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Pastoriveerg!
Armas Kehra Kogudus!
Jumal on igal päeval tegemas midagi uut. Kas me märkame seda?
Js 43:19 19 Vaata, mina teen hoopis uut: see juba tärkab, kas te ei märka?
Ma teen kõrbessegi tee, tühjale maale jõed.
Mis on see uus, mida Jumal teeb ja kui kaugele ulatad meie silmad nägema
neid Jumala eesmärke, kuhu Ta soovib Kehra Kogudust viia. Oleme teel siit
sinna. Siin on meil asi selge ja mõnikord tundub et turvaline. Aga kas sellises
turvalises, kontrollitavas maailmas me soovimegi elada?
Kogudus on kutsutud vee peale! Olukorda, kus me ei suuda ise arenguid
kontrollida vaid laseme seda teha Jumalal, Tema Pühal Vaimul. Meie osaks
on, nagu ütles märtsi kuul Helen: „oleme Jumalale kättesaadavad“.
Aga see tähendab ühtlasi, et me liigume teel, mille igat
sammu me ei ole kohustatud kontrollima. Küll tuleb
need läbi katsuda Issanda ees seistes ja põlvitades üksi
ja koos.
Liigume siis kursil, mille tulemuseks on, et Kehra
Kogudust tuntakse kogudusena, kes teeb Issanda
tahtmist ning on valmis „leiva vee peale viskama“,
mida iganes see tähendab!

Kehra Koguduse pastor Indrek

Luide

Koguduse koduleht: www.kehrakogudus.ee
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Märts 2016– kuukava
Aeg

Üritus

Info

Reede 1.04
kell 19:30

Ülistusõhtu

ülistusjuht: Krista Ehanurm

Pühapäev 3.04
kell 11

Jumalateenistus

Pühapäev 10.04
kell 11

Jumalateenistus

Kristuse surmamälestamine

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

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

Reede 15.04
kell 19

INDIAÕHTU

Päivi ja Olavi Hokkanen

Pühapäev 17.04
kell 11

Jumalateenistus

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

Pühapäev 24.04
kell 11

Jumalateenistus

juhatab: Hannes Pikkel
jutlus: Hannes Pikkel
muusika: Diana Leoke-Bosenko

Laupäev 30.04
kell 10

Lahtisteustepäev

Perepäev

N
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Sünnipäevalapsed märts 2016
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

Kuusemets

Teet

19

Laagriküll

Alar

19

45

Roosaar

Arno

22

35

Leoke-Bosenko

Diana

23

Voolmaa

Sirje

27

65

Õnnistusi sünnipäevalastele!
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Lastetöö!
Märtsis olid meil tunnis Margaret, Mirjam, Karel, Nelli. Irma plaanis lastega
koos munasid värvida ja rääkida miks Jeesus pidi kannatama. Rääkisime ka
miks on vaja paastuda ja palvetada. Kuidas olla sõbralik ja abivalmis kaaslane
koolis ning lasteaias samuti oli jutuks mille üle rõõmustavad ema ja isa kõige
enam.
Aprillikuus me jätkame lastetööga. Kui on lapsi , siis me läheme
pühapäevakooli tundi läbi viima. Samal ajal hakkame mõtlema kuidas
korraldada lastega koos põnevalt kevadine perepäev. Oleme mõelnud selle
korraldada 14.mail. Siis saame koos lastega palju õues toredaid mänge
mängida, joonistada, laulda ja üksteise seltskonda nautida.
Palvetame, et see perepäev saaks armastust ja sõbralikku koos tegutsemist täis
olema. Palume taevaisalt ilusat ilma. Palun paljude perede eest kes võiksid
rõõmuga meie perepäevast osa võtta.

Noortenurk – RReebbeekkaa
Märtsikuu on möödunud väga kiiresti. Sel kuul oli noorte keskel kaks külalist.
Esimesel nädalal Ester Aruste, kes rääkis Iiobist ja teisel Rait Tõnnori, kelle
teema oli seotud keelekasutusega. 19. märtsil vaatasime seitsme noorega
piiblipäevade reklaam jutlust. Rääkijaks oli Sven-Joonatan Siibak, kelle jutu
iva oli seotud paralleel reaalsusega, muideks piiblipäevad kannavad sel aastal
sellist nime. Kuna eelmisel aastal ei käinud Kehra noortest keegi
piiblipäevadel, kavatseme sel aastal kindlasti minna. Meie kasuks toimub see
taas Tallinnas.
Märtsi viimase nädala Jõgeva Baptisti Koguduse külaskäigust saan kirjutada
täpsemalt alles järgmise kuu infolehte, aga küllap kuulete sellest ka juba
varem.
Aprillikuust nii palju, et 3. aprillil seisab ees meil seoses
laagriga arutelu/koosolek,
mille eest võib palvetada.
Tulemas on ka erinoortekas
16. aprillil, millele võib
õnnistust paluda.
Aprilli kuuks soovin kõigile õnnistusi ja meeldivat suve ootamist!
https://www.facebook.com/KehraNoortekas?fref=ts
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Iisraeliveerg – Helen
Paasapüha
Juudi paasa ehk hapnemata leibade püha algab
sel aastal 22. aprilli päikeseloojangul ja kestab
30. aprilli päikeseloojanguni. Juba praegu
käivad kevadised suurpuhastused, et kodud
kõigest hapnenust täielikult puhastada. Sederi
õhtusöögil süüakse jahutoodetest vaid õhukest
hapnemata leiba matsat, ka järgnevatel
päevadel hoidutakse kõigest hapnenust, näiteks
kaunviljadest, mis võivad soojas seismisel kiiresti käärima minna.
Paljudel peredel on olemas spetsiaalsed paasapühade nõudekomplektid, mida
vaid kord aastas kasutatakse. Sageli on need saadud päranduseks nagu paljud
muudki rituaalsed esemed. Kel erikomplekti ei ole, see keedab olemasolevad
nõud läbi – eesmärgiks hapnenust vabanemine.
Paasapühal tähistatakse iisraeli rahva Egiptuse orjusekojast pääsemist. Kuna
põgenemine oli niivõrd kiire, et isegi leib ei jõudnud hapneda, siis söödigi
edaspidi selle sündmuse tähistamiseks vaid hapnemata leiba.
Paasatalle söömise järgselt, kui kõik egitpuse esmasündinud olid surnud, lubas
vaarao rahval lõpuks minna. Uksepiitadele määritud Talle veri kaitses iisraeli
lapsi surma eest.
Seda püha on juudid ustavalt tähistanud nii headel kui ka halbadel aegadel. Nii
nagu Jumal neid oli käskinud:
See päev aga jäägu teile mälestuseks ja pühitsege seda Issanda pühana: oma
sugupõlvede kaupa pühitsege seda igavese seadlusena! 2Ms 12:14
Paasatalle süüakse koos kõige lähedasemate ja kallimatega. Ka Jeesus tähistas
paasapüha koos oma perega, hiljem jüngritega. Jeesus ütles, et ta oli igatsenud
süüa paasat koos oma jüngritega, keda ta nimetas oma sõpradeks. Nii nagu
Egiptusest väljumine algas öösel, nii ka Jeesuse kannatused, mis tõi meile
suure võidu ja pääsemise.
Mõtelgem selle püha ajal juutide peale ja palvetagem, et Jumal avaks nende
südame silmad, et nad mõistaksid paasapüha sügavamat tähendust!
Teda piinati ja ta alistus ega avanud suud nagu tall, keda viiakse tappa, nagu
lammas, kes on vait oma niitjate ees, nõnda ei avanud ta oma suud. Js 53:7
Loe lähemalt paasapüha kohta 2Ms 12 peatükist.
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Kristlikud kultuuriüritused aprill 2016
15.aprillil õhtul kell 19:30 toimub koguduse kohvikus INDIA ÕHTU. Päivi ja
Olavi Hokkanen jagavad muljeid oma India tegevusest.
Pakutakse india toitu. Tule ise ja võta oma perekond kaasa!

30.aprill
Avatud Uste Päev.
Programmis:
Kell 10 pannkoogi hommik.
Samas toimub ka laat.
Kell 12 ja 14 toimub soovijatele
kogudusemaja tutvustus.
Kell 18 algab „Daniel Levi akustiline
kontsert“.
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Koguduse erisündmused 2016!
Kristlikud kultuurisündmused
15.04.2016 kell 19
INDIA ÕHTU koos maitseelamustega.
Kohvikus koos Päivi ja Olavi Hokkaneniga.
30.04.2016
Teguspäev. Pannkoogihommik, laat. Päev lõpeb bändi Daniel Levi akustilise
kontserdiga.
14.05.2016
Laste kevadpäev
20-22.05.2016
Hämeenlinnast külalised
27.05.2016 kell 19
Õhtu põneva, avaliku elu tegelasega.
19.06.2016
Kehra Koguduse 126 aastapäev

Ülevabariigilised sündmused, soovitav osaleda
2.04.2016 Misjonikonverents Tallinnas EKNK kirikus.
29.04.2016 Ettevõtlusfoorum, Tallinnas
15.05.2016 Maakondlik palvepäev
28.05.2016 Ülemaailmne evangeeliumi kuulutamise päev (G.O.D.)
3-5.06.2016 Noorte Piiblipäeva Tallinnas
8-10.07.2016 Liidu suvefestival
1.– 6. 08.2016 Route61 www.rada61.ee
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Koguduse info
Jumalateenistused pühapäeviti kell 11.
• Palveteenistus neljapäeviti kell 11.
• Pühapäevakool pühapäeviti kell 11.
• Noorteõhtu laupäeviti kell 18.
• Vene grupp 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: Rebeka Pikkel, 56156416 ja Kärolain Kattai 58354909
• 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
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