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Käime Jumala armus ning jagame seda välja.

Pastoriveerg!
Armas Kehra Kogudus!
Paastuaeg lõpeb! Kuulutame täna kogudusega: „Jeesus Kristus on
ülestõusnud!“ Ning vastama kõik koos: „Jah, Ta on ülestõusnud!“
Jeesuse Kristuse ristisurm, mille kaudu on meil lunastus. Ja Tema
ülestõusmise vägi on see, mis kogudust kannab ka veel 21. sajandil.
Kas koged Tema väge oma igapäevases toimimises? Kas suhtled Jeesusega
igapäevaselt? Kas Jeesus on sinu elu allikas? Kas elad igapäevaselt Kristuse
juhtimise all, jagades evangeeliumi neile, kes on ilma evangeeliumita
hukkumas.
Ainult Kristuse vägi on, mis toob muutusi meie isiklikku ellu ja koguduse ellu.
Enne seda igatseb aga Issand, et Tema tahtmises käime, et Tema visioonis
liigume, et ainult Tema peale vaatame ja ainult Teda usaldame.
Jätame siis kõrvale olukordade juhtimise enda elus. Kui selliselt mõtleme, siis
saab ainult surmalehk meie osaks aga mitte elu, mis toob ka surnud haudadest
elu juurde.
Õnnistatud Suur-Reedet, ülirikkalikku Ülestõusmispühaõnnistust soovin sulle,
hea Kehra Koguduse liige ja koguduse sõber.

Kehra Koguduse pastor Indrek

Luide

Koguduse koduleht: www.kehrakogudus.ee
Kas oled valmis sellel aastal juhtima või tooma vähemalt ühe
inimese Kristuse juurde?
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Aprill 2017 – kuukava
Aeg

Üritus

Pühapäev 2.04
kell 11

Jumalateenistus

Pühapäev 9.04
kell 11

Jumalateenistus
Palmipuudepüha

Neljapäev 13.04

Suur Neljapäev

Reede 14.04
kell 18

SUUR REEDE

Laupäev 15.04

Vaikne Laupäev

Pühapäev 16.04
kell 11

Jumalateenistus
1.Ülestõusmispüha

Esmaspäev 17.04

2.Ülestõumispüha

21-22.04

Info

Kristuse surmamälestamine

juhatab: Indrek Luide
jutlustab: Indrek Luide
juhatab: Hannes Pikkel
jutlus: Hannes Pikkel
muusika: Krista Ehanurm

Mõtisklusjumalateenistus

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

EKB Liidu aastakonverents Tallinnas

Pühapäev 23.04
kell 11

Jumalateenistus

Pühapäev 30.04
kell 11

Jumalateenistus

juhatab: Indrek Luide
jutlus: Indrek Luide
muusika: noored
juhatab: Eenok Palm
jutlus: Indrek Luide
muusika: Heli Karu

Noorteõhtu V
Vaallgguussffoooorr toimub kuu viimasel laupäeval
kell 18!
Igal neljapäeval kell 11 toimub palvegrupi
kogunemine, mida juhatab Lilian Aun.
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Sünnipäevalapsed aprill 2017
Roobas

Elaisa

1

Kannike

Ken-Eerik

3

Ehanurm

Erki

3

Laagriküll

Jaanus

7

Lipetski

Ülle

10

Aruste

Kaarel

10

Zeiger

Riina

11

Kirsi

Pille

12

Tõrs

Ellen

15

Roobas

Helend

16

Issi

Lembi

17

Kuusemets

Teet

19

Laagriküll

Alar

19

Roosaar

Arno

22

Leoke-Bosenko

Diana

23

Voolmaa

Sirje

27

45

70

Õnnistusi sünnipäevalastele!
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Lastetöö - Lembi!

Tere kõigile! Pisut endast.
Olen tegelenud lastetööga oma usuelus rohkem kui 11 aastat. Peamiselt
Lehtses, kui oli Lehtse Avatud Noortekeskus. Seal käisid Lehtse põhikooli
õpilased vaba aega veetmas. Olin seal Ringijuht. Hea Sõnumi Ringi - käsitööni
välja. Vahepeal viis Jumal mind oma perega Tamsalu Vabakogudusse. Mairit
Kallaste oli seal pastori kohusetäitja. Alustasin ka seal Jumala abiga lastetööga
ja pere toetusega.
Seal aitas mind tütar Helina ja Tapalt veel üks teismeline tüdruk.
Aga Lehtse Vabakoguduses olen olnud pühapäevakooli õpetaja abiline ja
hiljem õpetaja ka.
Tänan kõiki kes olid „Rõõmu päeval“ osalised ja veel kord me olime hea
meeskond! See kala lugu oli Jumala ime et selle leidsin, just õigel ajal. Ning
Rõõmu laul oli mul kohe võtta! Ja tänu Helenile said liigutused tehtud, koos
kitarrimänguga. Supper!
Lastele meeldis hobusega ratsutada! Aitäh Hannesele, kes selle enda vastutada
võttis! Ma tänan ka Eha kes tegi lastega mänge!
Oo ja meil olid super päeva juhid Fred ja Rebeka! Suured tänud!! Ja see
viimane oli kõige toredam, kalamäng. Lapsed said
kogeda Jumala armastust! Ja kõhud said ka maitsvat
suppi täis, mis olid
armastusega tehtud. Tänan
teid! Tänu ka sellele mehele
kes mõndagi tegevust veel tõi
poistele väljas. Ja ma tänan
Taeva Isa kes lasi sellel
Rõõmu päeval korda
minna!!! Tänud sulle Merike
et näitasid laulu liigutusi
lastele ette!
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Noortenurk - Rebeka
Märtsikuus oli meil üks tavaline ja üks erinoortekas. Spordipäev toimus 19.
märtsi päeval Kehra spordihoones ja kestis kokku 2 tundi. Olgugi, et tundsime
kohalolijatega sellest osa võttes rõõmu, oli väga kurb, et peale minu ja
Taanieli oli kohal veel vaid üks noor. Õnneks aga liitus meiega Alar ja tänu
temale saime ka paar võistkondlikku mängu 2 vs 2-le teha.
25. märtsil toimus tavapärane noorteõhtu kohvikus. Kohal oli lisaks neljale
tiimiliikmele ka neli noort, Alar ning sõnumijagaja Helen. Ta jagas oma
mõtteid seoses Jumala juhtimisega eludes. Helen tõi näiteid inimeste eludest,
kellega ta oli Türgis oma uurimisretkel kohtunud. See oli huvitav, julgustav ja
mõtlema panev, kuidas inimesed julgevad järgida Jeesust. Hoolimata oma
pereliikmete vastuseisust ja kultuurist, mille keskel nad elavad.
Aprillikuus otseselt erinoorteõhtut tulemas ei ole, küll on plaanis noortega
kohvikus istumise asemel minna Innale külla. See pole aga esimene kord, kuna
käisime tema juures 2015. aastal märtsikuu alguses, toona üheteistkümne
noorega. Võite palvetada selle eest, et see õhtu võiks olla sama tore kui 2
aastat tagasi.
Samuti võib palvetada, et Grill&Chill, mida on plaanis korraldada mai lõpus
juba lV korda, võiks tulla suureks õnnistuseks.
Jagan teiega ka pilte möödunud noorteõhtu ülistusest.
https://www.facebook.com/KehraNoortekas?fref=ts
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Iisraeliveerg – Helen

Paasapüha ehk pesach
Juudi paasa ehk hapnemata leibade püha algab sel aastal 10. aprilli päikeseloojangul
(15. niisanikuu) ja kestab 18. aprilli päikeseloojanguni. Juba praegu tegelevad juudid
kevadise suurpuhastusega, et kodud kõigest hapnenust täielikult puhastada. Sederi
õhtusöögil süüakse jahutoodetest vaid õhukest hapnemata leiba matsat, ka järgnevatel
päevadel hoidutakse kõigest hapnenust.
Pesach tähendab heebrea keeles mööda minemist, möödumist, mis osutab ööle, mil
kõik Egiptuse esmasündinud alates loomadest kuni vaarao enda pojani nuhtluse läbi
surid. Juudid aga, kes olid oma uksepiidad Moosese juhendamisel talle verega katnud,
pääsesid sellest tänu Jumala ettehoolele. Selle püha tähistamisega meenutavad juudid
Egiptuse vangipõlvest pääsemist ja Tõotatud Maa poole teele asumist.
Paasapüha nimetatakse ka hapnemata leibade pühaks, kevadpühaks ja vabaduse
pühaks. Paasa esimesel ja viimasel päeval on igasugune töötamine keelatud, pühade
vahepealsetel päevadel on see aga lubatud.
Paljud kombed, mida tänaseni paasapühal tähistatakse on pärit 2Ms 12-15 peatükist.
Äärmise täpsusega peetakse kinni nõudest mitte süüa nendel päevadel midagi
hapnenut. Hapnenuks peetakse jahutooteid (ja ka näiteks kaunviljatooteid), mille
taigen on üle 18 minutit laagerdunud ehk kui vesi on puudutanud jahu, siis tuleb
taigen enne 18. minuti möödumist küpsetada. Selliselt valmistatud leivad on kõvad
ning ilmselt seetõttu küpsetatakse need üsna õhukestena, tihti sellistena, mis
meenutavad jäika vahvlit.
Milleks see minutite lugemine? Nii nagu enamus religioosseid kombeid, on ka matsa
söömine sümboolne, millega meenutatakse kiiret Egiptusest põgenemist, mil ei olnud
aega taigent kergitada.
Kristlastena tähistame paasapüha eelkõige Issanda Jeesuse kannatuste ja ristisurmaga
seonduvalt. Ristija Johannes ütles Tema kohta: „Vaata, see on Jumala Tall, kes
kannab ära maailma patu!“
Juudid
aga
suhtuvad
äärmise
tõsidusega Jumala käsku - see päev
aga jäägu teile mälestuseks ja
pühitsege seda Issanda pühana: oma
sugupõlvede kaupa pühitsege seda
igavese seadlusena! (2Ms 12:14), ning
on
tähistanud
paasat
orjusest
põgenemise meenutamisega juba üle
kolme tuhande aasta.
Loe lähemalt paasapüha kohta 2Ms 1215 peatükkidest.
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Meie liikmed kaugemal

Kaks aastat tagasi sain ma pakkumise minna
Ameerikasse lapsehoidjaks. Isegi kui see tundus
mulle ebareaalsena, palusin ma Issandalt juhtimist ja
et võiks sündida Tema, mitte minu tahtmine. Kui
tavaliselt ettevalmistused ja pere leidmine võtavad
aega, vahel isegi kuid, siis kahe nädalaga oli minu
paberimajandus korras ja pere leitud. Ma teadsin, et
see on Jumala ime ja tundes Tema ligiolu, ma
teadsin, et teen õiget asja ja mu esialgne hirm
asendus rahu ja positiivse elevusega.

Sattusin Bostoni külje all asuvasse väikelinna Needham. Esimesel aastal elasin
ameerika perekonnas, kus ma hoolitsesin kahe väikese poisi eest, Henry oli
siis 11-kuune ja Charlie 2-aastane. Veetsime koos üheksa tundi päevas, viis
päeva nädalas, üsna varsti oli mul tunne, et oman kahte poega. Iga väikelast
omanud inimene kindlasti teab, et iga hetk ei ole nii roosiline, aga armastus,
mis nendelt tuleb, on hindamatu ja unustamatu, see korvab kõik. Üsna varsti
alustasin kohalikus baptisti kirikus lastetööd, millegi tõttu kohe kõik vanemad
lootsid oma lapsed minu hoolde, mis oli minu jaoks üllatav, aga väga meeldiv.
Meil sujus nii hästi, et mõtlesin kas see võiks olla mu tulevikutöö?
Kui esimene aasta hakkas läbi saama, siis just enne tähtaega pakuti mulle
võimalust jääda veel teiseks aastaks. See polnud mul üldse plaanis, aga lastes
end Issandal juhtida, siis juba samal nädalal kohtusin teise perega, kes palus
mind nendega jääma. Jälle kaks poissi, seekord 7-aastane ja 9-aastane. Väga
armas india pere. Hiljuti pakuti mulle lastetööd ühes uues, umbes kaks kuud
tagasi rajatud koguduses. Seal on lapsi beebieast kuni 10-aastaseni. Me loeme,
jagame sõna, ülistame, laulame, mängime ja nähes kui rõõmsad nad on, tunnen
ma siirast õnnetunnet.
Selle kahe aasta jooksul, olen ma tutvunud väga paljude ja erinevate
inimestega. Üsna mõni neist on saanud mulle väga armsaks ja kui ma mõtlen,
et ühel päeval lähen ma tagasi koju ja võimalik, et ma ei näe neid enam, teeb
see kurvaks. Ma mõtlesin, et miks ma neid üldse kohtasin? Aga siis ma sain
mõtte, et Jumal saab neid õnnistada läbi minu. Ma olen palunud Issandat, et ta
võiks kasutada mind oma tööriistana, ja ma tunnen, et Ta on seda korduvalt
teinud, isegi kui ma ei ole sellest alati aru saanud. Osad mulle armsaks saanud
inimestest on mittekristlased ja ma tean, et mina ei saa inimesi muuta, aga ma
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tean, et Jumal saab. Ma saan paluda, et inimesed, kes ei tunne Jeesust, võiksid
ükskord tunda janu Tema järele.
Kiitus ja tänu Issandale Tema armastuse ja õnnistuste eest! Mul on väga hea
meel, ma saan teiega oma lugu jagada. Ma soovin teile rohkesti õnnistusi,
juhtimist ja hoidmist! Merlin Maripuu
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Koguduse erisündmused 2017!
Taeva värvad ja põrguleegi
5-7.05.2017
Üle 30 aasta on Reaalsuse Misjon töötanud koos
kohalike kogudustega, paljude erinevate kogudustega
ühe eesmärgi nimel....kuulutada kohalikus linnas,
maakonnas, külas evangeeliumit Jeesusest Kristusest.
Kasutades selleks valguse ja helieffekte on „Taeva
väravad ja põrgu leegid“ väga heaks ja mõjukaks
evangeeliumi relvaks.
Eesti lavastab seda Türi Misjonikoguduse pastor
Neemo Raasik abikaasaga. Nad on organisatsiooni Reaalsuse Misjon Eestis
direktor.
Veidi draama kulgemisest.
(1) Krusaad Taeva väravad ja põrgu leegid kestab tavaliselt 3-4 järjestikust õhtut.
Üldjuhul pühapäevast kuni teisipäevani. Me püüame olla tundlikud Püha Vaimu
juhtimisele ning kohaliku koguduse pastori arvamusele.
(2) Peamiselt esitame draamat koguduse saalis.
(3) Peale igat etendust toimub altarikutse Reaalsuse Misjoni evangelisti poolt.
Käsikiri, video ja helisalvestused on kaitstud autoriõigustega.

Ettevalmistamiseks olulised valdkonnad!
PALVE.
KÕIK, mida see teenistus on saavutanud, on palve tulemusel!!!
Sageli on kogudused kuulnud TAEVA VÄRAVAD JA PÕRGU LEEGID edust mujal
maailmas ja on kerge tulema hoiak, et küll see saavutab samu asju automaatselt ka
meie koguduses. Jumalal ei ole maapeal ühtegi automaatse õnnestumise mudelit – see
draama ei ole ka üks sellistest! See on õnnestunud ja saavutanud palju head vilja
mujal maailmas sellepärast, et kogudused on võtnud seda palves väga tõsiselt. On
väga tähtis mobiliseerida TERVE KOGUDUS palvesse niipea, kui on selge, et
krusaad tuleb teie koguduses. Hea oleks korraldada spetsiaalseid palvekoosolekuid,
kus oleks koos draama grupp, hingehooldajad ja ka kõik head palvevõitlejad
kogudusest. Palve loob eelnevalt õhkkonna, kus Püha Vaim saab tegutsemisvabaduse.
Ilma palveta tuleb sellest parimal juhul vaid HEA ETENDUS.
Me ei ole draamateenistus, vaid teenistus, kes kuulutab evangeeliumi,
kasutades draamat!!!
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Pea meeles, et see nädal on aeg võidelda palves inimhingede päästmise pärast!
Igal draamakrusaadi õhtul, on meil terve näitlejate grupiga tund aega enne etenduse
algust palvekoosolek. See on KOHUSTUSLIK kõigile draamarühmas olijatele.
Samuti kestab palvevõitlus ka draamaetenduse ajal. On hea ka kui KÕIK
hingehooldajad saaksid olla kohal etendusele eelneval palvekoosolekul.

Osatäitjatest:
1. Jeesus – soovitavalt habemega meesterahvas. Tal ei ole sõnalist osa.
2. Saatan – tugevam meesterahvas, kes viitsib või tahab olla vastik.
3. Deemonid – 2-3 isikut. Neil ei ole sõnalist osa.
4. Peaingel – Kauni välimusega tüdruk, mitte laps. Tal ei ole sõnalist osa.
5. Inglid – 6-14 isikut. Neil ei ole sõnalist osa.
6. Stseenidesse erinevaid isikuid vastavalt, milliseid stseene ma kasutame.
7. Punktprožektori operaator.
8. Lava töölised.
Ilmselt leiad endale mõne osa siit.
Aga see, et kogu draama oma osa täidaks tuleb palvetada, palvetada ja
palvetada ning jagada reklaami võimalikult paljudele ja igas kohas.
See on üks võimalus, kus saad olla osaline selle aasta väikesest ülesandest,
tuua koguduse osadusse vähemalt 1 inimene.
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Ülevabariigilised sündmused, soovitav osaleda
14.05.017 kell 17
Jeruusalemm 70 konverents
Eesti Rahvusraamatukogus
21.05.2017
Harju Maakonna palvepäev
Toimub Tallinnas Metodisti kirikus
27.05.2017
Ülemaailmne evangeeliumi kuulutamise päev (G.O.D.)
2. – 4.06.2017
Noorte Piiblipäeva Tartus
7-9.07.2017
EKB Liidu suvefestival Kohilas
30.08 – 6.09.2017
New Wine konverents Tallinnas
Tallinna Metodisti kirikus
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Koguduse info
Jumalateenistused pühapäeviti kell 11.
• Palveteenistus neljapäeviti kell 11.
• Pühapäevakool pühapäeviti 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: Lembi Issi, 56241720

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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