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Rm 6:16a Eks te tea, et kelle kuulekusse teie end loovutate orjaks, kelle sõna te
kuulate, selle orjad te olete ...!
Rm 15:4 Sest mis iganes enne on kirjutatud, see on kirjutatud meile õpetuseks, et
meil kannatlikkuse ja Pühakirja julgustuse kaudu oleks lootust.

Armas Kehra Kogudus!

Armas Kehra Kogudus!
On üks raamat, mis on aidanud läbi aegade inimestel hästi toime tulla oma eluga,
kui nad seda piisava põhjalikkusega loevad ja uurivad. Raamat, mille kohta on
öeldud, et ta on "kristlaste Püha Raamat". Kas see on tõsi või on see on kellegi soov.
Mõningad uuringud viimasel ajal viitavad sellele, et "püha rahvas" ja ole eriti innukas
"Püha Raamatut" lugema, rääkimata uurimisest. Kui me ei tunne aga Pühakirja, siis
see tähendab, et me ei tunne Jumala soove ja tahet meie elu jaoks. Aga kui me ei
tahagi seda tunda, väljendades seda sellega, et me seda lihtsalt ei loe, viitab see
tegelikult sellele, et me ei pea jumalikust juhtimisest väga palju. Seda viga annab
aga parandada! Jumal on oma sõna andnud. Meie käes on otsus, kas soovime
seda tunda.
Püha Raamat on raamat, kus on sees püha Ainujumala õpetussõna, mis aitab
jumalalast reaalses elus toime tulla ning olla võidukas Jumala tahte elluviimisel.
Muutugem siis sõna tundjateks, sõna uurijateks, mille tagajärjeks on sõna tegija.
Indrek Luide
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Ettekanne Ruth Parman. Kristus kas igav ja iganenud?
juhatab: Indrek Luide
jutlustab: Alland Parman
muusika: Merike Pikkel
lastejutt: Inna Kannike
Ettekanne pastor Indrek Luide.
Kes on Jeesus ja miks Ta suri?
juhatab: Indrek Luide
jutlustab: Indrek Luide
muusika: Krista Ehanurm
lastejutt: Irma Ehanurm
Spordiõhtu Kehra spordisaalis
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juhatab: Hannes Pikkel
jutlustab: Indrek Luide
sõnum: Lilian Aun
lastejutt: Eha Roobas
Ettekanne Indrek Luide. Mis on
usk ja kuidas on võimalik
uskuda?
Juhatab: Indrek Luide
jutlustab: Joel Raasik
muusika: Heli Karu
lastejutt: Hannes Pikkel
Ettekanne Henni Saira. Miks ja
kuidas palvetada?
sõnum: PP tiim
muusika: noored
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Märtsi erisündmused
7-8.03.2014 toimub KUS seminar Kehra liikmeile! Tähendamissõnad ja
koguduse toimimine. Lektorid Peeter Roosimaa ja Margus Kask. Reedel
algusega kell 19:30 ja laupäeval algusega kell 10.
9.03.2014 kell 13:00 Kehra Koguduse 2014 aastakoosolek.
Päevakord: Koosoleku rakendamine
1. Koosoleku rakendamine
2. Koguduse tegevus 2013
3. Majandusaruanne 2013
4. Koguduse tegevus 2013
5. Koguduse eelarve 2013
6. EKB Liidu aastakonverentsile delegaatide valimine
7. Läbirääkimised või tõusnud küsimused

Palju õnne!
Aade Paulus
Einike Loorits
Alland Parman
Triin Banerjee
Alari Ehanurm
Eenok Palm
Uudo Saaremets
Kristi Praakle
Hannes Pikkel
Inna Kannike
Kenno Leier
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Noortenurk.
Kõigepealt tahaksin tänada kõiki, kes on Kehra noorte eest palvetanud! Teie
palvetel on olnud suur mõju ja positiivseid muutusi on pidevalt näha. Ka edaspidi
võiks palvetes kanda meie noortekate tiimi, kes iganädalaselt vastutavad
noorteürituste toimumise eest ja ka noori, kes meie noortekatel käivad ja veel
Jeesust ei tunne.
Kehra noored on väga tublid, igal laupäeval toimuvad meil noortekad, kus alati
keegi teeb snäkki, igal nädalal on noortekal ülistus, keegi jagab sõna, on võimalus
minna eestpalvele ja mõnikord jagatakse ka tunnistusi. Muidugi ei puudu ka
meelelahutuslikud mängud.
Lisaks laupäevastele noortekatele on meil ka kodugrupp, praegu toimub see
neljapäeva õhtuti, kuid lähiajal on plaanis moodustada uusi kodugruppe, et veel
rohkematel noortel oleks võimalus jagada oma elu ja kasvada kristlasena.
Peale selle, et meie noored korraldavad noortekaid ja kodugruppe, aitavad nad
ka ülistust teha pühapäevastel teenistustel, teenivad kirikukohvikus ja paar korda on
noored läbi viinud kogu teenistuse!
Täname noortena kogudust, kes on meile andnud nii suure tegutsemisvabaduse ja
oleme õnnelikud, et toetate meie tegevust.
Ärgu keegi mõtelgu üleolevalt sinu noorusest, vaid saa usklikele eeskujuks kõnes,
käitumises, armastuses, usus, puhtuses! (1. Timoteosele 4:12)

Info
Kodulehekülg: www.kehrakogudus.ee
Pangaarve: EE372200001120056878
Pastor: Indrek Luide, 56359279 pastor@kehrakogudus.ee
Juhatuse esimees: Hannes Pikkel, 56472669, juhatus@kehrakogudus.ee
Noortetööjuht: Henni Saira 56048569, henni.saira@gmail.com
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