Veebruar 2019

Pastoriveerg!
Armas usukaaslane!
Oleme kuu aega kuulanud jutlusi palvest. Kindlasti on tekkinud väikene
praktiline soov kõik see igapäevaellu rakendada. Mitmed on ehk seda teinud
aga kuidas see rakenduks ühisesse koguduse ellu?
Palvetame pühapäevasel jumalateenistusel aga mitte kõik me ei saa seal sõna
suust ja palvetada enam konkreetsete olukordade eest, mis meie südamel on.
Pühakirjas kirjutatud, et usurahvas kogunes pea igal päeval ühisesse palvesse.
Aga ka sõnajagamisse. Mu soov on, et Kehra Kogudusena veidigi
sarnaneksime selle pildiga, mis algkogudust iseloomustas. Et me ei oleks 1,5
tunnised ristiinimesed vaid oleksime Jeesuse järgijad, Jeesuse õpilased.
Selleks on tulevikuks kaks sammu vaja astuda. Nädalas korra
palvekogunemine ja pühakirja studeerimine üksi ja grupiga ning kolmas, mis
jääks ikkagi algkogudusega samasse rütmi, et koguneti suure grupiga
pühapäeval.
Kuulame veel sõnumeid palvest ja kasvatame oma usku reaalseks Jumala
toimimiseks oma elus, et saada kogeda seda imelist elamust kõndida Jeesusega
nii mäel kui orus.
Õnnistusega

Indrek Luide
Kehra Koguduse pastor
Koguduse koduleht: www.kehrakogudus.ee
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Veebruar 2019– kuukava
Üritus

Info

Reede 01.02
kell 19

Ülistuskoosolek

juhatab:

Pühapäev 3.02
kell 11

Jumalateenistus
Pühaõhtusöömaaeg
Teema: Palve tähendus usklikule

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

Pühapäev 10.02
kell 11

Jumalateenistus
Teema: Miks meil ei ole?

juhatab: Hannes Pikkel
sõnum:
jutlus: Cristian Schwartz
muusika: Krista Ehanurm

Pühapäev 17.02
kell 11

Jumalateenistus
Teema: Miks meil ei ole?

juhatab: Lilian Aun
sõnum:
jutlus: Indrek Luide
muusika: Rebeka Pikkel

Pühapäev 24.02
kell 11

Jumalateenistus
E
E
V
b
g
ü
n
n
p
Eeeessstttiii V
Vaaab
baaarrriiiiiig
giii sssü
ün
nn
niiip
päääeeevvv
Teema: Sõnakuulelikkust premeeritakse

juhatab: Ergo Pärnits
sõnum:
jutlus: Helen Haas
muusika: Merike Pikkel

Laupäev 16.02
kell 11

Neljapäeviti:
Kell 11 palve- ja osaduskogunemine (
Kell 19 palvekogunemine (üldjuhul seminaritoas II korrus)
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Sünnipäevalapsed veebruaris 2019

Haas

Helen

10

Kuuskmäe

Lembit

10

Parman

Johannes

12

Klemets

Eva

14

Metsis

Egle

16

Luide

Indrek

21

Tiirik

Laura

23

Õnnistusi sünnipäevalastele!
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Vaimulik töö!
Kas on olemas mõõdik, mis määraks kindlaks ristiinimese vaimuliku taseme?
Kas seda saab mõõta palveaja pikkusega või pühakirja lugemise sageduse ja
hulgaga või määrata kui tihti viibitakse koguduse kooskäimistel või kui palju
ollakse hõivatud koguduse tööga väljaspool jumalateenistust või kui palju
annetatakse koguduse töösse?
Sageli võrdleme elu erinevaid perioode varasematega ja seda ka koguduse
elus. Ei teagi kogudust, kes ei võrdleks tänast seisu üheksakümnendate
perioodiga. Tegelikult kaks täiesti erinevat perioodi.
Aga millega siis ikka mõõta ja kas on vaja mõõta?
Käivitasime jutluste-sarja palvetamise eri tahkudest. Jutustamine on üks asi.
Elu praktika teine. Siiski eesmärgiks on, et Kehra Kogudust tuntaks kui
palvetavat kogudust. Kogudust, kus palve toimib ja Jumal tegutseb. Kas see on
liiga palju soovitud?
Et teema oleks praktiline siis kutsun kõiki tulema ühisesse palvesse
neljapäeviti algusega kell 19. Esimene võimalus 7.veebruar. Palveteenistus
üldjuhul hakkab toimuma seminaritoas, teisel korrusel.
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Iisraeli leht
Sõnnikuvärav
Sõnniku värav rajati linnamüüridega samaaegselt 16. sajandil ja avaneb lõuna
poole. Araablased on väravat nimetanud Silvani väravaks samanimelise küla
järgi, mis asub selle vahetus läheduses väljaspool linnamüüre. Kuni 6-päevase
sõjani kutsuti väravat Maroko väravaks marokolaste asumi järgi seespool
linnamüüre. Sõnnikuvärava nimetuse võtsid kasutusele juudid, samastades
seda templi aegse samanimelise väravaga, mida on mainitud Neh 2:13-14.
Selle värava kaudu viidi linnast välja templimäe ohvriteenistuse jäägid
Hinnomi orgu.
Sõnnikuvärav on kiireim võimalus jõuda Nutumüüri äärde ja Templimäele.
Seda väravat kasutavad vanalinna sisenemiseks ka linnaliinibussid. Väravest
sisenedes avaneb suurepärane vaade Templimäele ja arheoloogilisele alale,
mis seda ümbritseb.
Teisel pool linnamüüre asub tänaseni araablaste Silvani küla, mille asualalt on
avastatud ja välja kaevatud ajalooline Taaveti linn koos Giihoni allika ja
piiblis mainitud tunnelitega. Taaveti linna väljakaevamine, nii nagu muudki
samalaadsed tööd, on tänu araablaste vastuseisule üsnagi raskendatud. Seetõttu
tehakse väljakaevamisi sõna otseses mõttes küla majade all maju altpoolt
tugedega toestades.
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Misjonikohvik
Misjonikohvik alustab veebruaris
Alates veebruarist alustame taas kohvikuosadusega, mis on suurepärane
võimalus lühemateks või pikemateks jutuajamiseteks, jutluseteema üle
arutamiseks või lihtsalt mõnusalt istumiseks. Esialgu on kohvik avatud kuu
esimesel ja kolmandal pühapäeval peale jumalateenistust. Veebruaris peame
kohvikut erandlikult kuu neljandal pühapäeval, mil tähistame Eesti Vabariigi
101. aastapäeva.
Kohvikul on ka üks kaugem eesmärk – toetada misjonitööd Georgias, millega
meie kogudus on juba aastaid seotud olnud. Esimesena külastas Georgiat
Hannes koos Ingmariga 2007. aastal, mil ta osales ühes pulmas. Helen ja
Diana osalesid 2016. aastal, et olla kaasas Rustavi koguduse noortetöö ja
sotsiaaltöö projektides. Indrek ja Hannes külastasid 2017. aastal Aneri kutsel
Gori, Tibilisi ja Kvareli linnu ning nägid oma silmaga sealseid vajadusi ja
võimalusi kaasalöömiseks.
Osaledes misjonikohvikus saad lisaks mõnusale lauaosadusele toetada
misjonitööd Georgias! Iga kohvikukülastus maksab täuskasvanule 3 €.
Kogutud rahaga saame toetada Aneri, kes teeb evangeelset tööd sõjas
kannatanud laste ja noorte seas. Raha saab panna spetsiaalsesse kogumiskarpi
kohvikus või anda eraldi Merikese kätte.
Siinkohal üleskutse kõigile, kes sooviksid kohvikuteenistuses osaleda. Palun
andke oma valmisolekust teada Helenile, kes teeb kohvikupidamise graafiku.
Kui soovijaid on palju, võime kohviku ka tihedamini avada!
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Mis on Sul meeles eelmise kuu
palvesõnumitest: kirjuta siia!
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Koguduse info
Jumalateenistused pühapäeviti kell 11:00
 Palveteenistus neljapäeviti kell 11:00
 Pühapäevakool pühapäeviti kell 11:00


Juhatuse liikmed:
o Indrek Luide, Hannes Pikkel, Alar Laagriküll, Helen Haas,
Ergo Pärnits.



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



„Võta ja Jäta“ avatud laupäeval kell 10-13.
o Täpsem info Helgi Kattel, 53405282

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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