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Märts 2017 

Pastoriveerg! 
Armas Kehra Kogudus! 

Koguduse elus on väga oluline, et võiksime olla terved, vaimulikult terved. 
Mitte alati ei ole see mida me näeme see, mis on! 

Kui Aadam ja Eeva olid olukorra ees, kus nad olid teinud midagi, mis oli neile 
keelatud ning Pühakirja järgi, peitsid ennast ära Looja eest, siis Jumal kutsus 
1Ms 3:9 „Kus sa oled?“ 

Küsime sellel kuul endi käest, kus me oleme? Kutsun paljusid osalema kuu 
keskel toimuval seminaril Rada61, mis annab olulise tõuke elada selliselt, kui 
Jumal soovib.  

Ehime koos ennast Jumala poolt antud andidega, selleks eelnevalt terveks 
saades seotusest, mis mõjutavad koguduse ja isikliku vaimuliku kasvamist ja 
edasi jõudmist. 

Meenutan üleskutset, et leiaksime ühe inimese sellel aastal, keda soovime 
juhatada Jeesuse juurde. Kuu keskel korraldame selleks ka kogunemise, kus 
külaliste abiga võime evangeeliumil kosta päästeks. 

Ärme unustame lapsi. Leiame nemad üles. Palvetame, et võiksime märtsis 
korraldataval Talvepäeval anda neile ja nende perekondadele võimaluse taas 
Jeesusest kuulda. 

Ja viimane soov selleks ning järgmiseks kuuks. Võtame jõu ning energia 
kokku ning teeme ühise KODU korda. 

Õnnistatud teenimist 

Kehra Koguduse pastor Indrek LuideIndrek LuideIndrek LuideIndrek Luide    
    

Koguduse koduleht: www.kehrakogudus.ee 
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MMMääärrrtttsss   222000111777–––   kkkuuuuuukkkaaavvvaaa   
   

Aeg Üritus Info 

Pühapäev 5.03 

kell 11 
Jumalateenistus 
Kristuse surmamälestamine 

juhatab: Indrek Luidel  
jutlustab: Indrek Luidel 

muusika: Merike Pikkel 

Laupäev 11.03 
kell 10 

Remonditalgud Teeme KODU korda 

Pühapäev 12.03 
kell 11 

Jumalateenistus 

juhatab: Indrek Luide 

jutlus: Indrek Luide 
muusika: Krista Ehanurm 

lastejutt: Lembi Issi 

Pühapäev 19.03 

kell 11 

Jumalateenistus       
PPPaaalllvvveeepppäääeeevvv   PPPiii iiibbblll iiipppäääeeevvvaaadddeee   222000111777   
eeeeeesssttt    

juhatab: Indrek Luide 
jutlus: Martin Ruddick 

muusika: Noored 

Pühapäev 19.03 

kell 17 EEEvvvaaannngggeeeeeelllnnneee   KKKOOONNNTTTSSSEEERRRTTT 

Pühapäev 26.03 
kell 11 

Jumalateenistus       
KKKoooooolll iii tttuuussseee   ooohhhvvvrrr iii ---   jjjaaa   pppaaalllvvveeepppäääeeevvv 

juhatab: Indrek Luide 

jutlus: Indrek Luide 
muusika: Heli Karu 

Pühapäev 26.03 
kell 13 

Kehra Koguduse 2017 aasta üldkoosolek 

 
 
 

Noorteõhtu VVVaaalllggguuusssfffoooooorrr toimub iga kuu viimasel 
laupäeval kell 18! 

 
Igal neljapäeval kell 11 toimub palvegrupi 

kogunemine, mida juhatab Lilian Aun. 
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ÕÕÕnnnnnniiissstttuuusssiii   sssüüünnnnnniiipppäääeeevvvaaalllaaasssttteeellleee!!!   

Paulus Aade  2 

Loorits Einike  3 

Kulp Aili  6 65 

Banerjee Triin  10 

Marran Merike  15 60 

Ehanurm Alari  19 

Saaremets Uudo  23 82 

Praakle Kristi  25 

Pikkel Hannes  28 

Kannike Inna  29 

Pikkel Naatan  30 15 

Leier Kenno  31 
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RRRaaadddaaa   666111   
 
Rada61 on koguduse liikmetele valmistatud seminar, et liikuda vaimulikult 
turvalisse osadusse Jeesusega. 
Rada 61 programmi on välja töötanud Inglismaa koguduse vanempastor 
Martin Ruddick, kes oma tööpõllul koges, et mingil hetkel jääb kristlaste 
jüngriks saamise-kasvamise areng toppama. 
Rada61 programm sisaldab mitmeid 
loenguid aga mitte ainult. Sari algab 
Püha Vaimu lähedalolus viibimisega mis 
juhib meid Isa südame juurde. Oluline on 
seal viibida, et mõista Risti tõelist 
tähendust ristiinimese elus. See teekond 
viib osalejaid läbi Andestuse paigast 
(mitte alati teistele, vaid ka iseendale). 
Oma ihu üleandmine Jumalale, kellele 
me tegelikult kuulume (kivist, ükskõikse 
südame asemel saame lihase, eluterve 
südame). Järgmine etapp on teadlikuks 
saamine meie Identiteedist ning toimub 
Vabanemine. Siis avastame oma elus 
Jumala soosingu ja armu jälle ning taas. 
Seminar toimub Tallinnas Mustamäe 
Kristliku Vabakoguduse ruumes. 
Mustamäe tee 18. 
16 ja 17.märtsil algab seminar kell 18:30 söögiosadusega, 18.märtsil 
kogunetakse hommikul kell 10. Lõpeb kell 17. Pühapäeval on pool Inglismaa 
grupist Kehra Koguduses ja konverents lõpeb evangeelse koosolekuga Kehras 
kell 17. 
Konverentsil ei ole osavõtumaksu. Kulusid püüame tasuda kokkupandud 
anniga, mida igaüks tunneb, et ta võiks selleks eraldada. 
Anna pastorile teada 12ks märtsiks oma osavõtmine, mis aitab 
korraldustoimkonnal paremini konverents ette valmistada. 
 
Külasta ka www.rada61.ee, et rohkem teada saada konverentsi sisust nende 
materjalide põhjal, mis seal kodulehel on juba olemas! 
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LLLaaasssttteeetttöööööö!!!   
Anija vallas elab lugematu hulk lapsi. Statistika ütleb, et need lapsed, kes 
kuulevad evangeeliumi enne 12 aastaseks saamist jätkavad ka oma eluteed 
sageli koos Jumalaga. 

Lastetöötajatele tuli lisaväge. Lembi Issi, kes on Lehtse 
kogudusest ja asus elama Raasikule on võtnud vastu 
kutse tulla toetama ehk isegi juhtima Kehra Koguduse 
lastetööd. Iga eestpalve on väga oluline. 
Lastetöötegijate ja juhatuse ühisel nõupidamisel 
otsustati läbi viia märtsi kuul lastele TALVEPÄEV. 
Oodatud on kõik lapsed vanuses 3-12 aastat. Jälgi 
teateid. 

 

NNNoooooorrrttteeennnuuurrrkkk   –––   RRReeebbbeeekkkaaa   
Veebruarikuus oli meil kaks noorteõhtut. Erinoortekas filmiõhtu 
toimus sõbrapäeval. Kristilikku filmi ´´Fireroof´´, mis rääkis ühe 
abielu päästmisest, vaatas 10 inimest. 
25. veebruaril toimunud noorteõhtu külalised olid Jeremy ja 
Camille DTS-st( Discipleship Training School), kes praegu elavad 
Leedus, aga Jeremy on pärit Austraaliast ja Camille Prantsusmaalt.  
Külalised rääkisid inglise keeles, mis tähendas et noored said oma 
inglise keelt praktiseerida. Õhtu jooksul sai kuulda kahte tunnistust. 
Esimesena rääkis Elisabeth sellest, kui tänulik ta on, et sai ülikoolis 
lõputööle lahenduse(leidis teema ja head juhendajad). Teisena 
rääkis Jeremy, kes tõi oma elust neli erinevat näidet ja siis selgitas 
nende läbi Jumala olemust. Lisaks sellele oli muidugi ka mäng, 
ülistus, eestpalve soovijatele ja snäkk.  Koos külalistega oli kohal 
20 inimest. 
Märtsikuu noorteõhtu tuleb arvatavasti erinoorteõhtu, missugune 
täpselt veel ei tea, huvitatvaid ideid, mille vahelt valida, on päris 
mitu. Kursis saab hoida ennast facebookis. 
 
NB! Noorteõhtu VVVaaalllggguuusssfffoooooorrr toimub iga kuu viimasel laupäeval kell 18! 

https://www.facebook.com/KehraNoortekas?fref=ts 
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IIIiiisssrrraaaeeellliiivvveeeeeerrrggg   –––   HHHeeellleeennn   
Puurimipüha 

Puurim tähendab vana-pärsia keeles liisku. Nii see on, juudid tähistavad igal 
aastal liisupüha. Kes ja miks liisku heitis, saame teada Estri raamatut lugedes. 

4. saj eKr valitses Pärsia kuningas Küüros II pea kogu tuntud maailma. Sellel 
võimsal maa-alal elasid laialipillutatuna paljude rahvaste seas ka juudid oma 
seaduseid järgides. Ühel päeval pahandas Küüros oma kuninganna Vasti peale 
sedavõrd, et kihutas ta paleest minema ja hakkas omale uut kaasat otsima. 
Iludusvõistluse tulemusena sai selleks juudi soost Ester. 

Küürose üks aukandjatest, vürst Haaman, oli uhke mees ja soovis, et kõik teda 
nähes silmili heidaks. Mardokai, kes oli juhtumisi Estri kasuisa, ei täitnud seda 
käsku ning tõi selle kaudu nii enda kui ka kogu juudi rahva peale Haamani 
viha, kes otsustas nad viimseni ära hävitada. Hävituspäeva määramiseks heitis 
Haaman liisku.. Mis sellest loost edasi sai, loe Estri raamatust! 

Tänapäeval tähistavad juudid puurimipüha kui üht rõõmupüha, mil riietutakse 
erinevatesse kostüümidesse, tehakse kingitusi ja süüakse Haamani kõrvade 
kujulisi küpsiseid. Sünagoogides loetakse ette terve Estri raamat ning 
annetatakse raha vähemalt kahele vaesele inimesele. Samuti kingitakse toitu ja 
veini. See on ainuke religioosne püha, mille puhul nõutakse, et juudid peavad 
end veinist purju jooma. Sellel on ka oma tähendus – et mitte mõelda selle 
õuduse peale, mis peaaegu kogu juudi rahvast oleks tabanud, kui Jumal ei 
oleks neid kuninganna Estri kaudu päästnud. 

Erinevatesse kostüümidesse riietumise tava on ilmselt pärit kogu loo 
õnnelikust lõpust, mil Mardokai Küürose soosingusse sattus ja kuninglikesse 
riietesse riietati. 

Puurimipüha algab sel aastal 
11. märtsi õhtul ja kestab 
järgmise päeva õhtuni. 
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KKKoooggguuuddduuussseee   rrreeemmmooonnndddiiipppäääeeevvv   
Teeme KODU korda! 

Mida rohkem töökäsi, seda rohkem suudame meie ühist kodu korda teha. 
11.märtsil algusega kell 10 ootame kõiki tublisid vendi ja õdesid, et meie 
ühine kodu võiks saada parema väljanägemisega nii seest kui väljast.  
Kui võiksime 2017 aastal eraldada ühiselt ühe laupäeva kuus, et midagi koos 
käelist teha. Kes laob müüri, kes võtab kätte pintsli, kes valmistab rooga ja kes 
on valmis ülesse ehitama seda, mida veel ei ole olemas. Igale sobiv väikene 
tegevus. 
Koos suudame rohkem! Muudame ühise kodu kaunimaks. 
 
 
 

KKKoooggguuuddduuussseee   eeerrriiisssüüünnndddmmmuuussseeeddd   222000111777!!! 
 

Kristlikud kultuurisündmused 
 
 

25.06.2017 
Kehra Koguduse 127 aastapäev 

 
 

Ülevabariigilised sündmused, soovitav osaleda 

21.-22.04. EKB Liidu aastakonverents, Tallinnas 

5.-6.05 KUS kevadkonverents „Uuenev kogudus“, Tallinnas 

21.05. Harjumaakonna koguduste Maakondlik palvepäev Tallinnas 

27.05. Ülemaailmne evangeeliumi kuulutamise päev (G.O.D.) 

2.-4.06. Noorte Piiblipäevad Tartus 

7.-9.07. EKB Liidu suvefestival Kohilas 
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KKKoooggguuuddduuussseee   iiinnnfffooo   
   
Jumalateenistused pühapäeviti kell 11. 
• Palveteenistus neljapäeviti kell 11. 
• Pühapäevakool kell 11. 
• Noorteõhtu kuu viimasel laupäeval kell 18. 
• „Võta ja Jäta“ avatud laupäeval kell 10-13. Täpsem info Helgi Kattel. 
• Juhatuse liikmed: Indrek Luide, Hannes Pikkel, Krista Ehanurm, 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 


