Mai 2016

Pastoriveerg!
Armas Kehra Kogudus!
Kolmandik 2016 aastast on läbitud!
4 kuud jumalateenistusi. Oleme tegelenud jutlustes andide leidmise ning
andide praktiseerimise teemal. Jagasime mõtet, et peaksime tegema enda
usuelus inventuuri, et oleksime tulevikus veelgi selgemalt osalised Jumala
plaani elluviijad.
Teadagi ootab Jeesus, et omaksime igapäevast lähedast osadust Temaga. See
on üks väheseid põhjusi, miks me silmad võiksid pidevalt särada ning jumalik
rahu täita meie elu.
Mai kuus soovin jagada Jumala unelmast ja kuidas me võime olla selle unelma
täideviijad ning osalised. Jumala unelm peaks olema ka meie, Kehra
Koguduse unel. Ja kui see saab meie kõigi ühiseks osaks, siis ma kohe ei tea,
mis võimas liikumine sellele saab järgneda.
Mõtleme siis, milline unelm on Jumalal
meile isiklikult, milline kogudusele ja
milline suuremale ühiskonnagrupile!
Ustavalt edasi!

Indrek Luide
Kehra Koguduse pastor

Koguduse koduleht: www.kehrakogudus.ee
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Mai 2016– kuukava
Aeg

Üritus

Pühapäev 1.05
kell 11

Jumalateenistus
Kristuse surmamälestamine

Reede 6.05
kell 19:30

Ülistusõhtu

Laupäev 7.05
kell 12

Talgud

Pühapäev 8.05
kell 11

Info
juhatab: Indrek Luide
jutlustab: Indrek Luide
muusika: Merike Pikkel
Merike Pikkel

Jumalateenistus

juhatab: Indrek Luide
jutlus: Indrek Luide
muusika: Helen Haas
juhatab: Indrek Luide
jutlus: Margus Kask - Jõgeva BK
muusika: Heli Karu

Pühapäev 15.05
kell 11

Jumalateenistus

kell 17

Maakondlik palveõhtu

Tallinna metodisti kirikus

Reede 20.05
kell 19:30

Kultuuriõhtu
Usk ja teadus

Külaline: Arne Hiob

Laupäev 21.05

Osaduspäev

Koos hämeenlinlastega

Pühapäev 22.05
kell 11

Jumalateenistus

Pühapäev 29.05
kell 10

Jumalateenistus

juhatab: Indrek Luide
jutlus: Arto Kortemaa
muusika: Diana Leoke-Bosenko
Juhatab Indrek Luide
Jutlus Indrek Luide
Muusika: Krista Ehanurm

N
Noooorrtteeõõhhttuudd V
Vaallgguussffoooorr ttooiim
muuvvaadd llaauuppääeevviittii kkeellll 1188!!
IIggaall nneelljjaappääeevvaall kkeellll 1111 ppaallvveeggrruupppp..
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Sünnipäevalapsed mai 2016

Rebase

Aivy

1

Saupõld

Viktor

3

Kolk

Urve

9

Toomet

Akte

14

Kolts

Lauri

27

Kurg

Kristina

27

Karu

Fredi

30

Õnnistusi sünnipäevalastele!
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Lastetöö - Eha
Kätte on jõudnud juba Maikuu.
8. Mail on Emadepäev.
Käes on kena maikuu, Ruttu mõned
võileivad teeb, valgeis õites kirsipuu. oi
kohvigi meil juba keeb!
Päike taevavõlvil särab, Pidulaud saab kohe
kaetud murekillud peidab ära. Ja emmegi lauluga üles aetud.
Maikuus on tähtis päev, Täna emakene oleme kõik head issi vara turgu läeb.
paitame sul õrnalt pead. Lilleõisi hoolsalt valib, Töödest vaba, puhka veel,
tordigi veel koju tarib. Rõõmus olgu sinu meel.
Lisbeth Loim
14.mail on toimub kevadine Perepäev. Sel päeval ootame jälle
lapsi emmede ja issidega. Päev algab 12.00. Kavas mängud,
joonistamine, laulmine, näo maalingud jne. Hannesel on
põnevaid tegevusi pakkuda ka isadele ja emadele. Aili teeb meile
soojatoitu. Päev kestab kuni 15.00.

Palvetame kõigi perede eest. Palun Taevaisa ilusa ilmaga õnnistama. Palun
kõigi abiliste eest.
Tänan Issandat suure armu eest.
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Noortenurk – RReebbeekkaa
Aprillikuu on möödunud kiiresti.
Esimesel nädalal oli meil külas Hannes
Pikkel, kes rääkis Moosesest.
Teisel nädalal oli
meil külas Alland,
kes rääkis teemal:
Milleks lugeda
piiblit?

Kolmandal nädalal olime väga õnnelikud ilusa ilma
üle, sest toimus õues väike maastikumäng. Kohale tuli
kolm võistkonda: kaks kolme liikmelist ja üks
kaheliikmeline. Võitis poiste võistkond, kuhu
kuulusid: Johannes Parman, Naatan Pikkel ja
Martin.
Neljandal nädalal jagas väikest sõnumit
sünnipäevalaps Diana Leoke-Bosenko, kes oli
teinud noorteõhtule ka tordi.
Aprilli viimane noorteõhtu jäi ära, sest selle asemel
läksime kuulama Jana Abzaloni kontserti.
Maikuus on meil tulemas külla Jõgevalt noored, kellega saame koos olla
arvatavasti lausa kolm päeva.
Taaskord on mai lõpus ka legendaarne grill&chill.
https://www.facebook.com/KehraNoortekas?fref=ts
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Iisraeliveerg – Helen
Taaveti linna veejuhtmed
Vanast Testamendist tuntud Taaveti linn (ir
David) asub tänapäevase Jeruusalemma
vanalinna müüridest väljaspool. Ala varaseim
asustus (3. aaastatuhat eKr) oli lihtsatest
nelinurksetest hoonetest koosnev tüüpiline
kaanani linn. Kuningas Taavet vallutas
hästikindlustatud linna jebuuslaste käest ning
tegi sellest pealinna kõikidele iisraeli suguharudele (2 Sam 5).
Üks esimesi lääne arheolooge, kes Taaveti linnas väljakaevamisi teostas, oli
inglane Charles Warren. Ta avastas 1864-67 aastatel töötades linna maa-aluse
veejuhtme, mille kaudu oli võimalik piiramiste aegu müüride vahelt väljumata
otse Giihoni maa-alusest allikast vett ammutada. Võimalik, et tegemist on 2
Sam 5:8 mainitud veejuhtmega, mis hiljem arheoloogi auks Warreni šahtiks
nimetati.
Giihoni allikas oli Jeruusalemma ainuke veevaru. Piibel räägib ka muudest
orus asuvatest allikatest (2 Aj 32:3), kuid need jäid linnast kaugemale. 701 a
eKr, kui Assüüria kuningas Sanherib Jeruusalemma piiras, lasi kuningas
Hiskija kaugemad allikad sulgeda ning Giihoni veed läbi 533-meetrise tunneli
Siloami tsisterni juhtida. Tunneli kaevamist alustati samaaegselt erinevatest
otsest ning siiamaani on see inseneri meistritöö teostamine jäänud
mõistatuseks. Ühe arvamuse kohaselt võidi kaevamisi teostada kunagise maaaluse jõe voolusängi järgides.
Hiskija tunneli avastas 1838. aastal ameerika teadlane Edward Robinson.
Vaatamata tihedale Robinsoni ja hiljem Warreni uurimistööle ei märgatud aga
tunneli seinal olevat pühenduskirja. 1880. aastal avastas kirja juhuslikult noor
seikleja Jacob Pafford. Tolleaja võimud lõikasid kirja kaljust välja ning
toimetasid Istanbuli, kus see asub tänaseni. Tegemist on ühe vanima
omataolise kirjaliku allikaga, mis on kirja pandud paleo-heebrea tähestikus.
Siloami pühenduskiri kirjeldab tunneli kaevamise alustamist selle erinevatest
otstest ning selle valmimist. See on hindamatu allikas tolle aja elu
mõistmiseks, kuid enamgi veel - see loob piiblilugude ja nende toimumise
paikade vahele otsese seose.
Tänapäeval asub Taaveti linnas araablaste küla Silwan ning seetõttu on
arheoloogilised väljakaevamised raskendatud. Neid teostatakse sellisel viisil,
et küla majad on altpoolt toestatud ja arheoloogid on nagu tõelised kaevurid
maa all.
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Harjumaa koguduste palveõhtu
Harjumaa koguduste ühine palveõhtu
15.05.2016 kell 17 Tallinnas metodisti
kirikus. Ülistusosas teenib Kehra
Koguduse ülistusgrupp.
Ühislaul
Tervitus – päeva tutvustus
Palve laulus ja ülistuses
1.blokk. Jeesuse kiitus – sõnum Gal.6:14, Ilm.12:11
1Tm 2:1-2. Maakonna rahva eest palvetamine (Maavanem, linnapead, vallajuhid,
koolid, lasteaiad, ettevõtjad, haiglad, hoolde- ja vanadekodud jne).
Palve suminagruppides mis lõpeb kokkuvõtliku palvega
Muusika-ülistus
2.blokk. Matt.21:13-16. Palve kohaliku koguduse tegevuse eest (Vaimulikud,
pühapäevakool, noorte-, sotsiaal-, muusika- ja majandustöötegijad, palvegrupid,
palveteenistus jne).

Palve suminagruppides mis lõpeb kokkuvõtliku palvega
Muusika-ülistus
3.blokk Matt.28:18-20. Misjoni ja evangelismi osa (Välismisjon, sisemisjon ja
evangelistid, Alfa, misjonikanalid: Pereraadio, Raadio 7, TV7, Life TV, kristlik ajakirjandus ja
kristlastest ajakirjanikud, misjonaarsed internetikanalid, misjoniorganisatsioonid jne) ja

eestpalve 28.mail 2016 toimuva „Evangeeliumi Kuulutamise Päeva“
(E.K.P.) pärast.
Palve suminagruppides mis lõpeb kokkuvõtliku palvega
Läkitus-palve: “Issand Jeesus, anna hingede kahjuvalu ja eestpalvevaimu
igale kristlasele ning tarkust ja sõnakuulelikkust olla Sinu tunnistaja oma
kodus, koolis, tööl, kõikjal! Issand Jeesus, siin me oleme, läkita meid,
kasuta meid Püha Vaimu väes! Jeesuse nimel.”
Muusika-ülistus
Meie Isa palve
Õnnistamine
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Kristlikud kultuuriüritused mai 2016
20.05 kultuuriõhtu algusega kell 19:30.
Teemaks: Piibel ja teadus. Lektor Arne Hiob.
Arne Hiob on Tallinna Jaani evangeelse lutheri
kiriku pastor, kes on andnud välja mitmeid
raamatuid. Samas on ta väga nõutud lektor, just usu
küsimustes.
Samuti on Arne H. tuntud ETV saadete autor ja
Iisraeli matkade korraldaja.

Soome sõpruskogudusest
Hämeenlinna Vabakogudusest
grupp külas 20-22.05.2016.
Grupp saabub 20.05 hilisõhtul.
Laupäeval 21.05 hommiku poole
külastame piirkonna kauneid paiku,
kell 18 koguneme ühiseks
teenimiseks pühakotta.
22.05. jumalateenistusel jagab sõna
pastor Arto Kortemaa ning
teenitakse meie eestpalvega.
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Kehra Kogudus Alfa
Millal toimus Kehras eelmine Alfa? Ega vist ei mäleta enam keegi? On aeg
alustada Alfa korraldustoimkonna moodustamine ning ettevalmistus nii palves
kui koolituses. Ainult siis kui Alfa on sisukalt läbimõeldud võib see muutuda
nii korraldajatele kui osalistele see kursus elu muutvaks. Ja seda me ju
soovime. Alfa toimkond, et see hästi toimiks ei ole väga väike. Aga oluline on,
et igaüks saak toimida oma õigel kohal.
Oleme rääkinud andidest aasta esimestel kuudel. Paneme need tööle. Alfa on
selleks väga hea võimalus. Allpool on Alfa toimkonna vajalikud ülesanded.
Loe, palveta ning aseta ennast ühele neist ülesannetest. Ja anna siis sellest
teada ka pastorile.
1. Alfa üldjuht
2. Ettekandetegijad
3. Rühmajuhid
4. Köögitoimkond
5. Muusika
6. Lastehoid
7. Ruumide ettevalmistus
8. Kirjandus
9. Heli
10. Video
11. Turva
12. Kutsuja
13. !?
Järgmine Alfa Kehras 2016 sügisperioodil.
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Koguduse majanduselust
7.mai 2016 – Koguduse talgupäev.
Pakutavad tööd
1. Akende pesu.
2. Koristamiskambri puhastamine
3. Maja esiste puude
korrastamine
4. Puude lõhkumine
5. Ukseaukude
parandamine
6. Trafolao koristamine
7. Liiva vedu

Kogudusemaja korrastamis- ja renoveermistööd.
1. Galeriiakendele katete paigaldamine – 700€
2. Valgustus projekt – 1200€
3. Küttesüsteemi renoveerimine – 15000€
4. Akende vahetus – kokku 960€ (4 ruutakent ja 2 pikkakent)
5. Trepikodade akende vahetus – hinda ei tea.
6. 2 korruse sansõlme renoveerimine.
7. Vestibüüli korrastustööd - plaatide paigaldamine.
8. Õppeklassi rõdu.
9. Ripplagede paigaldamine 3 ruumis.
10. Elektrisüsteemi korrastamine (trepikoda, 2 korruse fuajee, 2 korruse
koridor ja õppeklass).
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Koguduse erisündmused 2016!
Kristlikud kultuurisündmused
14.05.2016
Laste kevadpäev
20-22.05.2016
Hämeenlinnast külalised
20.05.2016 kell 19
Õhtu põneva, avaliku elu tegelasega. – Arne Hiob
Teema: Piibel ja teadus

19.06.2016
Kehra Koguduse 126. aastapäev

Ülevabariigilised sündmused, soovitav osaleda
15.05.2016 Maakondlik palvepäev
28.05.2016 Ülemaailmne evangeeliumi kuulutamise päev (G.O.D.)
3-5.06.2016 Noorte Piiblipäeva Tallinnas
8-10.07.2016 Liidu suvefestival
1.– 6. 08.2016 Route61 www.rada61.ee
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Koguduse info
Jumalateenistused pühapäeviti kell 11.
• Palveteenistus neljapäeviti kell 11.
• Pühapäevakool pühapäeviti kell 11.
• Noorteõhtu laupäeviti kell 18.
• Vene grupp 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, Helen Haas.
• Pastor: Indrek Luide, 56359279 pastor@kehrakogudus.ee
• Juhatuse esimees: Hannes Pikkel, 56472669, juhatus@kehrakogudus.ee
• Koguduse noored: Rebeka Pikkel, 56156416 ja Kärolain Kattai 58354909
• Lastetöö 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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