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Detsember 2015 

Pastoriveerg! 
Armas Kehra Kogudus! 

Jõulukuu ongi käes. Süütasin koos Anija vallavanema Arvi Karotammega 
adventküünla Anija mõisas. Adventaeg on hoolimise aeg aga samas ootuse 
aeg. Me läheneme valguse saabumise pühale. Ja see valgus, mis tuli maailma 
asub nüüd iga kristlase südames. Kui Jeesus sündis, paistis juhtiv täht taevas ja 
targad kui neid saatnud jõudsid tähe juhtimisel valgusallikani. Eks see osa ole 
ka meie üheks oluliseks ülesandeks. 

Koguduses viisime läbi KLA uuringu. Tulemused on jõudnud minu kätte. On 
julgustavat aga on valdkondi, kus peab otsima Jumala tahet ning viisi, kuidas 
jõuda kogudusena sinna, mida Taevasisa sooviks, et me jõuaks! Avagem ning 
avardagem südamed vastuvõtmaks enam jõululast Jeesust ja Tema saadetud 
Püha Vaimu.  

Palvetagem, et erinevatel kogunemistel, olgu ta siis jumalateenistus, 
palvekogunemine või kontsert, oleks kogetav Jumala puudutus. Paljud omavad 
ilmselt puutetundlikku arvutit või mobiili. Puudutuse järel avaneb telefon. 
Oleme ka kogudusega puutetundlikud. 

Õnnistatud jõulukuud ja lootusrikast valmistumist uude aastasse astumist 

 
Lootusega 

 

Kehra Koguduse pastor Indrek LuideIndrek LuideIndrek LuideIndrek Luide    
    

Koguduse koduleht: www.kehrakogudus.ee 
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DDDeeetttssseeemmmbbbeeerrr   222000111555–––   kkkuuuuuukkkaaavvvaaa   
Aeg Üritus Info 
Neljapäev 3.12 
kell 11 

Palvekogunemine juhatab: Lilian Aun 

Reede 4.12 
kell 19 

Ülistõhtu Krista Ehanrum 

Pühapäev 06.12 
kell 11 

Jumalateenistus 
Pühaõhtusöömaaeg 

juhatab: Indrek Luide 
muusika: Helen Haas 
lastejutt: Hannse Pikkel 

Neljapäev 10.12 
kell 11 

Palvekogunemine juhatab: Lilian Aun 

Pühapäev 13.12 
kell 11 

Jumalateenistus  juhatab: Indrek Luide 
jutlustab: Tarvo Luide 
muusika: Krista Ehanurm 
lastejutt: Irma Ehanurm 

Neljapäev 17.12 
kell 11 

Palvekogunemine juhatab: Lilian Aun 

Pühapäev 20.12 
kell 11 

Jumalateenistus 

juhatab: Indrek Luide 
jutlus: Raido Oras 
tunnistus: Meelike Kurri 
muusika: Merike Pikkel 
lastejutt: Inna Kannike 

Kell 17 
Segakoori HANNIJÖGGI 
kontsert 

dirigent Mariell Aren 

Neljapäev 24.12 
kell 17 Jõululaupäev 

juhatab: Indrek Luide 
jutlus: Indrek Luide 
muusika: Heli Karu 

Reede 25.12 
kell 11 

1 Jõulupüha 
juhatab: Hannes Pikkel 
jutlus: Hannes Pikkel 
muusika: Krista Ehanurm 

Laupäev 26.12 
kell 12 

2 Jõulupüha 
Plaatpillide ansambel Xylofono 
kontsert. Juht Ülle Raud. 

Pühapäev 27.12 
kell 11 

Jumalateenistus 

juhatab: Hannes Pikkel 
sõnum: Hannes Pikkel 
jutlus: Indrek Luide 
lastejutt: Eha Roobas 

Neljapäev 31.12 
Kell 17 

Vana-aasta lõpp Koguduse jõulupidu 
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Sünnipäevalapsed detsembris 2015 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Õnnistusi sünnipäevalastele! 

Johanson Helbe 2  

Kolk Kätlin 3  

Kuusemets Viivi 4  

Leier Jana 6  

Ehanurm Kertu 19  

Roobas Eha 22  

Kattai Kärolain 24  

Kaasma Taavi 24  

Karu Anni 27  

Vaino Milvi 30  
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Lastetöö - Eha 
8. November oli Isade päev. Me olime lastega paar nädalat varem valmistanud oma 
isadele võtme hoidjaid. Sellel päeval kui ma lastejuttu  rääkisin ja tundi tegin valdas 
mind väga suur  rõõm. Minuga oli 10 last. Me tuletasime meelde ja lugesime kuidas 
oli MEIE ISA PALVE. Seejärel me valmistasime oma isadele ise küpsise torti. Pärast 
me mängisime erinevaid mänge. mul oli lastega koos väga tore olla.  
 
15. november. tulid meile külla  EKBL LNK tiimi noored lastetööjuhid. Me saime 
pärast teenistust pühapäevakooli toas kokku ja arutasime mis on lastetöös tähtis ja 
mida  on vaja, et lastetöö sujuks ning mida teha, et me omadega rappa ei jookseks ja 
seda tööd tehes ka läbi ei põleks.  Me leppisime  kokku, et me kohtume veel paljudel 
kordadel. Külalised on valmis meid nõustama kuidas teha erinevaid üritusi. Ma olen 
väga põnevil ja samas nii paaniliselt hirmu täis. 
 
Palvesoovid:   Palume ikka kõigi perede eest.  
                             Laste eest, et nende innukus tunnis käimise vastu ei kaoks. 
                            Pühapäevakooli õpetajate enesekindluse jätkumise eest.  
                            Tarkust kõigile koguduse 

töötegijatele. 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Lastetöö jõulupidu toimub 20.12.2015 kell 11 
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Noortenurk – Rebeka 
 
Kuna jõulud on juba  tulemas, me kavandame ja mõtleme noortetiimiga 
jõulunoorteka peale. Jõuluaeg on meie jaoks väga eriline ja tähtis sündmus.  
Võite palvetada jõulunoorteõhtu pärast, et see võiks tulla veel toredam, kui 
eelmisel aastal ja et Jumal annaks meile veel rohkem ideid, kuidas 
noorteõhtuid atraktiivsemaks ja huvitavamaks muuta. Enne seda plaanime veel 
ühte erinoorteõhtut, kus me arvatavasti mängime ja sööme isetehtud pitsasid 
ning muffineid. 
 
Innustame ja julgustame kõiki koguduse liikmeid, väljendama jõuluajal 
rohkelt Jumala armastust läbi heategude. Ilusat esimese advendi nädalat!  

 

 
https://www.facebook.com/KehraNoortekas?fref=ts 

 

Noorte jõulukas 19.12.2015 kell 17 
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Novembri külalised 
 
Triin Rait – 22.11.2015 

Mis on Jumala tahe? Millist Jumalat Noomi teenis? Jahve – 
lepingu Jumal.  
Rutt elab tavalist elu. Siiski Jumal tegutseb tema elus.  
Jumalal on mõte sinu loole, milles sa täna elad. Sinu lugu 
kuulub suuremasse loosse! 
 

 
 
Detsembri külalised 

Tarvo Luide 13.12.2015 

Tarvo Luide on abielus. Peres 1 laps. Töötab Kaitseväes. 
Usule tuli noorelt. On Tallinna Elav Kivi vabakoguduse 
juhatuses. KUS lõpetas 2014 aastal. 
On õppinud muusikakoolis klarnetit. Mängib lisaks 
saksafoni ja basskitarri. 
 
 
 
 

 
 
 

Raido Oras 20.12.2015 
Raido Oras – 15.11.2015 Viimsi Vabakoguduse pastor. 
On Gospel Ridersi tegevjuht Eestis. R.O. on abielus 
Kairiniga. Neil on 3 last (2 tütart ja poeg). 
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Iisraeliveerg  - Helen 
Hanukka 
Aga siis tulid Jeruusalemmas templi 

uuendamise pühad. Oli talv.  Jeesus kõndis 

pühakojas Saalomoni sammaskäigus, kui juudid 

piirasid ta ümber ja ütlesid talle: „Kui kaua sa 

veel pead meie hinge kahevahel? Kui sina oled 

Messias, siis ütle meile seda täie selgusega!”  
(Jh 10:22-24) 
Hanukka ehk templi uuendamise või ka valguse 
püha pärineb 2. sajandist eKr, mil juudid 
Makkabite juhtimisel omariikluse saavutasid. Pärimuse järgi olevat 
ülestõusnud vallutanud Templimäe kislevikuu 25. päeval. Saanud templi oma 
valdusesse puhastasid nad selle võõrastest ebajumalatest ning taastasid altari. 
Templiteenistuseks vajaminevat pühitsetud õli leidus aga vaid ühe päeva jagu 
ning uue koguse tootmiseks kulus tavaliselt kaheksa päeva. Sellegipoolest 
läideti menora ning juhtus ime – õli jätkus täpselt kaheksaks päevaks! Ilma 
läidetud menorata ei olnud templiteenistus aga võimalik. 
Hanukkaga tähistatakse templi uuendamist ning õli imelist paljunemist. See on 
8-päevane rõõmupüha, mil süüakse õli sees küpsetatud pontšikuid ja pirukaid. 
Igal õhtul läidetakse hanukka 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. 
Hanukka pühal on juutide kodude akendel ja aedades näha erinevates 
mõõtmetes hanukka küünlaid, mis meenutavad meie advendi- ja 
jõuluvalgustust. Mõningate arvamuste kohaselt tuleneb advendiküünalde 
süütamise tava juutide hanukka tähistamisest. 
Johannese evangeeliumis on mainitud, et Jeesus viibis hanukka ajal 
Jeruusalemma templis, mis osutab sellele, et ta pidas seda niivõrd oluliseks 
pühaks, et läks sel ajal Jeruusalemma. Iseloomulik on ka juutide esitatud 
küsimus selle kohta, kas Ta on messias või mitte. Kuivõrd Makkabites, kelle 
ajal tempel uuendati, nähti juudi rahva päästjaid süürlaste võimu alt, siis nüüd 
oodati päästet roomlaste ikkest. 
Sel aastal algab hanukka 6. detsembri õhtu päikeseloojangul ning kestab 
kaheksa päeva.  
Chag sameach! Häid pühi! 
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 Kontserdid detsembris! 
 
20.12.2015 kell 17 

Kehra segakoor 
HANNIJÖGG kontsert. 
Koori dirigendid:  

Mariell Aren ja  
Heli Karu. 
 
 
26.12.2015 kell 12 
Plaatpillide ansambel 

Xylofono kontsert.  
Juht Ülle Raud.   
 
 

 
 

Koguduse info 
Jumalateenistused pühapäeviti kell 11. 
• Palveteenistus neljapäeviti kell 11. 
• Pühapäevakool kell 11. 
• Raamatukogu avatud pühapäeviti peale teenistust. 
• Vene grupid neljapäeviti kell 18, laupäeviti kell 12 ja pühapäeviti kell 10. 
• „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: Elisabeth Parman, 56455128 ja Fredi Karu, 5249104 
• 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 


