Veebruar 2017

Pastoriveerg!
Armas Kehra Kogudus!
Viimati sai sõnastatud, et 2017 aasta oleks meile evangeeliumi jagamise
aastaks Liit on püstitatud eesmärgi – tagasi jüngriks. Ega neist palju erinevust
ei ole ja üks põhjustab teise.
Kui võtaks sellel aastal eesmärgiks palvetada ühe inimese pärast rohkem kui ei
kellegi pärast, et ta võiks leida Jeesuse. Talle samas ka kuulutada ja tunnistada
ja anda teada, et oled võtnud ta eriliseks armastuse objektiks. Hoolida temast
rohkem kui ei iialgi varem. Ja ühiselt, kogudusena, püüame teha kõik, et oleks
neid sündmusi ja olukordi, kus ta tunnetab suurema pere toetust.
Tagasi jüngriks, mis on EKB Liidu presidendi Erki Tamme, väljakutse igale
kristlasele. Loeme innukamalt pühakirja, kui ei iialgi varem. Käime osaduses,
kui ei iialgi varem. Palvetame üksinda ja koos, kui ei iialgi varem. Näeme
teenimisvõimalusi, kui ei iialgi varem. Püüame suhteid luua, kui ei iialgi
varem.
Ärme vaatame väga palju olukordade peale vaid enam võimaluste peale.
Õnnistades ja lasta õnnistada ning liigume edasi, koos Jeesusega!
Lootusega edasi

Kehra Koguduse pastor Indrek

Luide

Koguduse koduleht: www.kehrakogudus.ee
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Veebruar 2017– kuukava
Aeg

Üritus

Info

Neljapäev 02.02
kell 11

Palvekogunemine

juhatab: Lilian Aun

Pühapäev 5.02
kell 11

Jumalateenistus
Pühaõhtusöömaaeg

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

Neljapäev 9.02
kell 11

Palvekogunemine

juhatab: Lilian Aun

Pühapäev 12.02
kell 11

Jumalateenistus
Sõbrapäev

juhatab: Hannes Pikkel
jutlus: Hannes Pikkel
muusika: Krista Ehanurm

Neljapäev 16.02
kell 11

Palvekogunemine

juhatab: Lilian Aun

Pühapäev 19.02
kell 11

Jumalateenistus

juhatab: Indrek Luide
jutlus: Helen Haas
muusika: Merike Pikkel

Neljapäev 23.02
kell 11

Jumalateenistus

juhatab: Lilian Aun

Laupäev 25.02
kell 12-15

Noorteõhtu

V
Vaallgguussffoooorr

Pühapäev 26.02
kell 11

Jumalateenistus

juhatab: Indrek Luide
jutlus: Alari Allikas
muusika: Rebeka Pikkel
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Sünnipäevalapsed veebruaris 2017

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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Misjonitöö
Kolisin 5ndal jaanuaril Vilhelminasse! Sõitsime autoga 13 tundi päiksepaistelistel
teedel ja jõudsime -32°C uude koju! Ma ei ole eal nii külma ilma kogenud!
Olen nüüdseks leidnud endale ka kohaliku koguduse, kus mind koguduse ees 2
aastaks siia pühenduva misjonärina tutvustades ootas mind ees suured naeratused,
kallistuste meri ja küllakutsed! Seda kõike muidugi Rootsi keeles, millele oma
grammatiliselt ebakorrektses ent siiras vormis vastata sain.
Sa võid mõtelda, et miks sa seal oled Kristi!? Põhja-Rootsi on Saami kultuuri ala, mis
on väga isiklik spirituaalsus, mitte isikliku Jumala poole pöördumine, vaid suhe
üleloomulikuga trummide ja muude objektide näol. Siinne ala on tuntud ka äärmiselt
kõrge depressiooni ja enesetapukatsete arvu poolest. Siin elades on ka minu osa kõige
sellega võidelda. Johannese evangeeliumis 8. peatükist loeme: „Mina olen maailma
valgus. Kes järgneb mulle, ei käi pimeduses, vaid tal on elu valgus.” Kui imeline,
Jeesus on maailma valgus! Jeesus veetis osa oma elust väikestes paikades, et
kohalikke armastada, seista asjadega silmitsi ja ta ei peitnud end pimeduse eest!
Usun, et kus on depresioon, tahab Jumal tuua oma rõõmu ja tähendusrikkust, kus on
pimedus, uut valgust ja eesmärgist juhitud elu!
Hakkan siinses 5 liikmelise meeskonnas tööle DTS’iga, 6 kuuse intensiivse
jüngerdamise kooliga, mis koosneb 4 kuust klassiruumis õppimisest, ja 2 kuusest
misjonireisist!

Meie praegune tiim (+ Mikael kes tuli meid kooliks ette valmistama) vasakult
paremale:
Mikael (SWE), Jonathan (UK), Allison (USA), Frida (SWE), Paul (USA).
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Vilhelmina linn ja loodus
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Noortenurk – RReebbeekkaa
Nagu eelmisel kuul kirjutasin, on nüüdsest noorteõhtud vaid kuu
viimastel laupäevadel. Ülejäänud laupäevadel toimuvad tiimi
kogunemised ühiseks kasvamiseks ja tugevamaks saamiseks. Seni
on tiimiosadusõhtuid olnud kaks. Esimesel vaatasime videot, kus
arutati kogudusest kui perekonnast, meie aga vaatasime seda tiimi
vaatepunktist.
Teisel korral kogunesime mina, Diana, Taaniel ja Alar, et koos uut
noortetuba (ehk noorte office`it) remontida. Meid aitas ka
Elisabeth, kes organiseeris meile töötamise jaoks kõlarid, et
muusikat lasta ja valmistas lõunapausiks maitsvad võileivad.
Noorte toas on veel palju teha, aga samas üsna palju on ka juba
tehtud. Kõige suuremad tööd, mis on vaja veel teha on: akna
vahetus, seinte värvimine, põranda panek ja elektri sisse panemine
ehk siis tööd jagub. Isiklikult loodan väga, et tuba saab enne
kevade lõppu valmis.
Aasta esimene noorteõhtu toimus 28. jaanuaril koguduse saalis.
Saal oli Allandi ja Johannese poolt ilusti ja huvitavalt kaunistatud.
Külas oli seekord Rait Tõnnori, kes rääkis Jumala kutsumusest ja
tema teenimisest. Lisaks sellele kõigele tegid Anni ja Elisabeth
huvitava viktoriini ja Ruth väga ,maitsva snäki. Kuigi noorteõhtu
läks väga hästi, oli kahjuks noori kokku küllaltki vähe(11).
Pühapäeval, 29. jaanuaril olime osade noortega koos Alari ja
Indrekuga Tartus, Annelinna Koguduses muusikaga teenimas.
14. veebruaril, sõbrapäeval toimub filmiõhtu. Mis kell ja mis film?
Selgub varsti!
- Rebeka
Kehra Koguduse noortejuhiks on Rebeka Pikkel
NB! Noorteõhtud V
Vaallgguussffoooorr toimuvad kuu viimasel laupäeviti kell 18!
https://www.facebook.com/KehraNoortekas?fref=ts
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Meie partnerid 2017
2017 aasta palvepartnerite loosimisel saime selle aasta palveparteniks
Laagri Kristliku vabakoguduse. Koguduse pastor Tõnis Roosima saatis
Kehra Kogudusele alljärgneva loo ja pildid.
LKK (Laagri Kristlik Kogudus) soovib olla lähedaste suhetega
kaasateeniv ja kasvav kogukond Laagri piirkonnas. Me täname Jumalat
oma seitsmendal tegevusaastal, et võime olla lastesõbralik ja
perekondi terveid haarav kogudus. Tänud: Just 21. 01. toimus meie
talve-väljasõit, mis nii lapsi kui täiskasvanuid väga kõnetas ja puudutas.
Samuti täname, et meid on regulaarselt külastamas umbes viiene
viinasõltlaste grupp, kes siiralt otsivad abi ja tunnevad end olevat
oodatud meie kogunemistele. Palved: Paluge noorte järjepideva töö
pärast ja kontakti leidmise eest kohalikega. Märtsis soovime alustada
Abielukursust. Et leiaksime ruumid ja huvilised, keda teenida.
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Iisraeliveerg
Mark Spitz - juudi-ameerika ujuja.
Mark Spitz sündis 10. veebruaril 1950. aastal. Tema isa oli teraseärimees
Hawaiil, kus väike Spitz ujus igapäevaselt Waikiki rannas. Spitzi ema ütles
ühes reportaažis, et poeg jooksis ookeanilainetesse nagu tahaks sinna sisse ära
kaduda. Tema isa õpetas talle alati esimeseks olemise tähtsust ja juba
15aastasena võitis ta Tel Avivi Maccabi Mängudel neli kuldmedalit ja valiti
parimaks sportlaseks. 1972. aasta kevadeks oli ta püstitanud ujumises 23
maailmarekordit ja 35 USA rekordit.
Spitz on võitnud 11 olümpiamedalit, nendest 7 kuldmedalit 1972. aasta
suveolümpiamängudel Münchenis. Samadel olümpiamängudel võttis
Palestiina terrorirühmitus Must September Iisraeli sportlasi pantvangi ning
tappis neist 11. Kogu maailm elas Spitzi saavutustele kaasa, olles samal ajal
terroritööst masenduses. Ameerika turvatöötajad võtsid Spitzi kogu mängude
vältel erilise kaitse alla, sest kardeti, et terroristid võivad teda juudi päritolu
tõttu rünnata.
Oma esimese olümpiakulla võitis ta Münchenis 200 meetri liblikujumises.
Sellele lisandus samadel mängudel veel 6 kuldmedalit, mis tegi temast tolle
aja maailma edukaima kullaomaniku edestades Itaalia vehklejat Nedo Nadit,
kel oli 1920st aasta mängudelt viis kulda.
Kõigi aegade edetabelis on ta 9 olümpiakullaga viie esimese seas. USA ujuja
Michel Pelps on võitnud 18 kulda. Temale järgnevad 9 kullaga Mark Spitz,
võimleja Larissa Latinina, jooksjad Paavo Nurmi ja Carl Lewis.

Seepärast ka meie, kelle ümber on nii suur pilv tunnistajaid, pangem maha
kõik koormav ja patt, mis hõlpsasti takerdab meid, ja jookskem püsivusega
meile määratud võidujooksu! Hb 12:1
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Rada 61
Isiklik tervenemine. Tööriista kastiks Rada61.
Üks minu tütardest teenib ühes Inglismaa Middlesbroughi koguduses, nimeks
Amazing Graze. Sealse koguduse liikmete sisemiseks tervenemiseks on välja
töötatud programm, mille nimeks „Rada61“. Baseerub Jesaja 61-le.
Alari Allikas, kes ka Kehrasse jutlustama tuleb, on üks seal tegutsevatest
eestlastest. Nad on kogenud, et see programm on eriti tervendav ning pidevalt
õppides ja ennast Kristuse lähemale nihutades terveneb kogu kogudus.
Programm on pikem aga meil on lubatud alustada nö kiirendatud korras.
Nii ongi Kehra Koguduse liikmeid kutsutud osalema Tallinnas Mustamäe
piirkonnas toimuval koolitusel 16.-19.03.2017. 16 ja 18.03 toimub seminar
õhtu poole, laupäeval hommiku poole. Pühapäeval on Kehras jutlustamas
mõni Inglismaa tiimi liikmeist. Kehrast oodatakse vähemat 10 isiku osavõttu.
Programm koosneb 7 sessioonist:
1. Püha Vaim ja puhkus Temas.
2. Isa süda
3. Rist
4. Andestus ja kohtumõistmine
5. Ihu kuulub Issandale
6. Identiteet
a. Vabastamine
7. Jumala arm ja heameel.
Ole Sina see, kes saab uuendatud ja uue värskuse Issandas!
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Põrgu leegid ja taeva väravad!
Mis see on?
Eelmisel kuul, Kehra Kogudust külastanud Türi koguduse pastoriga leppisime
kokku, et korraldame mai kuu alguses evangeelse ürituse, draama.
Et draama oleks viljakas on kogudusel vaja selleks ette valmistada. Üritus on
kogu koguduse ettevõtmine. Mitte keegi ei tohiks sellest kõrvale jääda. Nüüd
toimubki üleskutse võtta igapäevaseks palveks evangeelne draama, et ta ei
muutuks lihtsalt heaks etenduseks.
See ei ole draamateenistus, vaid teenistus, kes kuulutab evangeeliumi,
kasutades draamat!

Palvetame ja tunnetame oma osa selles, juba nüüd!
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Kirjuta oma mõtted siia
Kas Sul on kohta, kuhu oma mõtteid kirja panna! Ei ole! Kirjuta siia!
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Koguduse info
Jumalateenistused pühapäeviti kell 11:00
• Palveteenistus neljapäeviti kell 11:00
• Pühapäevakool pühapäeviti kell 11:00
• Noorteõhtud V
Vaallgguussffoooorr laupäeviti kell 18:00
•

Juhatuse liikmed:
o Indrek Luide, Hannes Pikkel, Krista Ehanurm, Alar Laagriküll,
Helen Haas, Lilian Aun.

•

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 Eha Roobas, 56177471

•

„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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