November 2019

Pastoriveerg!
Armas kaasristiinimene!
Mitmeid kordi küsime nii endalt kui ehk ka laiemas mõõtmes, kuhu ma(e)
liigun(me).
Oleme kogudusemajas praegu arendamas meediakeskust ja ehk selle kuu lõpus
saame juba salvestama hakata esimesi saateid. Üheks valdkonnaks, milles
saame olla kõik osalised on - oma tunnistuse jagamine. Valmista see ette!
Sügisperiood on hooga käivitunud ja soov on vähemalt kahe valdkonna
käivitamine sellel hooajal: pühakirja uurimise grupid (CBS) ja lastetöö.
Mõlemad valdkonnad vajavad eelkõige valmisolekut selles töös aga praegu on
oluline nende valdkondade käivitamise eest palvetamine.
Koguduse igatsus peab olema elav teenimine ja Püha Vaimu kogetav
tegutsemine esialgu koguduse keskel, mis paistab välja ka kirikuseinte vahelt
väljapoole! On mitmeid eestpalveid haiguste eest, on mitmeid eestpalve
vaimuliku elu restardi eest ja on palve, et Jeesus paneks me peale risti, mida
suudame kanda ja ei jookse meile ettenähtud risti eest plehku.
Olgem siis julgusega tulemas Issanda armujärje juurde, sest seal on rahu
saamise koht, mis on ülem kui mõistmine!
Rõõmu tundes Issanda järel käimisest

Indrek Luide
Kehra Koguduse pastor
Koguduse koduleht: www.kehrakogudus.ee
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juhatab: Indrek Luide
jutlus: Cristian Schwartz
muusika: Krista Ehanurm
Jumala töö rahastamine

Vaata lk 6.

Sünnipäevalapsed november 2019

Annus

Elen

1

Pikkel

Merike

3

Väin

Milvi

5

Palm

Anu

11

Pindam

Mari

19

Vaga

Marju

23

Õnnistusi sünnipäevalastele!
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Iisraeliveerg - Helen.
Võimalus tutvuda Iisraeliga jalgsi matkates
Iisraelis on rajatud mitmeid huvitavaid märgistatud matkaradu, mida mööda
jalutades saab püha maaga tutvust teha. Põhjalikum neist on u 1100 km
pikkune Iisraeli matkarada, mis saab alguse Eilatist ja lõpeb Hermoni mäel.
2011 aastal avati märgistatud rada Gospel trail Naatsaretist Kapernauma,
mida läbides astutakse erinevates linnades, külades, mägedes ja orgudes sõna
otseses mõttes Jeesuse jalajälgedesse. Jeesuse lapsepõlvekodust Naatsaretist
Kapernauma Galilea järve ääres on matkarada umbes 60 km pikk ja selle
läbimiseks arvestatakse kolm päeva. Matkarada rajati Iisraeli
turismiministeeriumi, rahvusfondi ja paljude teiste organisatsioonide
ettevõttel, et muuta maaga tutvumine lihtsamaks ja artaktiivsemaks. Raja
koostamisel võeti aluseks kirjakoht Luuka 4:31, kus kirjeldatakse Jeesuse
liikumist Naatsaretist alla Galilea järve äärde Kapernauma. Teekond viib läbi
avarate orgude, mida ilmestavad pühakirjast tuntud mäed – Arbel ja Hattin.
Lisaks läbitakse enne Kapernauma Tabgha ja Migdal.
Varasemalt erainitsiatiivil rajatud (2007) Jesus trail ehk Jeesuse matkarada
saab samuti alguse Naatsaretist ja lõpeb Galilea järve ääres, kuid on veidi
erineva marsruudiga ja 65 km pikk. Osaliselt need matkarajad kattuvad ja võib
tekkida ka väike segadus arusaamaks, millisel rajal parasjagu asutakse. Jeesuse
matkarada on rajatud eranditult just kristlikele palveränduritele mõeldes,
seetõttu läbib see ka rohkem kristlikke huviväärsusi kui Gospel trail, mis on
üldisema suunitlusega. Samuti on Jeesuse matkarada väga hästi varustatud
joogiveepunktidega ja läbib ka mitmeid väiksemaid külasid, Taabori mäge ja
druuside pühapaiga Arbeli mäe läheduses.
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Töövaldkonnad ja tunnistus
Palun kirjuta siia oma soov, milles Sa sooviksid rohkem Jeesust teenida. Siia
võid panna kirja mõni praktiline käeline tegevus (koristamine, kirikukohv,
remonditööd jpm) või vaimuliku valdkonna (eestpalvetamine,
jumalateenistuse ülesehitamise töös jne) toimimine. Kui oled palvetanud ja
siia kirja pannud, siis tule pastor juurde ja jagame neid selgusi koos, mida oled
saanud!
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Suvefestival 2020
19.10.2019 toimus järjekordne SF 2020 töökoosolek.
Koosoleku päevakorras oli
1. SF toimumise aeg
2. SF slogan
1. Valida oli kahe võimaluse vahel. Kas enne Kehra Koguduse aastapäeva
või peale seda.
Otsus: Suvefestivali toimumise aeg on 25. – 28.juuni 2020.
2. SF sloganiks oli välja pakutud 8 varianti. Mõttevahetuse käigus jäi
kõlama parima variandina: ÜHESKOOS – KOOSTÖÖS.
Slogan võtab kokku Jeesuse soovi, et meid tuntakse ühistöö kaudu
ühiskonnas. Kõik konfessioonid, kogudused ja ristiinimesed on üheskoos
teenimas ühiskonda ja koostöös jagame evangeeliumi, mis on elumuutev.
Seda ülesannet ei suuda me täita üksinda vaid ainult üheskoos ja koostöös.
Nüüd väljakutsena.
Kui me olime selle otsuse teinud helistas mulle Johannes Kudrin, kellega
varem oli pidanud läbirääkimisi võimaliku evangeelse nädala pidamise
suhtes Kehras peale koguduse aastapäeva. Ja nad on seda jätkuvalt valmis
tegema ja korraldama koostöös kogudusega. Kas võtame selle väljakutse
vastu?

Järgmine SF töökoosolek toimub 29.11.2019 kell 18
koolitustoas. Palume tervel kogudusel selles osaleda. Päevakorras on 3
punkti.
1. Programmi koostamine
2. Eelarve kujundamine
3. Tegevusvastutuste jagamine
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Sündmused
EKB Liidu üritused

Kõrgema Usuteadusliku Seminari
TAASAVAMISE 30. JUUBELILE JA
TALLINNA-RUUMIDE
SISSEPÜHITSEMISELE
neljapäeval, 14. novembril kell 18,
aadressil Koskla 18.

Eesti Evangeelse Alliansi üritused
13.-14.11.2019 GLS Tallinna Kultuurikatlas. Rohkem infot www.gls.ee

23.11.2019 Abielufestival „Abielu tõde ja õigus“ Rohkem infot
www.abielu.eu
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Koguduse info
Jumalateenistused pühapäeviti kell 11.
 Palveteenistus neljapäeviti kell 11 ja kell 19
 Pühapäevakool pühapäeviti kell 11.




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

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
Projektiarve: EE532200001120056881
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