
mitte vastu võtma. Orupõhja kogemus tõi esile 3e sorti
sõpru: igas olukorras jäid sinu kõrvale (1), ootavad
sind järgi järgmisel künkal (2), antakse sõbraks
konkreetses olukorra lahendamiseks (3). Jumal ei räägi süüdistuste kaudu. Miks
Jumal usub minusse? CVisse kirjutame üldiselt mineviku lugu. Aga Jumal usub
tuleviku lugu. Meie suurim väljakutse võib olla hirmu taga ja milles meid
rünnatakse. Pimedusega ei ole vaja võidelda vaid panna tuli põlema. (Ap 12:11).
Mõtteid! Ära karda elus vigu teha. Mis on võimsam, kas protsessi ime või hetke
ime? Jumal tegutseb TÄPSELT ÕIGEL AJAL.
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. Kehra Koguduse Alfa
Alfa kava. Aga Alfa vajab iga liikme eestpalvet ja tuge!

kuupäev

Loeng

30.09.

1

7.10.

Teema

lektor

Algus
Kas see ongi kogu elu?

Indrek Luide

2

Kes on Jeesus?

Indrek Luide

14.10.

3

Miks Jeesus suri?

21.10.

4

Kuidas ma võin usust kindel olla?

28.10.

5

Miks ja kuidas palvetada?

4.11.

6

Miks ja kuidas lugeda Piiblit?

Indrek Luide

11.11.

7

Kuidas Jumal meid juhib?

Helen Haas

8

Kes on Püha Vaim?

9

Mida teeb Püha Vaim?

10

Kuidas saada täidetud Püha Vaimuga?

11

Kuidas vastu panna kurjale?

25.11.

12

Miks ja kuidas sellest teistele rääkida?

Alland Parman

2.12.

13

Kas Jumal tervendab veel tänapäeval?

Indrek Luide

9.12.

14

Miks kogudus?

16.12.

15

19.- 20.
11.

Mida ülejäänud eluga peale hakata?
Pidulik lõpetamine
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Alland Parman
Indrek Luide
Alland Parman

video

Alland Parman
Indrek Luide

Koguduse majanduselust
Pakutavad tööd
1. Galerii ja koridori ripplae montaaž.
Nendes ruumide lõplikuks valmimiseks
on vaja vähemalt kolm tööd: elektrikilbi
renoveerimine, ripplae paigaldus ja uste
värvimine.

2. Vestibüüli. Siin on vähemalt kolm tööd:
põrandaplaatide paigaldus, seinte
värvimine, põrandaliistude loomine ja
paigaldus.

3. Koristamisvahendite kambri sisustamine. Põhiliselt vaja
monteerida riiulid.
Tehtud tööd
Siseõue kanalisatsioonikaevu uuendamine.
Enne:
Nüüd:

Need ning mitmed teised võimalikud tööd, oleks tore, kui suudaksime
sellel kuul lõpetada. Iga abiline on väga oluline ning oodatud.
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Koguduse lähitulevikuprojekt
Juba mitmeid kordi oleme rääkinud koguduses ja asjatundjatega, et tuleb
võimalikult kiiresti teostada 2 suuremat projekti.
Esimene neist: Kehra Koguduse maja küttesüsteemi renoveerimine. See
projekt on väga mahukas ja et see kiirelt teostada peame võtma ka laenu.
Eelmise aasta üldkogu andis laenu võtmiseks ka volitused juhatusele see
teostada.
Juhatus on tellinud ka projekti, mis on ka valmis saanud ja toimub projekti
arutelu majandustoimkonnaga.
Allpool esimese korruse küttesüsteemi pilt.

Teiseks oluliseks ehituseks tuleb meil teostada hoone vasakpoolsesse ossa uus
sanitaarsõlm. Koht ja paik selle teostamiseks on siin.
Üks võimalik lahendus:
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Koguduse info
Jumalateenistused pühapäeviti kell 11.
• Palveteenistus neljapäeviti kell 11.
• Pühapäevakool pühapäeviti kell 11.
• Noorteõhtud V
Vaallgguussffoooorr laupäeviti kell 18.
• „Võta ja Jäta“ avatud laupäeval kell 10-13.
o Täpsem info Helgi Kattel, 53405282
• Juhatuse liikmed:
o Indrek Luide, Hannes Pikkel, Krista Ehanurm, Alar Laagriküll,
Helen Haas, Lilian Aun.
• Pastor:
o Indrek Luide, 56359279 pastor@kehrakogudus.ee
• Juhatuse esimees:
o Hannes Pikkel, 56472669, juhatus@kehrakogudus.ee
• Koguduse noored:
o Rebeka Pikkel, 56156416
• Lastetöö koordinaator:
o 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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