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Pastoriveerg!
Armas Kehra Kogudus!
Elame kõik kaasa sellele, mis toimub lähimas ja kaugemas piirkonnas.
Pagulaste teema üks paljudest. Selles suhtes on meil ka ilmselt erinevad
arvamused. Me ei ole teinud uuringut, kus igaüks võiks oma arvamust
avaldada aga kitsamas ja laiemas piires, oleme sellega tegelenud.
Kogedes ning nähes ning teades Kehra Koguduse liikmete armastust ja suurt
südant, soovime kindlasti mingil moel olla osalised ka selle ühiskondliku mure
lahendamisel.
Teine suurem teema, mis ühiskonnas on palju vastukaja saanud nö
„vihakõne“. Pühakiri ütleb: Kl 4:6 „Teie kõne olgu alati armu sees, soolaga
maitsestatud, et te teaksite, kuidas teil tuleb igaühele kosta.“ Nii tulebki selgelt
oma mõtete esitamisel vahet teha „vihakõnel“, „vihasel kõnel“ ja kõnel, kus
kõneldakse pattudest, mida inimesed teevad, kas siis tänu kiusatuses olles või
meelega.
Et aga sõna oleks selge ja tõesti istutatud meie sisse, tuleb seda südamest
uurida, meelde jätta ja praktiseerida. Südames on selle teostamiseks alustada
koguduse piiblikooliga. Sisaldama saab see kõike, mis aitab meid edasi
Kristuse tundmisele, Kristuse poolt antud ülesannete mõistmisele jne.
Olgu meil jaksu olla armastusväärsed nende vastu, kes elavad probleemides
kui armastust meie kõige lähedasematele, koguduse liikmeile kodumaal ning
kaugemal. Ja muidugi Anija valla iga elanik olgu meile väga tähtis. Palvetame
igaühe eest.
Õnnistusega

Kehra Koguduse pastor Indrek

Luide

Oktoober 2015 1

Oktoober 2015– kuukava
Aeg

Üritus

Info

Neljapäev 01.10
kell 11

Palvekogunemine

juhatab: Lilian Aun või Koidula
Loopalu

Pühapäev 04.10
kell 11

Jumalateenistus
Lõikustänupüha

juhatab: Indrek Luide
muusika: Heli Karu

Neljapäev 08.10
kell 11

Palvekogunemine

juhatab: Lilian Aun või Koidula
Loopalu

Reede 9.10
kell 19

Ülistuskoosolek

Pühapäev 11.10
kell 11
Neljapäev 15.10
kell 11

Jumalateenistus

Palvekogunemine

Reede 16.10

Jumalateenistus

Neljapäev 22.10
kell 11

Palvekogunemine

Reede 23.10
kell 19

Palveks kogunemine

Neljapäev 29.10
kell 11

juhatab: Lilian Aun või Koidula
Loopalu
Peter Chrouch

Pühapäev 18.19
kell 11

Pühapäev 25.10
kell 11
kell 13

juhatab: Indrek Luide
jutlustab: Kaarel Väljamäe
muusika: Krista Ehanurm

Jumalateenistus
Üldkogu
Palvekogunemine

juhatab: Indrek Luide
jutlus: Aivar Raudver
muusika: Merike Pikkel
Juhatab: Lilian Aun või Koidula
Loopalu

juhatab: Hannes Pikkel
jutlus: Hannes Pikkel
muusika: Krista Ehanurm
Juhatab: Lilian Aun või Koidula
Loopalu

Koguduse koduleht: www.kehrakogudus.ee
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Sünnipäevalapsed oktoobris

Ellus

Kadi

1

Rebase

Aavo

1

Aasalaid

Annely

6

Leppik

Anna-Mari

18

Parman

Elisabeth

22

Õnnistusi sünnipäevalastele!
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Pühapäevakool - Eha
Rõõm oli alustada 20. septembril pühapäevakooli hooaega.
Meiega liitus neli last Mirjam, Teele, Rael, Margaret, ja neli õpetajat Eha, Lilian,
Irma, Paula.
Me tutvusime üksteisega, mängisime palju erinevaid mänge, laulsime Jumalale
kiitust, meenutasime eelmisel aastal tehtut. Olime kõik rõõmsalt ka kohvikus
nautisime valmistatud suupisteid ja tegime omavahel uusi plaane.
Järgmisel korral ootan rohkem lapsi, kuna mõned lapsed ei saanud sel korral tulla.
Palvetame perede eest, kes oma lapsi meile pühapäevakooli lubavad.
Palvetame laste ja õpetajate eest, et meil jätkuks innukust käia pühapäeviti koos.
Armu ja rahu soovides!
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Noortenurk – Rebeka
Uus hooaeg on alanud noorteõhtuga, kus oli 21 inimest. Sel hooajal tahame
keskenduda neile noortele, kes meil pidevalt käivad ja loodame neile pakkuda
häid tunnistusi elust enesest. Nii et kui keegi Kogudusest on kogenud midagi,
mida ta tahaks noortega jagada, siis võib meiega lihtsalt kontakteeruda.
Kuna sel hooajal käib noortetiimist ainult üks inimene Kehras koolis, siis on
pisut raskem kui eelmisel hooajal, aga praeguseni oleme ilusti hakkama
saanud. Võite kõik palvetada noortetöö eest ja ka noortejuhi eest, sest meil on
jätkuvalt igatsus saada juht.

Noortekas, kus mõtteid esitab pastor Indrek Luide :Palve ja palvevastused

https://www.facebook.com/KehraNoortekas?fref=ts
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Septembri külalised
Herman Jürgens – 13.09.2015
Jutluse pealkiri: JUMALA RAHA
Inimene on vastutav selle eest, mida tehakse Jumala
rahaga. Maailm näeb tööd kui karistust, Piibel näeb tööd
kui püha kutsumust. Maailma töötab endale,
piibliinimesed töötavad Jumalale, et teisi teenida.
Jumal määras osa oma rahvast töötama, mille sissetulek tuli ülejäänute
andidest. Vaimulik töö on töö, millest vaimulikud elavad.
Mõned küsimused! Kas sa tead mille Jumal on andnud sulle, mida sa
majandad? Kas sa pead arvestust, mida Jumal on sulle andnud? Kas sa küsid,
kuhu peaks seda kasutama?

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Taavo Lige 20.09.2015
Jutluse pealkiri: ELU VASTUTUULTES JA
TORMIDES.
1. Tunnusta tuuli kui ühte osa Jumala plaanist.
2. Loobu sellest, mis on üleliigne, hülga see, mis
sind takistab.
Vastutuules leia aega olla oma Issandaga kahekesi.
Toetu Issanda kohalolekule oma vastutuules.
Ole kindel Jumala tõotustes.
Ankurda ennast nende asjade külge, mis on püsivad ja kindlad.
Püsi seal, kus Jumal on tõotanud sind hoida.
Anna Jumalale kiitust pääsemise eest.
Hanna-Kerli Metsala 27.09.2015
Prohveti sõna: UNUSTA VANA UNISTUS, VAID
HOIA KINNI MINU PÜHADUSEST ja SÕNAST.
Sõnum Iiobi 36:3, Eliihust, mille nime tähendus on
„minu Jumal on Tema“.
• Jumal toob meie ellu inimesi, kes räägivad meile
Jumala sõnu, mis toob meie ellu
meeleparanduse ja vilja.
• Jumal on meie elu Jumal.
• Kui Jumal tulen meie ellu ja hakkab meid
vormima, hakkame sageli protestima.
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• Kui oleme palunud Jumala juhtimist, siis tuleb meil vastu võtta
täispakett.
Hedi Kull 27.09.2015
Lubagem Eliihud oma eludesse. Laskem lahti oma
teatud mõtetest, mis võib-olla on sidunud meie lähedasi.

Oktoobri külalised
Kaarel Väljamäe 11.10.2015
Tallinna Allika Baptistikoguduse teine pastor.
Õppimas Tartu KUSis ning õpetab samas EKB
Liidu „Kutsekoolis“. Välja andnud 3 luulekogu
ja 1 monolavastust „Suure mees juba“.
Abielus Melitaga, kasvatades koos 3 last.
Pikem artikkel Kaareli perest ilmus Teekäija
selle aasta 5 numbris.
Peab blogi: http://valjamae.blogspot.com.ee/

Aivar Raudver – 18.10.2015
Lihula Baptistikoguduse pastor. Ordineerimine
24.05.2009. Eesti Samaaria Pärnu osakonna
tegevjuht.
Lihula ja Kehra kogudused on 2015 aastal
palvepartnerkogudused. Lihulast tuleb kuni 9
sõpra.
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Hämeenlinnas käigust

Tore reis oli, hämeenlinnakate külalislahkus ja toitlustamine on peaaegu piiritu.
Kokku oli 3 teenistust, filiaalkoguduse külastamine Iittalas ning Iittala muuseumi
külastus ning suurepärane pärastlõuna loodukaunis kohas järve ääres koos ohtra söögi
ja mängudega. Koosolekutel jääb jällegi silma nende eestpalveteenistus- iga
koosoleku lõpus on kahesed eestpalvetiimid teenimas. Meie osa ülistuses oli laupäeva
õhtul ja pühapäeva õhtuses teenistuses. Peale meie tegid ülistusosa veel kolm
Hämeenlinna enda tiimi, nende seas väga eriline International Fellowship tiim, kus
oli tunne nagu oleks tõepoolest Aafrikasse sattunud, väga lahe. Meelde jäi veel ka
Aili südamlik tunnistus.
Merike Pikkel

Reis Hämeenlinna oli väga tore ja meeldejääv. Soomlased olid sõbralikud ning
külalislahked. Eriti hästi jäi meelde laupäevane ülistusõhtu, kui sai osaleda eespalves,
musitseerida ning soomlastega suhelda. Olen tänulik.
Ruth Parman
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Ma olin Hämeenlinnas esimest korda ja ma tahaks Kindlasti seda paika ka järgnevatel
kordadel külastada. Väga vahva oli! Kõik olid väga sõbralikud ja külalislahked.
Samuti meeldisid mulle ka teenistused, eriti laupäeva õhtune ülistusõhtu oli väga hea
õhkkond ja tundsin Jumala lähedust. Igati õnnestunud reis ning väga meeldivad
mälestused!
Diana Leoke

Soome minek oli väga tore, see oli minu kolmas kord. Iga aasta on olnud midagi uut
ja toredat. See on olnud suureks õnnistuseks ja hea enesetunde tõstjaks. Sel aastal oli
eriline, et käisime klaasi muuseumis, läbisime väikese maastikumängu ja nägi palju
tuttavaid. Alati on olnud eriliselt tore õhtusel jumalateenistusel, kus on palju ülistust
ja tunnistusi. See oli ka see kord väga liigutav. Iga kord kui olen sealt ära tulnud on
mul olnud hea meel, et käisin. Olen väga tänulik kõigile, kes aitasid selle reisi heaks
midagi teha. Kui võimalik tahaksin järgmine aasta kindlasti uuesti minna.
Rebeka Pikkel
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Iisraeliveerg – Lilian
SUKKOT – LEHTMAJADEPÜHA 27.09-04.10
„Elage lehtmajades seitse päeva, kõik Iisraelis sündinud elagu lehtmajades, et teie
tulevased põlved teaksid, kuidas ma Iisraeli lapsed lasksin elada lehtmajades, kui ma
tõin nad ära Egiptuse maalt. Mina olen Jehoova, teie Jumal!“ ( 3Ms 23:42,43)
Sukkot ehk lehtmajade püha on kolmas palverännaku pühadest pärast paasapüha ja
nädalatepüha. Toora annab iisraellastele käsu elada lehtmajades seitse päeva, et
mäletada, kuidas nad elasid nendes neljakümne kõrbe rännakuaasta jooksul pärast
Egiptusest väljarändamist (3Ms 23:33-44, 5Ms16:13-15) Nädalapikkune Sukkot algas
viis päeva pärast Yom Kippurit ehk lepituspäeva, näidates sellega, et rõõm järgneb
koheselt pärast meeleparandust. Tooras on kolmel korral rõhutatud, et Sukkot on aeg
rõõmutsemiseks: „Olge seitse päeva rõõmsad, Jehoova, oma Jumala ees!“ ( 3Ms
23:40), „Ole rõõmus sel oma pühal“ ( 5Ms 16:14), „Seepärast ole rõõmus“
(5Ms16:15).
Sukkoti ajal tulid palverändurid üle kogu Iisraeli Jeruusalemma templisse kokku, et
ohverdada tänuohvreid. See oli eeltähenduseks Messia ajale, kus kõik rahvad tulevad
Jeruusalemma, et tähistada Sukkoti (Sk 14:16).
Vastavalt halachale (juudi seadus), peavad lehtmajad asetsema avatud taeva all ja
katus peab olema kaetud lehtedega nii palju, et oleks võimalik näha tähti taevas. Juudi
traditsiooni kohaselt tervitatakse Sukkoti seitsme päeva jooksul iga päev ühte külalist:
Aabrahami, Iisakit, Jaakobit, Joosepit, Moosest, Aaronit ja Taavetit - kuna igaüks
neist on kogenud ja teab rändamise tähendust.
Lehtmaja on rõõmsapäraselt kaunistatud puuviljadega, mis näitab õnnistust.
Sealhulgas peab kindlasti olema neli taime: lulav (palm), hadass (mürt), arava (paju)
ja etrog (tsitruseline). Talmudi kohaselt iseloomustavad need neli vilja eriliiki
inimtüüpe ja õpetavad meid hindama üksteist.
Tsitruselisel on nii lõhn kui maitse, s.t. õpetus ja teod. Palmiviljal on ainult maitse,
ehk õpetus, kuid puuduvad teod, seevastu mürdil on jälle lõhn, mis iseloomustab
tegusid; pajul puuduvad mõlemad. Samuti on inimestega: osadel on õpetus ja teod,
teistel ainult õpetus või teod, on ka neid, kel pole kumbagi. Need neli komponenti on
põimitud ühte, selleks et näidata, et inimesed on pandud elama kokku ja meil tuleb
arvestada üksteistega sellistena, nagu igaüks meist on.
Iga päev kogu Sukkoti aja jooksul, loetakse sünagoogis palvet (hoshanan), samal ajal
marssides poodiumil, käes Toora rull ja neli taime. Hoshanah rabah ajal (seitsmendal
päeval) marsitakse ümber poodiumi seitse korda. Kaheksandal ehk viimasel Sukkoti
päeval (shmini atzeret) palvetatakse vihma pärast. Seda tähistatakse koos simchat
torah'ga, kui aastane Toora lugemise tsükkel lõpeb ja algab uus.
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Teated!
25.10.2015 peale jumalateenistust toimub koguduse üldkogu.
Päevakorras:
1. Koguduse juhatuse valimine aastateks 2015 – 2018
2. Laenuvõtmise kinnitamine kogudusemaja renoveerimiseks.

Koguduse info
•
•
•
•

•

•
•

Jumalateenistused pühapäeviti kell 11.
Palveteenistus neljapäeviti kell 19.
Pühapäevakool suvepuhkusel kuni septembrikuuni.
Raamatukogu avatud pühapäeviti peale teenistust.
Vene grupid neljapäeviti kell 18, laupäeviti kell 12 ja pühapäeviti kell 10.
„Võta ja Jäta“ avatud laupäeval kell 10-13. Täpsem info Helgi Kattel.
Juhatuse liikmed: Indrek Luide, Hannes Pikkel, Krista Ehanurm, Alar Laagriküll, Arno
Roosaar

•
•
•
•

Pastor: Indrek Luide, 56359279 pastor@kehrakogudus.ee
Juhatuse esimees: Hannes Pikkel, 56472669, juhatus@kehrakogudus.ee
Koguduse noored: Elisabeth Parman, 56455128 ja Fredi Karu, 5249104
Pühapäevakooli juht: Eha Roobas, 56177471

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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