Aprill 2019

Käime Jumala armus ning jagame seda välja.

Pastoriveerg!
Armas Kehra Kogudus!
Oleme jaganud üksteisega kolm kuud mõtteid palvest, et ülesse ehitada baas
meie vaimulikus teenimises ja Kristusega lähedamas suhtes kulgemises.
Kogudust kutsutakse pühakirjas sageli ülesse: kui te siis kokku tulete…!
Algkogudus kogunes osadusse iga päev. Tänapäeval on see ehk raske. Aga
sellel aastal kutsun ülesse liituma neljapäeva õhtuse palvekoosolekuga. Kas
oled selle juba oma päevakavasse kirja pannud?
Sellel kuul tähistab kogu kristlik maailm Jeesuse armastustegu Kolgatal.
Jeesus suri Sinu ja minu pattude eest, kannatas kurja, ikka selleks, et meil
oleks võimalus olla lähedases osaduses taeva ja maa Loojaga. Jeesus kandis
meie võlad, meie eksimused, ta hukati aga Ta ei jäänud hauda vaid ta tõusis
ülesse ilmutades võitu surma ja patu üle.
Jeesuse võit on jätkuvalt võit. Oleme ju Jeesuse poolel. Jeesus jättis mõningad
soovid oma jüngritele teostamiseks. Eriti see, et läbi oma ihu, koguduse,
viidaks evangeelium kõike maailma, ehk siis Kehra Koguduse mõistes
vähemalt Anija iga mehe, naise ja lapseni, nii et ta seda mõistaks, otsustaks
teha meeleparandust, võtta Jeesus südamesse ja liituda Tema ihuga.
Õnnistatud pühadekuud ja lootusrikast aasta jätku!

Kehra Koguduse pastor Indrek

Luide

Koguduse koduleht: www.kehrakogudus.ee
Üleskutse: juhi vähemalt üks inimene sellel aastal Kristuse
juurde?
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Aprill 2019 – kuukava
Aeg

Üritus

Info

Neljapäev
4.04 kell 19

Palvekoosolek

2 korrus

5. -6.04

EKB Liidu aastakonverents Viljandis

Pühapäev
7.04
kell 11

Jumalateenistus

juhatab: Indrek Luide
jutlus: Aneri Giunašvili
muusika: Merike Pikkel

Neljapäev
11.04 kell 19

Palvekoosolek

2 korrus

Pühapäev
14.04
kell 11

Palmipuudepüha jumalateenistus

juhatab: Lilian Aun
jutlus: Cristian Schwartz
muusika: Rebeka Pikkel

Neljapäev
18.04 kell 19

Suur Neljapäev palvekoosolek

2 korrus

Reede
19.04
kell 18

SUUR REEDE jumalateenistus

Juhatab: Ergo Pärnits
Jutlus: Indrek Luide
Muusika: Marju Luide

Pühapäev
21.04
kell 11

1.Ülestõusmispüha jumalateenistus

juhatab: Piia Pärnits
jutlus: Helen Haas
muusika: Alland Parmanl

Neljapäev
25.04 kell 19

Palvekoosolek

2 korrusel

Laupäev
27.04 kell 10

Koguperepäev – linnulaulu kuulamine

Hannes Pikkel

Pühapäev
28.04
kell 11

Jumalateenistus

juhatab: Rebeka Pikkel
jutlus: Ergo Pärnits
muusika: Heli Karu

Igal neljapäeval kell 11 toimub palvegrupi
kogunemine, mida juhatab Lilian Aun.
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Sünnipäevalapsed aprill 2019
Kannike

Ken-Eerik

3

Ehanurm

Erki

3

Annus

Andrus

5
55

Laagriküll

Jaanus

7

Lipetski

Ülle

10

Aruste

Kaarel

10

Zeiger

Riina

11

Kirsi

Pille

12

Tõrs

Ellen

15

Annus

Anna-Liisa

15

Roobas

Helend

16
65

Kuusemets

Teet

19

Laagriküll

Alar

19

Roosaar

Arno

22

Leoke-Bosenko

Diana

23

Voolmaa

Sirje

27

Õnnistusi sünnipäevalastele!
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Linnuvaatluse perepäev
Lastetöö toimkond korraldab koguperepäeva „LINNUVAATLUSPÄEV“
27.04.2019 kell 10 algusega.
Linnuvaatlust juhatavad 2 ornitoloogi: Hannes Pikkel ja Rein Kalmus.
Alustame Kehra kogudusemaja juurest kell 10 hommikul.
Varuda võiks endale binokkel. Siis näeb linde paremini ning selgemalt.
Riided peaksid olema ilmastikule vastavad. Mõelda ka et satutakse
tihedamasse loodusesse.
Kui matk läbi koguneme kogudusemajja kus ootab
soe supp, saiake ja ehk veel midagi!

Gruusiaõhtu
7.04.2019 kell 17

Külaliseks meie sõpruspartneri
juht Aneri Giunašvili.
Kavas gruusia tantsu, laulu ja
toitu.
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Iisraeliveerg – Helen
Heroodese värav
Jeruusalemma vanalinna muslimite kvartalis asub kolm väravat. Kahest neist
on tulnud eelnevalt juttu, nimelt Damaskuse väravast ja Lõviväravast.
Heroodese värav, mida on kutsutud ka Lambaväravaks ja Lilleväravaks, on
võrreldes teiste väravatega tagasihoidlikum, aga samas kuulus oma
kiviornamentide poolest. Lambavärava nimi tuleneb lambaturust, mida omal
ajal värava esisel platsil peeti. Lillevärava nime on andnud rahvas väravale
tänu lillornamentidele, millega värav on kaunistatud.
Kõige enam on värava aga tuntud Heroodese värava nime all. Nimetuse andsid
väravale keskaegsed kristlastest palverändajad, kes arvasid, et naabruses asuv
suurem hoone oli Heroodes Antipase palee, kus Jeesust üle kuulati. Palee
säilinud osa, Ecce Homo (ennäe inimest) kaare, juurest algab traditsioonile
Jeesuse ristitee (Via Dolorosa) Kolgata mäele. Selle teekonna, mis koosneb
neljateistkümnest ristijaamast, teevad palverändurid Jeruusalemma külastades
kindlasti läbi.
Väljaspool vanalinna kulgeb värava ees sultan Suleimani tänav, mis on tähtis
liiklussõlm Ida-Jeruusalemma elanikele. Suleimani nimelistest bussijaamast
saab sõita Õlimäele ja muudele palestiinlaste omavalitsuse all olevatele
aladele.
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Misjonileht – Marilys Mirjam Kurg
Õnnistusi armas kogudus!
Mul on hea meel, kui paljud mind ei tunne, see tähendab, et kogudus on kasvanud!
Mina olen Kehra koguduse endise pastori Ingmar Kure neljas tütar ja siiani osa teist
ja teid teenimas nii finantsiliselt kui ka palvetes.
Praegu ma elan Paldiskis. Ma olen siin töötanud 6 aastat viiuliõpetajana ja varsti 4
aastat muusikaõpetajana Paldiski Põhikoolis. See on olnud väga põnev aeg ja hea
ettevalmistus välismisjoniks, milleks Issand on mind kutsunud. Juba esimesest aastast
peale, kui siia kolisin, hakkasin käima igas koguduses, mis on siin linnas, et luua
suhteid ja ära tunda, milleks Issand mind vajab. See ei olnud väga keeruline, sest igal
kogudusel algasid teenistused erinevatel kellaaegadel. Nt kell 9:00 Vene õigeusus,
10:00 metodistis, 11:00 luteris ja kell 15:00 nelipühis. Huvitav oli märgata, et kui
kõikide teenistuste sõnumid kokku põimida, siis oli see igal pühapäeval ühtne.
Nende aastate jooksul olen leidnud ka konkreetsemaid võimalusi nende koguduste
toetamiseks ja teenimiseks. Kõige huvitavam minu jaoks oli Vene Õigeusu Kirikus,
kus mind väga soojalt vastu võeti ja kus pikema suhtlemise kaudu tekkis vastastikune
„ära tundmine“, et me oleme ikka ühe Isa lapsed. See kuidas Püha Vaim nende
inimeste eludes tegutseb, oli minu jaoks imetlusväärne. Nemad seda minu puhul välja
ei öelnud (sest nende teoloogia ei luba seda), aga ma nägin, kuidas nad imestasid, et
Jumal on minuga.
Üks suur vana kirik, mis kuulub Eesti Apostelliku Õigeusu Kirikule seisis aga aastaid
tühjalt ja iga kord kui ma sealt möödusin, palvetasin, et Issand avaks need uksed ja
siia tuleks kogudus. Eelmisel aastal tulidki siia uued, noored preestrid teenima ja
praegu aitan ma neid laulmises.
See on tõesti võrratu lugu, mida Issand on teinud ja nüüd on plaanis kõigi
kogudusetega koos luua oikumeeniline noortekeskus. Jah, eks selle teostumine võtab
veel aega, aga idee algus on juba tehtud.
Palun teie eestpalveid sellele projektile, sest minu kaudu olete ka teie selles osalised.
Jh 17:21,23 ütleb Jeesus, et kui maailm näeb, et me oleme üks, siis ta tunneb Kristuse
ära. Seega selle ilmutuse vabanemine maailmale on meie käes – kui me võtame
teineteist vastu, siis see juhtubki.
Aamen.
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Türgi noored suvel Eestis Next Step suveseminaril!
Izmiris asuv Buca baptistikirik on avatud igapäevaselt külastajatele. Ja
külastajaid siin käib – igal päeval astub läbi mõni uudistaja ja pühapäevasel
jumalateenistusel on alati mõni esmakordne külastaja. Peamiselt tullaksegi
vaatama uudishimust, milline kirik seestpoolt välja näeb ja mida siin tehakse.
Kuigi kirik on ametlikult avatud õhtul kella viieni, siiski võib siit leida inimesi
hiliste õhtutundideni, kes kokku tulles piiblitundi peavad või erinevatel
teemadel arutavad.
Koguduse noored veedavad enamuse oma õhtuse vaba aja kirikus ja selle aias.
Kui kellelgi on parasjagu mingi asi pooleli, siis ometi leitakse aega, et kasvõi
pooleks tunniks läbi astuda. Noored on alati valmis ka uudistajaid vastu võtma
ja nende küsimustele vastama.
Tihtipeale võib kirikus kohata noori, kel nimeks Mert, Efe ja Zehra. Nad
uurisid minu käest, kas Eestis on suvel mõni kristlik laager toimumas.
Rääkisin neile EKNK suveseminarist Next Step, mis nende huvi äratas. Nad
asusid kohe oma passiasju ajama ja lennupiletite hindu uurima. Praeguse
seisuga on nad tõesti Eestisse tulemas ja ka meie koguduse juhatus on
otsustanud nende reisi osaliselt rahaliselt toetada.
Next Step suveseminar toimub 23.06-2.07 Valgas ja Lihulas. Peale seminari
on noored tulemas ka Kehrasse, et osaleda 7. juulil jumalateenistusel ja miks
mitte ka meie noortega mõni ühisüritus korraldada? Koju lendavad nad 8.
juulil.
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Koguduse info
Jumalateenistused pühapäeval kell 11.


Palvegrupp neljapäeval kell 11.



Palvekoosolek neljapäeval kell 19



Pühapäevakool pühapäeval 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



Koguduse noored: Rebeka Pikkel, 56156416

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

2019 - 8

