Detsember 2017

Pastoriveerg!
Õnnistatud jõulukuud!
Pilt, mis on ülal, pildistasin Koguduse Alfa väljasõidul Põhja küla rannast.
Teel rannale pidime käima läbi kinnise, suletud aiamaa. Tagasi majutuskohta,
pidas peremees meid, kinni, et miks minu maa peal kõnnite, kes te olete?
Korraga märkas ta, et üks meie seast on talle tuttav! Kohe toon muutus
sõbralikuks ja saime selle järel teada üsna palju uut paikkonnast.
Alfa lõpeb sellel kuul ja täname Taeva Isa nende eest, kes on pea kõik
koolitustunnid suutnud usinalt läbida.
Kui oleme saanud endale midagi väga olulist, siis sellest üldjuhul püüame
kõigile teada anda. Tähistame Jeesuse sündi, kes on antud meile maailma
Looja poolt suurima kingitusena. Mitmeid meist oleme kogenud selle tõttu
elumuutvat kogemust. Jagame seda nendega, kes seda veel kogenud ei ole.
Ärme hoiame seda elumuutvat kingitust enda teada.
Kingime siis üksteisele sellel aastal rohket armastust, jagame rõõmu ning
oleme ustavad järgima parima sõnumi kandmist ning oleme osalised uute
jüngrite kasvatamisel.
Õnnistatud jõuluaega!

Indrek Luide
Kehra Koguduse pastor

Skauditoas aastal 1998

Koguduse koduleht: www.kehrakogudus.ee
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Üritus

Info

Alfa väljasõit

Kes on Püha Vaim?
Mida teeb Püha Vaim?
Kuidas täituda Püha Vaimuga?
Mida oma ülejäänud eluga peale hakata?

Jumalateenistus
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surmamälestamine

juhatab: Indrek Luide
jutlustab: Indrek Luide
muusika: Krista Ehanurm
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Alfa kursus

Kuidas vastu panna kurjale?
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2.advent

juhatab: Indrek Luide
jutlus: Helen Haas Miks kogudus?
ülistus: Rebeka Pikkel
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1.jõulupüha
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Vana-aasta
VIIMANE
kogunemine

Kas see ongi kogu elu?
Tunnistuste jagamine.

juhatab: Hannes Pikkel
jutlus: Hannes Pikkel
ülistus: Heli Karu
juhatab: Indrek Luide
sõnum: Indrek Luide
muusika: Kehra koguduse ansambel

juhatab: Indrek Luide
jutlus: Indrek Luide
muusika: Diana Leoke Bosenko
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Õnnistusi sünnipäevalastele!
N
Noooorrtteekkoogguunneem
miisseedd V
Vaallgguussffoooorr ttooiim
muuvvaadd ppüühhaappääeevviittii
ppeeaallee jjuum
maallaatteeeenniissttuusstt..
O
Orriieenntteeeerruuvvaalltt kkeellll 1133!!
https://www.facebook.com/KehraNoortekas?fref=ts
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Georgia – meie misjonimaa
1.
2.
3.
4.
5.

Khareli – Linn, mille elab umbes kuni 7000 inimest ja elab Aneri oma perega.
Mokhesi – Paik, kus elab Giorgi ja areneb kogudus.
Akhalsopeli – Pagulasküla, kus kogunevad lapsed ja elab Diana sugulased.

Dzlevijvari – Aneri venna maja, kus ka loob väikene kogudus
Bebnisi – Väikene grupikene (meie sinna ei sattunud)

Esimeses neljas paika oli mul koos Hannes Pikkeli ja Margus Einloga külastada. Kõigis neis paigus tegutseb Aneri
Giunashvili aktiivselt ning hetkel vähemalt kahes paigas on sündimas koguduse algrakuke.
Kirjutame reisust järgmises infolehes rohkem ja toome rohkem pilte ka välja. Kogudusele väljakutseks misjonipõllul
on võtta need 5 kohta, kus Aneri tegutseb eestpalvetesse ning ka ühisesse eelarvesse. Samas mitte unustamast meie
toredaid õdesid misjonipõllul Kristit ja Tiinat.
Võtame sellel kuul aega kaasa palvetamiseks, millisel kujul ja vormis võiksime olla sealse koguduse ülesehitamisel
õnnistuseks.
Võimalik toetada konkreetset tööd: gruppide vahetamisega ja konkreetselt Anerit tema tegevuses ja organiseerida
vähemalt kahes kohas sealses piirkonnas tegutsevale töögrupile kooskäimis paik.
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Mõned pildid Georgiast.

Aneri pere laule esitamas

Gori kindluses

Akhalsopeli pagulasküla

ja selle küla lapsed.

Esimene ristitav Mokhesi koguduses

Tato isa kodus
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Iisraelileht
Hanuka 13.-20. detsembril
Hanuka on kaheksa päeva kestev juudi püha, millega tähistatakse juutide võitu
aastal 164 eKr Seleukiidide vastu. Siiski ei meenutata hanukal ehk
templipühitsemise pühal juutide sõjalist edu, vaid meenutatakse hoopis õliimet.
Legend räägib, et kui Juudas Makkabeus läks pärast võitu süütama
Jeruusalemma templi õlilampi, siis leidis ta pühitsetud õli ainult ühe päeva
jagu. Uue õli pühitsemine oleks aega võtnud kaheksa päeva, aga ei saadud
oodata, sest rahvas oli kogunenud templi õuele, et pühitsemisest osa saada.
Ime läbi jätkus õlist täpselt kaheksaks päevaks, mis kulus uue õli valmimiseks
ja pühitsemiseks. Seetõttu kestab hanuka püha kaheksa päeva.
Hanuka ei ole sabatilaadne püha, mis tähendab, et puudub kohustus hoiduda
tegevustest, mis on sabati ajal keelatud. Täiskasvanud käivad tööl nagu
tavaliselt, ehkki nad võivad võimalusel saabuda koju varem, s.t küünalde
süütamise ajaks. Kuigi Iisraelis on koolid alates hanuka teisest päevast suletud,
puudub religioosne põhjus koolide sulgemiseks hanuka perioodiks.
Hanuka tähistamise põhitunnuseks on küünalde või õlilambi süütamine
kaheksal järjestikusel päeval. Tuleleek tähistab nii sõjalist kui ka valguse võitu
ja sellega kaasnenud religioosset vabadust.
Esimene õlilamp süüdatakse sel aastal 12. detsembri õhtul.
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Kirjuta oma detsembrikuu lugu siia!
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Koguduse info
Jumalateenistused pühapäeviti kell 11.
• Palveteenistus kolmapäeviti kell 11.
• Pühapäevakool pühapäeviti kell 11.
• Noorte kogunemised pühapäeviti peale jumalateenistust.
• „Võta ja Jäta“ avatud laupäeval kell 10-13. Täpsem info Helgi Kattel.
• Juhatuse liikmed: Indrek Luide, Hannes Pikkel, Alar Laagriküll, Helen
Haas, Lilian Aun.
• Pastor: Indrek Luide, 56359279 pastor@kehrakogudus.ee
• Juhatuse esimees: Hannes Pikkel, 56472669, juhatus@kehrakogudus.ee
• Koguduse noored: Rebeka Pikkel,
• Lastetöö juht:

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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