September 2017

Pastoriveerg!
Armas ristirahvas!
Kuidagi kiiresti on jõudnud kätte sügisperiood ja kõik puhkused on selja taha
jäänud. Töötades koolieluga paralleelselt, siis võime öelda, et lapsed kooli,
kogudus tööle! Uute ettevõtmistega ja uute tegemistega. Uued väljakutsed
ning ka uus sihik eesmärgi suunas!
Mis see eesmärk täna on? Lühiajaline, pikaajaline?
Armu külvamine on teema, mida ikka vaja on teha. Kui me ise elame armus,
siis oskame seda ka jagada.
Kehra Kogudusel on vähemalt kaks ülesannet. Teadagi kogudus on inimesed
mitte hoone. Ehk siis kasvada Kristuse sarnaseks ja jagada Kuningriigi
evangeeliumi.
Jeesus kutsus rahvast Matteuse evangeeliumis: Tulge minu juurde kõik…!
Jätan viimase osa salmist siin kirjutamata. Aga teame seda, et Jeesus oli väga
külalislahke. Kutsub kõiki enda juurde, enda koju, taeva Kuningriiki. Kogudus
on see seltskond, kes oleme Kristuse saadikud.
Selle, 2017 aastal on vähemalt 1 isik meil eestpalvetes, keda püüame juhtida
Kristuse juurde.
Õnnistusi ja usku lootuses!

Indrek Luide
Kehra Koguduse pastor
Koguduse koduleht: www.kehrakogudus.ee
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September 2017– kuukava
Aeg
Pühapäev 3.09
kell 11

Üritus

Info

Jumalateenistus

juhatab: Indrek Luide
jutlustab: Indrek Luide
muusika: Heli Karu

Kristuse surmamälestamine

Noorsootöö palve- ja ohvripäev

Pühapäev 3.09
Kell 17
Pühapäev 10.09
kell 11

Sügiskonverentsi lõppkoosolek
New Wine International juht
Mark Aldridge
Jumalateenistus
Vanavanematepäev

Laupäev 16.09
kell 10st

Talgupäev

Pühapäev 17.09
kell 11

Jumalateenistus
Priikoguduste 135 aastapäev

Reede 22.09
kell 19

Iisraeli õhtu
Sügise algus 23:02

Tallinnas MK kirikus
juhatab: Indrek Luide
jutlus: Indrek Luide
muusika: Viktor Kersman

juhatab: Hannes Pikkel
jutlus: Gogi Chiboshvili
ülistus: Rebeka Pikkel
Helen Haas

Pühapäev 24.09
kell 11

Jumalateenistus

juhatab: Indrek Luide
jutlus: Alland Parman
muusika: Merike Pikkel

Teisipäev 26.09
kell 18

Rahvusvaheline palveõhtu
Tallinna Metodisti kirikus

Ülistus Kehra ülistusgrupp

Neljapäev 28.09
kell 18:30

Alfa - 2017

Korraldava grupi koolitus

Noortetöö info: https://www.facebook.com/KehraNoortekas?fref=ts

Igal neljapäeval kell 11 palvegrupp kogudusemajas.
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Sünnipäevalapsed september 2017

Kaasma

Helve

3

Kattel

Helgi

6

Pikkel

Rebeka

7

Laagriküll Aili
Jaanus

8

Maria

14

Õnnistusi sünnipäevalastele!
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Iisraeli leht
Rosh haShana 2017
Sellel aastal tähistatakse Iisraeli uusaasta ehk „aasta pea“ saabumist 20.
septembri õhtul. Esimese inimese, Aadama, loomisest on möödub 5778 aastat.
Rosh haShana juhatab sisse tiheda pühadeperioodi – uusaasta tähistamisele
järgneb 30. septembril Yom Kippur ehk suur lepituspäev ja 5. oktoobri õhtul
algab nädal aega kestev lehtmajade püha.
Tooras on uue aasta algust nimetatud ka Yom Teru´ah ehk lärmakaks või
häälekaks päevaks, mis viitab soofari helidele ja rahva rõõmsatele hõisetele.
Iisraelis süüakse sel päeval palju õunu ning mett ja soovitakse üksteisele head
ja magusat uut aastat.
Oleme kogudusega Rosh haShana püha juba mitmeid aastaid üheskoos
tähistanud ning sellest on saanud omaette väike traditsioon, mida ei tahaks ka
sel aastal katkestada. Seetõttu on kõik oodatud 22. septembri õhtul kell 19
uusaastapeale! Peol on taas võimalus tantsida koos Loov Impulsiga Iisraeli
tantse ning nautida Iisraeli muusikat Margit Prantsuse esituses.
Lisaks toimub Petrone kirjastuses sel kevadel ilmunud raamatu „Minu Iisrael“
esitlus, mille viib läbi raamatu autor Margit Prantsus. Esitluse käigus kuuleme
autori kogemustest Iisraelis ja raamatu saamisloost. Samuti on võimalik
raamatut kohapeal soodushinnaga osta.
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!“
3Mo 23:23-28
Kohtumiseni 22. Septembril kell 19
Iisraeli uusaasta tähistamisel!
Shana tova!
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. Kehra Koguduse Alfa
Nüüd ta siis algab. Selle aasta Alfa!
See et kõik sujuks, vajab meist igaühe väga suurt eestpalve
aga ka väga innukat kutse esitamist oma eestpalve isikule.
Tegevusgrupil toimub 28.09.2017esimene ühine koolitusõhtu, nagu ka Alfa
manuaal ütleb. Tuletame Alfa põhitõed meelde, et oleksime valmis vastu
võtma neid, kes nädala pärast Alfa kursusele kogunevad.
Et Alfa õnnestuks on vaja eestpalveid. Annan teada sellest ka meie
partnerkogudustele. Samas on oluline, et sa jagaksid seda kutset oma peres ja
sõprusringkonnas. Ole seda julge tegema.

Paljud küsimused saavad ehk vastatud neile, kes saavad
osalema Alfa kursusel.

Alfa Kehras 12.10 – 14.12.2017.
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Koguduse majanduselust
16.september 2017 – Koguduse talgupäev.
Vaatasin täpselt aasta tagasi toimunud Koguduse talgupäevale kavandatud töid
ja selgub, et need on kõik kenasti teostatud
1. Galerii ja koridori ripplae montaaž
2. Vestibüüli põrandaplaatide paigaldus.
3. Koristajakambri sisustamine.
2017 aasta talgupäeva tööd oleksid
1. Vestibüüli ja trepikoja seinte värvimine
2. Majutuspoole vestibüüli koristamine/puhastamine
3. 2.korruse akende põskede remont
4.

Need ning mitmed teised võimalikud tööd, oleks tore, kui suudaksime
sellel kuul lõpetada. Iga abiline on väga oluline ning oodatud.
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Siia saad kirjuta märkmeid.
Kas jutlustest või sõnumitest, mida Jumal annab kas enda elu õnnistuseks või
kaaslastele jagamiseks.
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Koguduse info
Jumalateenistused pühapäeviti kell 11.
• Palveteenistus neljapäeviti kell 11.
• Pühapäevakool pühapäeviti kell 11.
• Noorteõhtu kuu viimasel laupäeval kell 18.
• „Võta ja Jäta“ avatud laupäeval kell 10-13. Täpsem info Helgi Kattel.
• Juhatuse liikmed: Indrek Luide, Hannes Pikkel, Krista Ehanurm, 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: Lembi Issi, 56241720

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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