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Detsember 2019 

Pastoriveerg! 
Armas Kehra Kogudus! 

Kehra Kogudus on nii palju kui on võimalik koguduse ajalugu vaadelda 
unistanud olla kuningriigi evangeeliumi aktiivne kuulutaja. 

Koguduse algperiood oli väga seiklusrohke, kus koguduse alustajad pidid 
aegajalt riskima oma vabadusega aga see ei vähendanud nende evangeeliumi 
jagamise innukust! 

Kogudusel on olnud mitmeid erinevaid perioode, kus oleks nagu seisak aga 
siis tuleb uus puhang ja leitakse ülesse see kogukond, kes oma olemuses on 
evangeeliumi jagamine, mis ilmselt peabki iseloomustama Kehra Kogudust. 

Suur osa praegusest liikmeskonnast on pärit 90ndate ärkamislainega 
kogudusega ühinenutest. Siis juba 20 aastast tagasi toimunud 
ärkamisliikumisest. Paraku kõik ei ole jäänud pardale vaid on jäänud maha, 
kõrvale või loobunud üldse päästeteel käimisest. 

Täna aga saame toetuda sõnale, mille leiame Hb 13:8 Jeesus Kristus on 
seesama eile ja täna ja igavesti!  

Meie muutume aga mitte Jeesus. Julgustagu Tema meid innukusele Teda 
jagama! 

Õnnistatud jõulukuud! 

 

 

Indrek LuideIndrek LuideIndrek LuideIndrek Luide 

Kehra Koguduse pastor     

Koguduse koduleht: www.kehrakogudus.ee  
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Aeg Üritus Info 

Pühapäev 1.12 
kell 11 

I advendi 
jumalateenistus 
Kristuse surmamälestamine 

juhatab: Indrek Luide  
jutlustab: Indrek Luide 
muusika: Krista Ehanurm 

Pühapäev 8.12 
kell 11 

II advendi 
jumalateenistus 

juhatab: Helen Haas 
jutlus: Cristian Schwarz 
tõlgib: Taavi Kaasma 
ülistus: Heli Karu 

Reede 13.12 
Kell 12:30 

Kohtumine 
vallavalitsusega 

Vallavanem Riivo Noor ha 

Reede ja laupäeval 
14.- 15.12. 

Koguduse 
palvenädalavahetus 

Reedel algusega kell 19:00 – 21:00 
Laupäeval kell 10:00 – 17:00 

Pühapäev 15.12 
kell 11 

III advendi 
jumalateenistus 

juhatab: Indrek Luide 
jutlus: Indrek Luide 
ülistus: Merike Pikkel 

Teisipäev 17.12  
kell 17 

Kehra Kunstidekooli jõulukontsert 

Pühapäev 22.12 
kell 11 

IV advendi 
jumalateenistus 

Alland ja bänd 

Teisipäev 24.12 
kell 16 Jõululaupäeva pidulik jumalateenistus 

Kolmapäev 25.12 1.Jõulupüha  

Neljapäev 26.12 
kell 17 

2.Jõulupüha 
Koguduse jõulupuu 

Reede 27.12 kell 18 Suvefestival 2020 toimkonna koosolek 

Pühapäev 29.12 
kell 11 

Jumalateenistus 
juhatab: Indrel Luide 
sõnavõtud: juhatuse liikmed 
ühislaul: Heli Karu 

Teisipäev 31.12  
kell 19 

Kolmapäev 1.01.2019 Uusaasta jumalateenistus 
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ÕÕÕnnnnnniiissstttuuusssiii   sssüüünnnnnniiipppäääeeevvvaaalllaaasssttteeellleee!!!   

Johanson Helbe 2 
 

Kolk Kätlin 3 
 

Kuusemets Viivi 4 
 

Leier Jana 6 
 

Roobas Eha 22 
 

Kaasma Taavi 24 
 

Kattai Kärolain 24 
 

Karu Anni 27  

Vaino Milvi 30 
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IIIiiisssrrraaaeeellliiillleeehhhttt 
Hanukka püha ehk templiuuendamise püha 
Hanukka püha algab sel aastal 22. detsembri päikeseloojangul  ja kestab kuni 
30. detsembri õhtuni, seega kokku kaheksa päeva. Sest täpselt nii kaua läks 
aega, et valmistada ette templiteenistuseks vajaminevat pühitsetud lambiõli.   
Pärimuse kohaselt käskis Juudas Makkabeus pärast võitu (2. saj eKr) süürlaste 
üle koheselt pühitseda Jeruusalemmas asuv tempel ja süüdata menorah. Selgus 
aga, et pühitsetud õli on varuks vaid ühe päeva jagu. Oodata aga ei saadud, 
sest rahvas oli kogunenud templi õuele, et pühitsemisest osa saada. Ime läbi 
jätkus õlist täpselt kaheksaks päevaks, mis kulus uue õli valmimiseks ja 
pühitsemiseks. 
Seda sündmust tähistatakse tänaseni läites 8-jalalisi küünlajalgu, mil nimeks 
hanukkiya. Igal õhtul läidetakse küünlajalal üks küünal ning niimoodi kaheksa 
päeva järjest kuni kõik küünlad on pidulikult säramas. Lisaks kaheksale 
küünlaharule on teistest eraldi seismas veel üks küünal, mida kutsutakse 
šemeš´iks (päike, teenija hbr k)  ning mida kasutatakse süütajana. Süütamist 
alustatakse paremalt vasakule, täpselt nii nagu juutidel ka kombeks kirjutada. 
Hanukka püha ajal kaunistatakse nii kodud, kooliesised ja pargid 
kõikvõimalikes erinevates disainides hanukkiya lampidega - koduakendel 
väiksemad, linnaparkides on need aga mitme meetri kõrgused paistes kaugele. 
 
Küünalde süütamise ajal loetakse järgmine õnnistuspalve: 
Õnnistatud oled Sina 
Meie Jumal, universumi valitseja 
Kes sa pühitsesid meid läbi oma seaduste 
Ja käskisid meil läita hanukka lambid. 
 
Ülistatud oled Sina 
Meie Jumal, universumi valitseja 
Kes sa tegid imelisi asju meie esiisadele 
Nendel ammustel päevadel sel aastaajal 
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Alustame taas koguduses lastetööga. Seda 
igapühapäevase pühapäevakoolina. 
 
 
Detsembri kuu tegevusgraafik: 

1.12. 1.advent; SISSEJUHATUS -Inna 

8.12 2.advent: Rõõmukuulutus - Irma 

15.12 3.advent: Jõuluootus – rõõmuootus – 
Andrus ja Elen 

22.12 4.advent: Kuidas teistele rõõmu 
valmistada 

29.12 Vana ja uus 
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Kehra koguduse aastapäev järgmisel aastal toimub 28. juunil. Midagi nii 
toredat kui sünnipäev ka veel selline kõrge iga, on midagi erakordset. St elame 
perioodil kus nii palju on tagapool, mida me ei ole keegi näinud aga teame 
väheke sellest, mis tuleb. 

Just seda algust peab tähtsaks pidama ja seda arengut, millega on kogudus 
edasi liikunud tänasesse päeva. Ja seda ei ole vähe. 

Nii ongi, et soovime seda tähistada suure hulga kaasristiinimestega üleskutse 
all „ÜHESKOOS – KOOSTÖÖS“. 

29.11 SF festival 2020 ettevalmistav töörühm lähtub vähemalt kahest ideest, 
mida me võime-saame-tohime täiendada. Festival peab iseloomustama tervet 
kristlaskonda või siis vähemalt seda Liitu, millesse ka Kehra Kogudus kuulub 
ja kui me oleme kokkukutsuja kogudus, siis soovime kokkutulnuile näidata, 
mis on meie paikkonnal pakkuda. 

Festivali perioodiks on 25-28.06.2020. Festivali sisuline osa on esimese 
lugemise järel selline, et soovime ettekandeid fookusrühmade põhiselt aga 
siiski ei jäta unustamata, et festival on kogu pere üritus. 

Oleme kutsunud festivalile ka Soome, Georgia ja Türgi partnerid. Selline 
külaliste mitmekesisus annab laiema mõõtme. Sellega saame peegeldada neid 
ringe evangeeliumi kuulutamisel, millest räägib Apostile tegude 1:8. 

 

Mis edasi? Ootame kõiki arvamusi veel avaldama selle aasta viimase reedeni, 
kui 27.12.2019 soovime kinnitada programmi ning alustame siis eelarve ja 
praktiliste lahenduste korraldamisele. Mitte ükski idee ei ole halb ega liiga 
väike. Hea kordaminek on sageli seotud detailidest ja neid tahame ka hästi 
tähele panna. 

Kui kellelgi tõuseb silme ette unes või ilmsi festivali sloganist lähtuv logo, siis 
joonistage see ülesse või tulge mulle või siis Elen Annusele sellest rääkima ja 
ta kirjelduse järgi joonistab selle üles. 

 

Üheskoos – koostöös suudame väga palju ära teha ja seda veel ka väga hästi! 
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Kohtusin hiljuti Anija vallavanema Riivo Noor’ega. Toimus väga meeldiv 
vestlus, kus rääkisin koguduse olukorrast ja koguduse unistustest, olla selles 
piirkonnas hea partner vallale ja vallas elavatele inimestele. Leppisime kokku, 
et kohtume kogudusega vallavalitsusega 13.12.2019 kell 12:30 meie 
kogudusemajas. Palvetame, et Anija vallas, mis on ajalooliselt nii 
tähendusrikas, et see võiks jätkuvalt nii olla. Me ei pea Anija meeste kombel 
selleks Tallinna kõmpima vaid saame minna Isa ette palvetes, et Tema 
muudaks selle paiga imeliseks. Kas Sa usud seda, et see on võimalik? 
 
 
22.12. jumalateenistuse viib läbi Alland Parman ilmselt teistmoodi, kui oleme seni 
praktiseerinud või korraldanud. Et kõik aga toimiks, on vaja igaüksiku eestpalvet ja 
aktiivset kutsete jagamist nendele inimestele, kes veel ei ole leidnud Jeesust oma 
südame muutjaks!  
 
 
24.12. kell 16 jõululaupäeva jumalateenistuse pärast palvetame, et see oleks 
rahvarohke, et see oleks mõnelegi elumuutev ja et see evangeelium, mida siin paigas 
on 130 aastat kuulutatud, oleks värske ja inspireeriv. Me saame selles osas igaüks 
kaasa aidata, eelkõige eestpalvetega aga ka jagades kutseid maja/korterinaabritele! 
 
 
Aasta viimasel päeval 31.12. oleks suur rõõm koos viibida.  
 
 
Detsembrikuu üheks oluliseks tegevuseks on jõuda valmis meediakompleksi 
remondiga. Ei ole palju jäänud aga veidi ikka. Veel ühtteist värvida, mõned uksed ette 
panna ja veel nipet-näpet ja saame hakata salvestama saateid Kehra Koguduse 
kodulehele ja laiemale publikule kuulamiseks-vaatamiseks. Iga kätepaar on väga 
oodatud!  
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KKKoooggguuuddduuussseee   iiinnnfffooo   
   
Jumalateenistused pühapäeval kell 11. 
 Palveosadus neljapäeval kell 11. 
 Papvekoosolek neljapäeval kell 19. 
 Juhatuse liikmed: Indrek Luide, Hannes Pikkel, Alar Laagriküll, Helen 

Haas, Ergo Pärnits. 
 Pastor: Indrek Luide, 56359279 pastor@kehrakogudus.ee 
 Juhatuse esimees: Hannes Pikkel, 56472669, juhatus@kehrakogudus.ee 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
Projektid: EE532200001120056881 


