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Pastoriveerg!
Armas Kehra Kogudus!
Lugesin hiljuti ühte väga praktilist raamatut „Üllata maailma“! Autor toob
esile 5 võimalust, kuidas me seda saame teha. Need on: õnnistage, sööge,
kuulake, õppige ja saadetud.
Eelmisel aastal sai jagatud kõigile väike flaier, kuhu kirjutasid peale ühe
inimese nime, keda sooviksid näha ristirahva hulgas. Leidkem igal päeval aega
teda õnnistada. Aga mõelgem juba ka tema kõrvale kedagi, keda võiksid
õnnistada ja tema eest palvetada.
Järgmine samm on kutsu ta endaga sööma. Leia keegi, kes ei ole su pere liige.
Olgu ta siis naaber korteri elanik või naabermaja inimene.
Tundub, et vaimses maailmas on muutumas olukord. Mõni nädal tagasi lõhuti
koguduse teadetetahvel. See viitab, et vaimses maailmas on hakanud sõda.
Selle tõttu kutsun kõiki osalema neljapäevastel palvetundidel. See on alus
koguduse jätkuvaks õnnistatud teenimiseks.
Kl 4:2-6
2 Palvetage püsivalt, valvake tänupalves!
3 Palvetage ühtlasi ka meie eest, et Jumal avaks meile sõna ukse kuulutada
Kristuse saladust, mille pärast ma ju olen ahelais,
4 et ma seda oskaksin avaldada nõnda, nagu ma pean rääkima.
5 Käige tarkuses nende ees, kes on väljaspool, kasutades aega õigesti!
6 Teie kõne olgu alati armu sees, soolaga maitsestatud, et te teaksite, kuidas
teil tuleb igaühele kosta.
Õnnistatud mai kuud!

Indrek Luide Kehra Koguduse pastor
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Aeg

Üritus

Neljapäev 2.05
kell 19

Palvekoosolek

Laupäev 4.05
kell 10:00

Teeme Ära talgud

Pühapäev 5.05
kell 11

Info

Jumalateenistus
Kristuse surmamälestamine
Ühinenud piibliseltside ohvrija palvepäev

1.
2.
3.

Muruplatsi korrastamine
Akendepesu
Vaata lk 5

juhatab: Indrek Luide
jutlustab: Indrek Luide
muusika: Rebeka Pikkel

Neljapäev 9.05
kell 19

Palvekoosolek

Pühapäev 12.05
kell 11

Jumalateenistus
Emadepäev

Neljapäev 16.05
kell 19

Palvekoosolek

Pühapäev 19.05
kell 11

Jumalateenistus

juhatab: Indrek Luide
jutlus: Johannes Kudrin
muusika Krista Ehanurm

kell 18

HIINA PIDU

Korraldavad Peihua ja Peep

Neljapäev 23.05
kell 19

Palvekoosolek

juhatab: Hannes Pikkel
jutlus: Hannes Pikkel
muusika: Merike Pikkel

Laupäev 25.05

Ülemaailmne evangeeliumi kuulutamise päev

kell 18:00

EVANGEELNE MUUSIKATEENISTUS

Pühapäev 26.05
kell 11

Jumalateenistus

juhatab Piia Pärnits
jutlus Ergo Pärnits
muusika: Heli Karu

kell 18

PEREÕHTU

Elen ja Andrus Annus

Neljapäev 30.05
kell 19

Palvekoosolek
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Rebase

Aivy

1

Saupõld

Viktor

3

Kolk

Urve

9

Toomet

Akte

14

Kolts

Lauri

27

Karu

Fredi

30

Pärnits

Piia

30

75
95

Ülevabariigilised sündmused, soovitav osaleda
4.05.2019 EKB Liidu naiste kevadkonverents: kogudused.ee/kevadpaev
31.05.2019: MEESTE PALVEÖÖ, AVISPEAL
28-30.06.2019 Liidu Suvefestival Keilas - www.suvefestival.ee/
20-22.09.2019 Noorte Piiblipäevad Viljandis

Koguduse koduleht: www.kehrakogudus.ee
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Tere, armas kogudus!
On kätte jõudnud aeg, kui ütleme üksteisele ”jah”
ja lubame üksteist elu lõpuni armastada!
See päev on õige pea, nimelt laupäev 18. mai.
Peale laulatust toimuvat peoosa
tähistame piiratud
hulga külalistega, aga sellele kõige
tähtsamale osale, laulatusele, olete
kõik väga oodatud!
Laulatuse kohaks oleme valinud
Rannamõisa kiriku
(Tabasalus) ja laulatus algab kell
13.30.
Kuna lilli on meil raske Soome
kaasa võtta, siis laskem lilledel
peenras edasi kasvada.
Olete südamest teretulnud!
-Henni ja Taaniel
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4.05.2019 on ülevabariigiline hoogtööpäev. Teema ka sellel
päeval midagi ära! Enda õuel!

Kõik oodatud kampa, sest iga ühele jõudumööda töö.

Töödeks sellised valdkonnad
1. Akende vahetus 1 korrus tubadel. 7 akent ootamas vahetust.
2. Akende pesu! Peseme silmad puhtaks!
3. Muruplatsi korrastamine
4. Võta ja Jäta poe tühjendamine.
5. Võimaliku tööna ka turnimisplatsi korda tegemine
6. Ehk veel midagi!?

Vali välja endale sobivam tööots.
Oodatud kõik, vanemad ja nooremad, lapsed ja vanurid!
Ühine töö liidab meid palju tugevamini kokku.

Tööde algus kell 10!
Lõpetamine ilmselt kella 16 paiku.
Kindlasti vahepeal saame ka süüa. Ikka koos!
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Kuldne värav
Seistes Õlimäel avaneb suurepärane vaade üle oru Jeruusalemma vanalinnale,
mille silmapaistvam rajatis on kahtlemata Templimägi. Paigas, kus asus
kuningas Saalomoni poolt rajatud tempel, võib tänapäeval näha mošeede
kupleid. Templimäe idamüüris hakkab silma kahe arkaadiga üsna suur väärav,
mis on alates moslemite vallutustest kinni müüritud. Ristisõdijad avasid
värava taas, kuid peale Jeruusalemma kuningriigi langemist suleti jällegi.
Viimane ja lõplik müürimine leidis aset sultan Süleymani ajal 16. sajandil.
Kristlastiku traditsiooni kohaselt kohtusid värava juures neitsi Maarja
vanemad, olles seega esimese sümboolseks sünnikohaks. Võimalik, et see oli
just see värav, mille kaudu Jeesus palmipuudepüha ajal eesli seljas
Jeruusalemma sõitis.
Juudid usuvad, et kui messias tuleb, siis ta siseneb linna just selle värava
kaudu, mida nad nimetavad Armuväravaks. Yom Kippuril ehk suurel
lepituspäeval lasti templimäelt kõrbesse lahti sikk (3 Mo 16:8). Juudid usuvad,
et see toimus just selle värava kaudu.
Islamiusulised seostavad väravat
viimse kohtupäevaga ja nimetavad
seda samuti Kuldseks väravaks ja ka
Igavese elu väravaks.
Igal juhul on tegemist Jeruusalemma
ühe tähenduslikuima väravaga, mille
kinni müüritud arkaadid ootavad
avanemist.
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27 aprilli hommik kell 10.00 kogunes Kehra koguduse maja ette binoklitega
varustatud 13 linnuvaatlejat. Ilm oli suviselt soe ja päikesepaisteline.
13 linnuvaatlejast 5 olid lapsed ja 8 täiskasvanut. Kõige kaugem osavõtja oli
jalgrattaga kohale tulnud 11 aastane tüdruk Lilli külast. Kõige lähemad otse
koguduse majast, nende hulgas ka noorim osavõtja 5 aastane tüdruk.
Ei olnud vaja kaugele samme seada sest kogudusemaja ees oli vaatlejatel tööd
külluses: hani, linavästrik, kuldnokk, kalakajakas, sinitihane, vares, harakas,
metsvint, hallrästas...
Napilt läks, et esimene vaadeldav polekski lind olnud vaid selleks osutus
hoopis karihiir, kes lastele palju põnevust valmistas ja ennast ruttu ära peitis,
hiljem kohtasime veel oravat.
Jalutasime umbes 4 kilomeetrise ringi, ületasime 2 rippsilda ja selle teekonna
jooksul kohtasime 21 erinevat lindu, kõige põnevamad võibolla neist:
jääkoskel, laulurästas ja must -kärbsenäpp.
Pika teekonna jooksul läks kõht päris tühjaks. Õnneks võttis supi valmistamise
enda peale Aili Kulp. Pärast söögilaulu " See kes linnukesi toidab" laulmist
said kõik kõhud täis süüa, vaatluskokkuvõtteid teha, tulevikuretke üle mõelda
ja suvist sooja õue
nautima minna.
Kõik jäid vaatluspäeva
osalemisega väga rahule.
Järgmise retke võiks
korraldada taimede
tundmaõppimisest.
Foto: Andrus Annus

Mida
Mida teha evangeeliumiga?
25.05.2019 toimub üle maailma evangeeliumi kuulutamise päev. Kuidas
me Kehra Kogudusena sellele reageerime?
Lähme sellel päeval rahva keskele, kahe kaupa! Jagame evangeelseid
traktaate ja kutsume neid siis ka õhtusele evangeelsele üritusele. Nõnda,
et igaüks püüab vähemalt ühe inimese kaasa võtta, kes veel ei tunne
isiklikult Jeesust!
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Jumalateenistused pühapäeviti kell 11.


Palveteenistus neljapäeviti kell 11 ja kell 19



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



Koguduse lastetöö: Helen Haas, 56470668


Pühapäevakool pühapäeviti kell 11.

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

Mai 2019 8

