Märts 2018

Pastoriveerg!
Armas Kehra Kogudus!
Aeg ajalt kuulen ma, et mitmed küsivad, miks ei näe me imesid oma silmaga!?
Selline oli laul, mida oma nooruses üsna sageli sai lauldud. Samas olles
osaline kunagise Effata tegevuses Olevistes, nägin ja ka kogesin, et Jumal
tegutseb jätkuvalt.
Jeesus ei ole vähendanud oma väelisust ei täna ega jätkuvatel aegadel vaid on
lubanud olla oma rahva ehk siis koguduse keskel kuni aegade lõpuni.
Ülesanded Ta siiski jättis. Teha jüngreid, ristida jüngreid, õpetada jüngreid
pidama seda, mida Ta käskis. Ja tõotusena on lubanud olla meie juures iga
päev.
Nüüd küsimus, millises osas me oleme olnud sõnakuulelikud ja toimetanud
vastavalt sellele korraldusele ja ….!
Ega polegi muud kui mitte vaadata niivõrd tagasi vaid vaadata ettepoole ja
teha siis seda, mis on kästud nii juhtide ametis kui jüngriks olles.
Õnnistatud saabumist kevade saabumise kuusse!

Kehra Koguduse pastor Indrek

Luide

Koguduse koduleht: www.kehrakogudus.ee
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Märts 2018– kuukava
Aeg

Üritus

Info

Pühapäev 4.03
kell 11

Jumalateenistus
Kristuse surmamälestamine

juhatab: Indrek Luidel
jutlustab: Indrek Luidel
muusika: Krista Ehanurm

Reede 9.03
kell 19

Ülistusõhtu

Pühapäev 11.03
kell 11

Jumalateenistus

juhatab: Indrek Luide
jutlus: Helen Haas
muusika: Diana Leoke-Bosenko

Pühapäev 11.03
kell 17

Gruusia õhtu

Juhatab Margus Einlo
Gruusia toidud

Pühapäev 18.03
kell 11

Jumalateenistus

juhatab: Indrek Luide
jutlus: Kristjan Schwarz
muusika: Merike Pikkel

Reede 23.03
kell 19

GLS videoõhtu

Juhtimise prillid –B.Habels

Jumalateenistus

juhatab: Indrek Luide
jutlus: Gunnar Üprus
muusika: Jane Üprus

Pühapäev 25.03
kell 11

Palmipuudepüha
Koolituse ohvri- ja palvepäev
Üleminek suveajale

Noorteõhtu V
Vaallgguussffoooorr toimub kaks korda kuus
laupäeval kell 18!
Rohkem infot noorte leheküljel
Igal neljapäeval kell 11 toimub palvegrupi
kogunemine, mida juhatab Lilian Aun.
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Sünnipäevalapsed märts 2018
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Õnnistusi sünnipäevalastele!
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Lastetöö!
7. veebruaril korraldasime laste talvepäeva. Päev algas kell 12.00
kogudusesaalis ühise osadusega, seal kuulasime Jumalasõna ja õnnistuspalvet
päevale. Saalis oli lapsi 17. Laste nimed pani kirja Lilian. Seejärel läksime õue
lumest liumäge kujundama. Liumäe ehitust korraldas Hannes. Alari hoolitses
muusika eest, mis kõlas päeva lõpuni.
Hannes tõi ka liugurid, mis läksid kohe rõõmuga kasutusele.
Lapsed said kohe liuguritega mäest alla sõitma hakkata. Samal ajal kaevasid
suured- ja väikesed ehitajad tunneleid läbi mäe. Õues lisandus lapsi veelgi.
Kes soovis tegi lastele kelgusõitu elupuid ümbritseval alal. Inna hoolitses
kõikide lapsevanemate eest.
Isad ja poisid kaevasid hoolega. Emad said juttu rääkida.
Irma, Aili ja Lembi valmistasid lastele kuuma jooki ja pirukaid, kes soovis sai
ka porgadeid krõbistada.
Pärast einet läksid kõik usinad veel liumäele tegutsema.
Enne lahkumist oli kalapüüdmismäng, kus said kõik lapsed õngega püüda
endale ühe kingituse. Kalapüüki korraldasid Rebeka ja Eha.
Talve päevale oli tulnud 25 last, kohal oli
ka palju lapsevanemaid.
Talvepäev oli tore vaheldus kõigile.
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Noortenurk – RReebbeekkaa
27. jaanuaril toimus noorteõhtu, kuhu olid saanud tulla ka Henni ja Taaniel.
Jagasin oma mõtteid seoses Jumala sõnaga ja igaüks palvetas kellegi eest.
Kuigi istusime ainult viiekesi, oli meil tore. 10. veebruaril korraldasime
noorteõhtu mina ja Fredi. Lisaks meile tuli kohale neli noort ja Alar. Sõime
pitsat, jõime kohvi ja kakaod. Jutlust ega tunnistust seekord ei olnud, aga see
eest saime kuulda üksteise tegemiste kohta. Peale seda vaatasid mõned veel
saalis Eesti Laulu esimest poolfinaali. Järgmisel nädalal toimus taas
kogunemine, et vaadata Eesti Laulu ll poolfinaali. Plaanis on vaadata 3.
märtsil ka
lõppfinaali. Meil
on hea meel, et
saalis on selleks
suurepärased
võimalused.
Järgmised
noorteõhtud
märtsis toim uvad
10. ja 24.
kuupäeval kell
18.00. Täpsem info
facebookis.

NB! Noorteõhtu V
Vaallgguussffoooorr toimub kuu laupäeviti üle nädala kell 18!
Täpsem info Facebookis:
https://www.facebook.com/KehraNoortekas?fref=ts
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Iisraeliveerg – Helen
Kuhu kadus seaduselaegas?
2 Aj 9 saame lugeda Seeba kuninganna külaskäigust Jerusalemma kuningas
Saalomoni juurde. Etioopias usutakse, et Seeba kuninganna sünnitas peale
Jeruusalemmast naasmist poja, kellele pandi nimeks ibn al-Malik ehk
kuningapoeg. Samuti usutakse, et ta oli Saalomoni esmasündinu.
Kui Menelik I sai 20-aastaseks asus ta Etioopiast teele, et oma isa külastada.
Saalomon võttis ta suurte auavalduste saatel vastu ja olevat pakkunud talle
troonigi. Menelik soovis aga sünnimaale naasta. Saalomon oli sellega nõus
vaid tingimusel, et temaga läheb kaasa 1000 inimest igast Iisraeli suguharust
ning iga vürsti esmasündinu. See oli suur hulk inimesi, teiste seas
Jeruusalemma templi ülempreestri poeg.
Tagasiteel kodumaale avastas Menelik, et ülempreestri poeg oli salaja
Jeruusalemma templist seaduselaeka kaasa võtnud. Ta olevat hirmasti
vihastanud ja käskinud see tagasi viia. Ülempreestri poeg aga kinnitas, et see
on Jumala käsk, mille ta ilmutuse teel olevat saanud. Seejärel olevat ka
Saalomon ja Menelik näinud ilmutuse, milles kinnitati, et asi on õige.
Nõnda olevat seaduselaegas jõudnud Jeruusalemmast Etioopiasse, kus see
asuvat tänini. Milline oli seaduselaeka edasine saatus ja kus see täpsemalt asub
– sellest juba edaspidi. Tõsiasi on see, et kuningas Joosia usupuhastuslike
reformide ajal (7. saj eKr) seaduselaegast ei mainita, samuti ei nimetata seda
hilisemate rüüstamiste ajal templivarade seas. Kuhu ta siis jäi või mis sellest
sai? Etioopialased usuvad kindlalt, et see on juba pea 3000 aastat nende
piirides olnud...
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Kogudusemajast!
Kogudusemajas on 40 tuba, mille kasutus on erineva suunitlusega. Osa
tubadest kasutusel majutusena, eluruumidena, mõtteline osa kasutamiseks
koguduse toimetamiseks.
2018 aasta lõpuks järgmised tegevused. Seminaritoa väljaehitamine, fuajee
lõplik remont (seinad värvida, põrandaliistude monteerimine, riietehoiu
väljaehitamine). Soojusvõrk valmis, nüüd 7 aasta jooksul laen laenuandjale
tagasi maksta. Eriannetused saab üle kanda koguduse projektiarvele
EE532200001120056881.

Sansõlm tänu Hannese pühendumisele on ka pea valmis saamas!

Koguduse erisündmused 2018!
9.03.2018 kell 19
Ülistusõhtu
11.03.2018 kell 17
Gruusia õhtu
23.03.2018 kell 19
GLS õhtu

24.06.2018
Kehra Koguduse 128 aastapäev

Ülevabariigilised sündmused, soovitav osaleda
13.-14.04. EKB Liidu aastakonverents, Tallinnas
5.05. 40.Piiblipäevade I osa, Tallinn
21.05. Harjumaakonna koguduste Maakondlik palvepäev Tallinnas
26.05. Ülemaailmne evangeeliumi kuulutamise päev (G.O.D.)
2.-4.06. Noorte Piiblipäevad Tartus
7.-10.06. EKB Liidu suvefestival Hiiumaal
21-23.09. Noorte 40. Piiblipäevade II osa, Tallinn
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Koguduse info
Jumalateenistused pühapäeviti kell 11.
• Palveteenistus neljapäeviti kell 11.
• Pühapäevakool kell 11.
• Noorteõhtu kaks korda kuus laupäeval kell 18.
• „Võta ja Jäta“ avatud laupäeval kell 10-13. Täpsem info Helgi Kattel.
• Juhatuse liikmed: Indrek Luide, Hannes Pikkel, Alar Laagriküll, Helen
Haas, Lilian Aun.
• Pastor: Indrek Luide, 56359279 pastor@kehrakogudus.ee
• Juhatuse esimees: Hannes Pikkel, 56472669, juhatus@kehrakogudus.ee
• Koguduse noored: Rebeka Pikkel, 56156416
• 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
Eriprojektid: EE532200001120056881 (küttesüsteemi renoveerimine)
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