Detsember 2018

Pastoriveerg!
Armas Kehra Kogudus!
Aasta viimane kuu on käes. Mõtleme tagasi tänutundega mööduvale aastale ja
veel suurema rõõmuga mõtleme juba järgmisele aastale.
2018 on toonud koguduse elus palju rõõmu, nähes kui sageli paljud liikmed, ja
mitte ainult, on valmis ennast pühendama ühistööle ning eestpalvetele.
Mööduval aastal mitmed on pidanud käima operatsioonil. Täname Jumalat, et
ta on tervendanud ja andnud uut jõudu kõigest sellest välja tulla.
Mööduva aasta suurim ettevõtmine - keskkütte renoveerimine. Kõik sai uueks
algusest kuni lõpuni. Kes meist rõõmustab, kui jälle ja jälle on uus tolmukord
põrandal. Suured tänud neile, kes jälle ja jälle tulid, et korralagedust
kõrvaldada eriti remondi perioodil. Ja loomulikult läbi aasta. Aga tänud sellele
oleme saanud ka uusi abilisi koguduse tööks.
Mitmed talgupäevad on toonud ühisele tööle kümneid sõpru kes on valmis
kogudusemaja ümbrust ja koguduse maja seest korrastama. Issand õnnistagu
igat.
Olen tänulik, et oleme saanud üheskoos Issandat ülistada ja kiita ka
muusikaga, sest on mitmed valmis ikka ja jälle meid ülistuses Jeesuse trooni
ette viima. Tänud igale abilisele.
Suurim on see, kui võime tunda aga Jeesust ja teda kui Päästjat. Oleme
jõudnud Jeesuse sünnipäeva kuusse.
Õnnistatud jõulukuud

Indrek Luide
Kehra Koguduse pastor
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Pühapäev 2.12
kell 11

Üritus

Info

Jumalateenistus
Kristuse surmamälestamine

Pühapäev 9.12
kell 11

Jumalateenistus

Pühapäev 16.12
kell 11

Jumalateenistus

Pühapäev 16.12
kell 14

Kogupere jõulupidu

Reede 21.12
kell 19

Jõululaulude laulmine

Pühapäev 23.12
kell 11

Jumalateenistus

Esmaspäev 24.12
kell 17

Jõululaupäeva pidulik
jumalateenistus

Pühapäev 30.12
kell 11

Jumalateenistus

juhatab: Indrek Luide
jutlustab: Indrek Luide
muusika: Merike Pikkel
juhatab: Indrek Luide
jutlus: Christian Schwartz
ülistus: Helen Haas
juhatab: Hannes Pikkel
jutlus: Ergo Pärnits
ülistus: Heli Karu

juhatab: Indrek Luide
jutlus: Indrek Luide
ülistus: Merike Pikkel
juhatab: Helen Haas
sõnum: Indrek Luide
muusika: Gospel
juhatab: Indrek Luide
sõnavõtud: juhatuse liikmed
ülistus: Heli Karu
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Sünnipäevalapsed detsember 2018
Johanson
Kolk
Kuusemets
Leier
Roobas
Kaasma
Kattai
Karu
Vaino

Helbe
Kätlin
Viivi
Jana
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Taavi
Kärolain
Anni
Milvi
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Õnnistusi sünnipäevalasteöe!
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Lastetöö!
Sellel sügisel on pühapäevakoolis räägitud imeliste sündide teemadel. Lapsed
on kuulnud sellest, kuidas sündis Eesav ja Jaakob, Mooses, Simson ja Samuel.
Detsembris on plaanis rääkida veel Ristija Johannese sündimisest ja
loomulikult Jeesuse sünnist Petlemmas.
16. detsembril toimub laste pühapäevakooli jõulupidu, kuhu on oodatud kõik
praegused ja uued pühapäevakoolilapsed. Tähistame üheskoos rõõmsat
sündmust, meie Issanda Jeesuse Kristuse sündimist. Selleks on Päivi
Hokkaneni abiga ettevalmistatud nukunäidend ja Merike Pikkeli eestvõttel
jõululaulud. Peale kingituste kättesaamist läheme üheskoos ja maitseme ehtsat
soome jõuluputru, mille keedab meile Anne Schwarts.
Ka kõik vanemad on peole oodatud!

Selle hooaja esimese lastetuni grupike.
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Iisraelileht
Lõvivärav
Lõvivärav on üks seitsmest liiklusele avatud Jeruusalemma vanalinna
väravast. Samal ajal on see ainuke värav, mis avaneb ida poole. Seetõttu
kulgevad palmipuudepüha protsessioonid, mis saavad alguse Õlimäelt ja
Ketsemani aiast läbi Lõvivärava Via Dolorosale ja lõpuks pühasse
Hauakirikusse.
Juudid nimetavad väravat lõviväravaks tänu neljale leopardi kujule, mis
värava esiküljele on raiutud. Kuivõrd need leopardid sarnanevad lõvidega,
hakati väravat lõviväravaks kutsuma. Araablased nimetavad seda aga Mirjami
väravaks tänu neitsi Maarja hauale, kuhu pääseb linnast just selle värava
kaudu. Kristlased hakkasid väravat nimetama esimärter püha Stefanose järgi,
sest arvati, et ta suri märtrisurma selle värava juures.
Legendi kohaselt olevat sultan Süleiman näinud unes, kuidas lõvid teda
ründavad, sest ta on Jeruusalemma müürid unarusse jätnud. Peale unenägu
olevat ta andnud käsu müüride rajamiseks, kusjuures nende müüride peal pidid
ka lõvikujud esindatud olema.
Ka uuemas Iisraeli ajaloos on värav olulisel kohal. 1967. aastal, 6-päevase sõja
ajal, sisenesid Iisraeli langevarjurite 55. brigaadi mehed just selle värava
kaudu vanalinna ja suundusid templimäele, et heisata seal Iisraeli lipp. Sellest
sisenemisest on säilinud audentsed helisalvestised, millel kuulda Lõvivärava
nime mainimist ja joovastavaid võiduhüüdeid.
****
2.-10. detsembril peetakse Iisraelis
hanukka püha, millega tähistakse juutide
võitu Seleukiidide üle (164 eKr). Siiski ei
meenutata hanukkapühal peamiselt mitte
juutide sõjalist edu, vaid meenutatakse
kaheksa päeva toimunud õli-imet. Seetõttu
tähistatakse
hanukkat
kaheksal
järjestikusel päeval küünlaid või õlilampe
süüdates.
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Koguduse info
Jumalateenistused pühapäeviti kell 11.
 Palveteenistus neljapäeviti kell 11.
 Pühapäevakool pühapäeviti kell 11.

„Võta ja Jäta“ avatud laupäeval kell 10-13. Täpsem info Helgi Kattel.
 Juhatuse liikmed: Indrek Luide, Hannes Pikkel, Alar Laagriküll, Helen
Haas, Ergo Pärnits.
 Pastor: Indrek Luide, 56359279 pastor@kehrakogudus.ee
 Juhatuse esimees: Hannes Pikkel, 56472669, juhatus@kehrakogudus.ee

Koguduse koduleht: www.kehrakogudus.ee

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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