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Pastoriveerg! 
 
Jõulukuu tervitus! 

Rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan teile. Mina ei anna teile nõnda, nagu maailm annab. 
Teie süda ärgu ehmugu ega mingu araks!  

Jh 14:27 
 
Sisenedes jõulukuusse meenub meile ilmselt esimesena taevavägede rahusoov. Kõneleme 
jõulurahust ja seoses sellega rahuajast. 
Ometi, kui jälgida piibli sündmust üle 2000 aasta tagasi, siis see ei olnud rahuaeg vaid elu täis 
valu ja võitlust. Okupatsioonivõim oli andnud korralduse rahvalugemiseks. Jeesuse vanemad 
suundusid Petlemma, paika mida VT annab teada, et sünnib Päästja. Paraku Petlemm ei olnud 
ette valmistunud Päästja vastuvõtmiseks. Jeesuse sünd toimus ebatraditsioonilises paigas. Ja 
Jeesus oli õieti juba täiesti algusest saadik välja tõugatud ning eemale lükatud. 
On lugeda, et kui Jeesus kuulutas Kuningriigi evangeeliumi, oli palju neid, kes uskusid 
sellesse ja nad võeti vastu Kuningriigi kodanikeks. Suur hulk oli neid, kes ei uskunud ja nad ei 
saanud Kuningriigi liikmeks. 
Sellega seoses tuleb esile tõsta vähemalt kaks tegu. Esimene on see, et evangeeliumi sõnumit 
tuleb jagada, sest sõnumi jagamine tähendab teadasaamist, mida enne ei teatud. Sellest 
teadmisest saab sündima usk, mis võib muuta inimese elu. Siin astub tegevusse Jeesus, kes on 
oma ohvrisurma kaudu lepitanud inimeste patusüü. Siis mitte Jeesuse sünd vaid surm muutis 
võimaluse olla elumuutvas protsessi osaline. Jagagem jõulukuul „Lootust leides“ buklette nii 
paljudele kui vähegi võimalik! See vähenegi on meie võimalus kutsuda inimesed osa saama 
Jumala muutvast väest. 
Kogudusena kutsun ülesse palvetama püsivamalt kui ei kunagi varem. Konkreetsete isikute 
pärast, kes on kantud Sinu „Andrease palvekaardile“! Ühiselt valmistume olukorraks, kus 
inimesed, kes vastavad Kuningriigi kutsele, võiksid koguduses kogeda neid ootavat õhustikku. 
Olgem avatud ja vastuvõtlikud juhistele, mida TaevaIsa annab meie südamesse täitmaks 
Jeesuse viimast soovi, et teeksime. 
Hoidkem julgusega seda tunnistust, mille saime Jeesuselt kui saime Tema lapseks ning 
jagagem seda tunnistust täies usalduses. Ja Jeesus on lubanud rahutus situatsioonis olla oma 
rahuga meiega. 
Õnnistatud jõulukuud! 
 
Kehra Koguduse pastor Indrek Luide 
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Detsember 2014– kuukava 
Aeg Üritus Info 
Reede 05.12  
kell 19:30 

ÜLISTUSTEENISTUS ülistus: Merike Pikkel 

Laupäev 06.12 Noortekas vaata kodulehte 

Pühapäev 07.12 
kell 11 

Jumalateenistus 
Kristuse surmamälestamine 

juhatab: Indrek Luide 
jutlustab. Indrek Luide 
lastejutt: Inna Kannike 
ülistus: Merike Pikkel 

Laupäev 13.12 Noortekas vaata kodulehte 

Pühapäev 14.12 
kell 11 
 
 
kell 15-16 

Jumalateenistus 
 
 
 
Seminar 

juhatab: Indrek Luide 
jutlustab: Allar Saard 
lastejutt: Eha Roobas 
ülistus: Krista Ehanurm 
Lektor Allar Saard 

Reede 19.12 
kell 19:30 

Palveõhtu  

Laupäev 20.12 Noortekas vaata kodulehte 

Pühapäev 21.12 
kell 11 

Jumalateenistus 
 

juhatab: Hannes Pikkel 
jutlustab: Hannes Pikkel 
lastejutt: Irma Ehanurm 
muusika: Helen Haas 

Kolmapäev 24.12 
Kell 15 

Jõululaupäev jutlustab: Indrek Luide 
muusika: Kehra segakoor Hannijöggi 

Laupäev 27.09 
kell 14 
kell 18 

Kontsert 
 
Noortekas 

Kuusalu ja Reola koorid 
 
vaata kodulehte 

Pühapäev 28.09 
kell 11 

Jumalateenistus 
 

juhatab: Indrek Luide 
jutlus: Indrek Luide 
lastejutt: Hannes Pikkel 
muusika: Heli Karu 

 
Detsembri külalised. 
Allar Saard on Järvakandi Uue Alguse Koguduse rajaja. On 
induktiivse piibliõppe koordinaator Eestis, volitatud, 
väljaõpetatud ja litsentseeritud USA  organisatsiooni Precept 

Ministries International poolt ( vaata ka www.precept.com ja 
eestikeelne www.induktiivne.eu ja facebook’is Precept Estonia). Tegeleb 
induktiivpiibliõppe materjalide töövihikute väljaandmisega jpm. 
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Detsembri kuu sünnipäevalapsed! Õnnistusi teile! 
Johanson Helbe 2 40 

Kolk Kätlin 3  

Kuusemets Viivi 4  

Leier Jana 6  

Ehanurm Kertu 19  

Karu Anni 27 20 

Roobas Eha 22 45 

Kaasma Taavi 24 

 Kattai Kärolain 24  

Vaino Milvi 30 75 

 
Juubilarid räägivad 
Eha Roobas: 
1. Mis oli lapsena Sinu kõige suurem unistus? 
Kuna mu ema kannatas pidevate peavalude käes, 
siis ma unistasin arvatavasti, et need peavalud 
kaoksid. 
2. Milline on olnud Sinu elus suurim väljakutse? 
Arvan , et pärast ema surma olin siis 13 . aastane, 
õigeid otsuseid  teha. Tegelikult olid mul õed 
abiks. 
3. Miks ja millal said Jeesuse lapseks? 
Esimest korda käisin Oleviste kirikus 1983 aastal, 
kuu aega pärast ema surma. Kui sugulased võtsid 
mind enda juurde suvevaheajal. Tädi voodi ääres sai 
põlvitatud ja palutud patusepalve. Usun ,et sellest 
hetkest võttis Jumal mind vastu. Ma ise polnud küll sõnakuulelik aga mingi kaitse ja 
tasane hääl hoidis mind rumalusi tegemast. 
4. Sinu arvamus Kehra Kogudusest? Mida ootad, mis võiks jätkuda, mis võiks ära lõppeda, 

mis võiks toimuma hakata? 
Kehra Kogudus on mulle kallis, ootaksin kõigi liikmete igatsust midagi koguduses ära 
teha. Usun, et Jumal räägib meie kõigi eludes, tuleks ometi see julgus, võtta vastu 
Jumala kutse ja see töö mida ta meile on teha andnud. 
5. Sinu suurim soov järgmisse aastasse? 
Rõõm on teha lastetööd, sooviksin  taastada Rõõmupäevad lastele. Tahan teha ka 
vanemate inimestega koostööd, sest neil on nii palju kogemusi Ja julgustavat sõnumit 
meile noorematele jagada. Olen valmis vastu võtma igasugust nõuannet ja abi lastetöö 
tegemisel. 
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Milvi Vaino! 

Kuna olin sõjaaja laps, siis ei saanud küll midagi 
head olla. Elasime Kohtla-Järvel. Kui sõda hakkas 
võeti isa sõtta ja ema jäi nelja lapsega üksi. 
Mäletan pommitamist ja keldris konutamist. 
Noorem õde oli ristiema juures ja mina olin kodus 
vennaga. Ema põdes vähki ning oli tihti haiglas. 
Meie tegime, mis pähe tuli, aga inimesed olid siis 
hoolivamad. Käisin tihti sakslaste supiköögis kateloogiga suppi kerjamas. 

Sõda lõppes, isa tuli koju. Järgmisel aastalehma suri ja isa abiellus uuesti. Aga 
võõrasema oli ikka see päris. Suurem soov, mis mul oli, et saaksin lastekodusse ja kui 
haiglasse sattusin ei tahtnud enam koju. 

Esimesel võimalusel läksin kodust ära ja varsti abiellusin. Kui peres oli 2 tütart 
lagunes perekond. Abiellusin uuesti ja sündis tütar. Võib-olla oli viga minus, aga ma 
tahtsin olla üksi. 

Suurim väljakutse oli üksi lapsed üles kasvatada. Peale lahutust tulin Lilli, kus vajati 
lüpsjaid. Sain lehmad, kus oli usklik meeslüpsja, aga ta oli nii vaimustuses usust, et 
töötamise õpetuse käigus õpetas ta ka mind usklikuks. Mõtlesin, et kui inimene nii 
vaimustuses on, siis peab seal ikka midagi olema. Kui pensionile jäin, hakkasin 
lastelastega Kehra Koguduses käima. Käisime ka Kaberneemes laagris. 2000 aastal 
käisin Alfa kursusel ja 2001 aastal Kärdla Suvepäevadel ristiti mind. Ilm oli oivaline, 
paradiislik. 

Kui sovhoosi kontor kirikuks tehti, oli jumalateenistus, mil õnnistati seda hoonet. 
Kohal olid ka pastor Rein Uuemõis, hiinlane Aron Jen ja ka Kohila pastor. Küsiti, kes 
tahab ette tulla. Olin vist ainuke, kelle eest palvetati. Kõik oli nii uus, et enam hästi ei 
mäletagi, mis toimus. 

Kehra Koguduse kohta ei oska midagi öelda. Kõik eksisteerib hästi ilma minutagi. 
Kuna elan kaugel ja olen hästi vana, siis ei ole oma arvamust saanud tekkida. 

Suurem soov, et oskaksin ja jaksaksin enne lõppu lapsed ja lapselapsed Jeesuse juurde 
palvetada ja et Pereraadio kestaks. 

Pensioniaeg on minu elus paradiisi eelmaitse siin maises elus! 

Milvi Vaino koos Jeesusega. Aamen 
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Türgis 19-22.11.2014 
Viibisin organisatsiooni EHC (Kristus Igasse Kodusse) rahvuslike esindajate 
kokkutulekul. Kogunes ligi 40 maa esindajad kolmest regioonist: Euroopa, endised 
SRÜ maad ja Euraasia maad. Organisatsiooni juht Dick Eastmann oli kohal, ning tegi 
ettekande, kuidas ennast ja kogudust mobiliseerida „Viljakaks palve liikumiseks“.  

Väike juhis praktilise, rõõmutoova palveelu kaoks: 
1. Leia parim võimalik aeg ja koht palvetamiseks. 
2. Unusta kõik varasemad ebaõnnestumised palveelus. 
3. Astu julgelt vastu kõikidele palve takistustele. 
4. Keskendu Issandale, mitte palvevastustele. 
5. Jälgi mõtestatud tegevuskava. 
6. Söö igal päeval vaimulikku toitu. 
7. Pea osadust Issanda armastusega. 
8. Andesta kõigile, kes sulle on ülekohut teinud. 
9. Hülga kõik, mis sind takistavad vaimulikus arengus. 
10. Lõpeta siis kui alustad. 
Kõigest ei mahu siin kirjutama. Minule endale oli ehk suurim elamus, kui sain 
kõndida Effesuse linna tänavatel, mis on tänaseks muuseumina kasutusel. Samadel 
tänavatel kõndis kord ka Paulus. Tänavad olid kaetud marmortahvlitega, sest see 
materjal pidi selle paiga kõige odavam ehitusmaterjal olema.  
Tegin ka palju pilte ja videosid.  Näitan neid palvekoosolekul, kuna kogu kokkutulek 
oli just palvele üleskutsena fokuseeritud. 
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Koguduse praktilisest elust! 

Kehra Kogudus liikmeskonda kuuluvad isikud omavad 
paljusid ande. Oleme Kogudusena selleks Kehras ja Anija 
vallas et jagada endi elude kaudu Kuningriigi evangeeliumi 
selle piirkonna rahvale, kus asub kogudus aga ka seal, kus me 
igapäevaselt kas töötame, õpime, puhkame või tegutseme. 

Samas Kogudusse üldiselt on koondunud ka isikud, kes on võtnud 
vastutuse ühes või teises tegevusvaldkonnas. Kas oled selleks valmis? Või kas 
Sa oled juba rakendatud? Me kõik oleme võimelised osalema kogunemistel 
pühapäeviti. Märgime selle oma kalendrisse, kas siis paberil või mobiilis, mis 
tuletaks meile meelde õigel ajal, et kaaslased ootavad! 
Ja nüüd väikene loetelu, millisesse lühema või pikema ajalisse tegevusse 
oodatakse: 
Suurim ootus on isiku järgi, kes on valmis võtma üle Helve ülesande. 
Koguduse kassapidaja. Hea on siis mõningane arvuti tundmine ja 
rehkendamisoskus. 
Kogudusel on raamatukogu. Ma isegi ei ole täpselt aru saanud, kes selle 
valdkonnaga on tegelenud. Kas ka Helve. Nüüd siis taas valdkond, mis ootab, 
et keegi võiks selle endale ülesandeks võtta! 
Midagi praktilist igale, mida me 
oma kodus oskame teha aga 
võiksime teha ka meie ühises 
kodus. Kogudusemaja koosneb 
paljudest tubadest ja sooviks on, et 
kõik need toad oleksid korrastatud. 
Siin ongi abi vaja neile, kes 
sooviksid seinu krohvida, 
pahteldada ja värvida. Elektritööd 
võivad teha mõned. Õnneks on 
vastava kvalifikatsiooniga 
spetsialistid olemas. Eriti meeste abi on siin oodatud. Nii on varutud 
ehitusmaterjal lastetoa, kohviku eesruumi ning viimase hotellitoa lae 
soojustamiseks ning ripplae monteerimiseks. Ühiselt asja ette võttes, 
suudaksime lühikese ajaga tööd teostada. 
Väljakutseks on tulla kogudusemaja koristamisgruppi. Praegu on kuu jaotatud 
nädalate kaupa. Hea on, kui igasse gruppi kuuluks 3 isikut.  

Need ja mitmed teised toimetamised ootavad meie kõigi kaasalöömist! 
Koos suudame! 
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Palvetahvel 
 

1. Palvetame, et 2015 aasta jõulukuu oleks õnnistatud 
ja et suudaksime veel sellel aastal jõuda mõne 
inimeseni kes vajab evangeeliumi. 

2. Palvetame Kehra Koguduse misjonäride Kristi 
Praakle ja Tiina Lamberthi eest. Et neil oleks selles 
töös mida nad teevad piisavalt 

3. Jõululaupäev jumalateenistuse eest! 

4. Palvepartner EKB Liidu koguduste võrgustikus 2014 aastal Suigu Evangeeliumi 
Kristlaste Vabakogudus. 

5. Kehra Koguduse välispartnerid: 

5.1. Hämeenlinna Vabakogudus Soomes http://www.hmlvapis.fi/  

5.2. Middlesborgh  - The Christian Centre  http://thechristiancentre.org.uk/ 

5.3. Skogakyrkan Kungsängenis -http://www.skogakyrkan.se/ 

 

 

 

Siia saad kirjutada oma palvesoovid. Kui soovid, et sinuga koos palvetaks terve 
kogudus, siis anne teada eestpalvest koguduse pastorile kuu viimaseks 
kolmapäevaks. 

 



8 

Detsember 2014 

 

Koguduse info 
 
Jumalateenistused pühapäeviti kell 11 

 
���� Vene grupid neljapäeviti kell 18, laupäeviti kell 12 ja pühapäeviti kell 10. 
 
���� „Võta ja Jäta“ avatud laupäeval kell 10-13. Täpsem info Helgi Kattel. 
 
���� Pastor: Indrek Luide, 56359279 pastor@kehrakogudus.ee 

� Vastuvõtuajad: kolmapäev ja reede. 
 
���� Juhatuse liikmed: Indrek Luide, Hannes Pikkel, Krista Ehanurm, Alar Laagriküll, Arno 

Roosaar 
 
���� Juhatuse esimees: Hannes Pikkel, 56472669, juhatus@kehrakogudus.ee 
 
���� Koguduse noored: Elisabeth Parman, 56455128 ja Fredi Karu, 5249104 
 
���� Pühapäevakool: PPK 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 
Pangaarve: EE372200001120056878 

 


