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Pastoriveerg! 
 

Mt 13:8 
Aga osa kukkus heasse mulda ning kandis vilja, mõni sada, mõni kuuskümmend, mõni kolmkümmend 

seemet. 
Oktoobri kuus on läbi aegade peetud lõikustänupüha. See püha on meenutuspüha heast 
viljaaastast aga see on ka tänupüha mööduva aasta õnnistuste eest. Seda mitte ainult 
vaimulikus vaid ka materiaalses valdkonnas. 
See aasta on olnud rikkalik seeneaasta. Sellel aastal on paljude aedade õunapuud väga 
viljarikkad. Eks me igaüks tea, kui palju oleme suutnud varuda oma talveaita erinevat 
toodangut: moosid, konservid, mahlad jne. Kas Kehras kehtib piibellik teoloogia, et iga 
koguduse liige toob õnnistustest 10% kogudusse!? Või puudutab see teema ainult mõnesid, 
olgu ta siis rahaline kümnis või ajaline kümnis. Pühakiri räägib küll põhiliselt materiaalsest 
kümnise toomisest pühakotta. Eks meie materiaalne rikkus sõltub palju ka meie Jumala 
usaldamisest. Lihtsalt meie kätte ei usaldata suuremaid, kui me väiksemaid omades ei ole 
ustavad. 
Suur rõõm on, et mitmed on tulnud ajaohvriga kaasa kogudusemaja kordaseadmisel. Ruumide 
ümberpaigutus on nõudnud mitmelt suuremaid aja ohvreid. Kui saaksime aga korda ka 
kogudusesaali eeskoja enne uude aastasse astumist oleks vist liiga palju tahetud. Mehed, olete 
veidi valmis oma aega pühendama selleks. teeme kogudusemaja vestibüüli enne jõule valmis! 
Juhatusega arutasime, et järgmisel aastal alustaksime üle pika aja taas Alfa kursusega. Seda 
2015 aastal. Aga täna oleks vaja, et iga koguduse liige leiaks vähemalt ühe isiku, keda ta 
sooviks Alfa kursusele kutsuda. Palveta selle pärast. Lisaks muidu nö Alfa tiim. Kirjutan 
sellest rohkem järgmise kuu infolehes. 
Tegin üleskutse, et koguduse infoleht võiks sisaldada enam lugusid. Kas oled valmis tulema 
infolehe toimetusse? Kui soov on, anna märku! 
Ja lõpeks kogu õnnistus mis meid iganes võib tabada on päris Jeesuselt. Soov on, et võiksime 
Jeesust tunda üha rohkem enam isiklikult. See oleks aluseks Jeesuse evangeeliumi levitamisel 
oma vastutuspiirkonnas. Koonduksime mõtte ümber, et iga Kehra mees, naine ja laps võiks 
kuulda evangeeliumi rõõmusõnumit meie käest sellisel viisil, et nad seda mõistaks ning teeks 
otsuse. Jeesus on tegelikult oma osa juba teinud. Püüame oma osa täita nii palju kui võimalik 
ja veidi rohkem. 
Õnnistatud rehekuud! 
 
 
Kehra Koguduse pastor Indrek Luide 
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Aeg Üritus Info 
Reede 03.10 
Kell 19:30 

ÜLISTUSTEENISTUS ülistus: Krista Ehanurm 
sõnum: Peter Crouch 

Laupäev 04.10 
Kell 18:00 

Noortekas vaata kodulehte 

Pühapäev 05.10 
kell 11 

Jumalateenistus 
Kristuse surmamälestamine 
Lõikustänupüha 

juhatab: Indrek Luide 
jutlustab. Indrek Luide 
muusika: Heli Karu 

Laupäev 11.10 Noortekas vaata kodulehte 

Pühapäev 12.10 
kell 11 

Jumalateenistus 
 

juhatab: Hannes Pikkel 
jutlustab: Hannes Pikkel 
muusika: Krista Ehanurm 

Reede 17.10 
Kell 19:30 

Palveõhtu Juhatab Indrek Luide 

Laupäev 18.10 Noortekas vaata kodulehte 

Pühapäev 19.10 
kell 11 
 
kell 17 

Jumalateenistus 
 
 
Meesteosadus 

juhatab: Indrek Luide 
jutlustab: Eduard Kakko 
muusika: Suigu muusikud 
Teet Kuusemetsa juures 

Laupäev 25.10 Noortekas vaata kodulehte 

Pühapäev 26.10 
kell 11 

Jumalateenistus 
 

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

Kolmapäev 29.10 
Kell 19 

Põhja- ja Kesk-Eesti piirkonna koguduste kogunemine 
Raplas. 
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Septembri külalised. 

Eduard Kakko. Evangeeliumi Kristlaste Suigu 
Vabakoguduse pastor. Oli esimese KUSi lennu tudeng. On 
olnud tegev kaplanina Eesti Kaitseväes, tegev Kaitseliidus 
ning töötab praegu ka Pärnu Rae Gümnaasiumis. 
Suigu koguduse töötegijaks valiti mõni aeg tagasi. Teeninud 
Pärnu-Jaagupi, Tootsi, Tori jmp paikade usklikke. 
 

Tõnu Vebel. Koeru Vabakoguduse pastor. On olnud 
KUSi haldusprorektor seminari algusaegadel. Üsna 
aktiivne olnud ehitusvaldkonnas Eestis kui ka piiri taga. 
Aktiivselt korraldamas Koerus pensionäride klubi 
tegevust. 2007 aastal seati ametisse Koeru koguduse 
vaimulikuks. 

 
Peter Crouch Inglismaalt kes on sealse Vineyard 
koguduse töötegija. Külastanud mitmed korrad juba 
Kehra Kogudust. Seekord, siis kuulame teda 
koguduse oktoobrikuu ülistusõhtul. 
 

Noortenurk! 
Algas kool, algas ka uus noorteka hooaeg. Sellest hooajast alates siis 
Valgusfoor, mille tähendust koguduses juba seletasime. Uus hooaeg algas 
väga hästi. Noorteõhtul oli 23 inimest. Samuti jälgis noorteõhtut Henni 
Skype`i  vahendusel.  
Hea uudis on veel see, et meie noorte Tiimiga liitus Kärolain. Meie soov on 
sellel hooajal kuulda palju huvitavaid jutlusi ja kindlasti palju tunnistusi 
erinevatel teemadel. Sellepärast loodame ja kindlasti palume koguduse 
liikmeid meile noorteõhtutel tunnistama. Kui kellelgi on ise südames meie 
noorteõhtule tunnistama tulla, siis tulge ja öelge meile, sest see teeb ainult 
rõõmu.  
Selle hooaja palvesoovid kogudusele on kindlasti, et meie noored julgeksid 

kutsuda inimesi noorteõhtutele ja et me teeksime kõike 
heast südamest ja Jumalale.  
Aitäh! 

 
-Rebeka 
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Oktoobri kuu sünnipäevalapsed! Õnnistusi teile! 
Ellus Kadi 1 

Rebase Aavo 1 70 

Aasalaid Annely 6 

Leppik Anna-Mari 18 25 
 
 

 

 

Koguduse info 
 
• Jumalateenistused pühapäeviti kell 11 
• Pühapäevakoolid alustavad tegevust septembrist. 
• 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, Taavi Kaasma, Krista Ehanurm, Alar 

Laagriküll, Arno Roosaar 

• Pastor: Indrek Luide, 56359279 pastor@kehrakogudus.ee 
• Juhatuse esimees: Hannes Pikkel, 56472669, juhatus@kehrakogudus.ee 
• Koguduse noored: Elisabeth Parman, 56455128 ja Fredi Karu, 5249104 

 
 
 
 

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 

 


