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Pastoriveerg! 
 
Kehra Kogudusena toimetame koguduse 125 tegevusaastas. Hiljuti lugesin ühte Wilkersoni 
mõtteavaldust "ärkamise" kohta. Loeme seda koos! 
 

AVA MU HUULED 
by Gary Wilkerson 
Taavet kirjutab: ”Ma tahan üleastujaile õpetada sinu teid, et patused sinu poole pöörduksid…Issand, ava mu huuled, 
et mu suu kuulutaks sinu kiidetavust!” (Psalmid 51:13). 
Kui Jumal sütitab meis tule, pole see mõeldud ainuüksi me endi hüvanguks. See on mõeldud selleks, et me süda 
põleks kadunud hingede pärast, kes elavad nii me lähikonnas kui kogu maailmas. Kui laseme sel leegil põleda endi 
sees, õhutab see meid viima häid sõnumeid ka väljapoole koguduse müüre ja me mõistame, et sel juhul see leek ei 
kustu. Häda vaid mulle, kui seda ainuüksi iseendale hoian! 
On võimatu kõike seda enda sees hoida, kui Jumal isiklikult on meid puhastanud ja täitnud meid jätkuva näljaga olla 
täidetud Tema eluga. See paneb meid hõiskama ja kuulutama kogu maailmale! Parimad pühapäevased koguduse 
külastajad on need, kes hüüavad: „Tänu Sulle, Jeesus, et mu töökaaslane istub täna koos minuga siin kirikupingis, 
kogedes Sinu imelist armastust.“ 
Kui me sees aga puudub see tuli, pole vahet, kui võimsad me koguduste teenistused ka poleks. Taevased leegid 
võivad sähvida me peade kohal ja me võime olla aukartusest silmili maas, kuid ainuüksi see veel ei tõesta nelipüha 
päeva väge. Seni, kuni ärkamine püsib vaid kirikuseinte vahel, pole tõenäoliselt tegu ka ärkamisega. Kui meis 
aga põleb tõeline tuli, paneb see meid süütama kogu linna. Seetõttu peaks me palve olema: „Jumal, kui tahad mind 
süüdata, siis palun pane mind rääkima ka patustele. Võia mind jagama neile Sinu armastusest. Saada mind välja 
Jeesuse kõikehaarava armastusega.“ 
Kui Jumala Püha Vaimu tuli on toimetamas su elus, võid kindel olla, et tegu pole enam ainuüksi sädeme, vaid juba 
põleva tõrvikuga. 
 
Eelnev mõtisklus võiks olla see julgusta igale Kehra Koguduse liikmele järgmiste sammude astumisel 
ning tegude tegemisel. Kui me siis koguneme ülistus- või palvekogunemisele, siis mitte selleks, et me 
oleksime hea ja korralik kogudus, vaid selleks, et täituda Jumala tulega, et avada oma suu seal kus 
asuvad inimesed, kes on praegu liikumas põrgusse. Meie ülesanne on neile näidata teed taevasse. 
Kasutagem selleks ka "Lootust leides" buklette ning olgem innukad Issanda töös. 
Õnnistatud augustikuud! 
 
 
Kehra Koguduse pastor Indrek Luide 
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August 2014– kuukava 

 
Aeg Üritus Info 
Laupäev 02.08 
Kell 10 

Kehra võrkpalli lahtised karikavõistlused 

Pühapäev 03.08 

kell 11 

Jumalateenistus 
Kristuse surmamälestamine 

juhatab: Indrek Luide 

jutlustab. Indrek Luide 
muusika: Merike Pikkel 

Reede 08.08 

kell 19:30 

Ülistusõhtu ülistus: Krista Ehanurm 

Laupäev 09.08 Noortekas vaata kodulehte 

Pühapäev 10.08 

kell 11 

Jumalateenistus 
 

juhatab: Hannes Pikkel 

jutlustab: Hannes Pikkel 
muusika: Krista Ehanurm 

Laupäev 16.08 Noortekas vaata kodulehte 

Pühapäev 17.08 

kell 11 

Jumalateenistus 
 

juhatab: Helen Haas 

jutlustab:  

muusika: Helen Haas 

Reede 22.08 
Kell 19.30 

Palveõhtu juhatab Lilian Aun 

Laupäev 23.08 Noortekas vaata kodulehte 

Pühapäev 24.08 

kell 11 

Jumalateenistus 
 

juhatab: noored 

jutlus: Marek Jallai 

muusika: Elisabeth Parman 

Pühapäev 31.08 
Kell 11 

Jumalateenistus 
 

juhatab: Ingmar Kurg 
jutlus: Ingmar Kurg 

muusika: Heli Karu 
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Mõtlemiseks! 

Eelmises infolehes sai üle loetud mõningad valdkonnad, millest iga koguduse 

liige peaks osalema. Kas siis ühes või mitmes. Augustikuu võiks olla selles osas 

veel eestpalveks ning selguse saamiseks. Septembris soovin siis juba iga 

koguduse liikme liikmekaardile teha vastavad märkused. Meeldetuletuseks 

mõned valdkonnad: sotsiaal-, majandus-, muusika- noorte, laste-, muusika, 

meestelt jne. Muidugi osalemine rakugruppides ning palveteenistus ning 

osalemine koguduse ülesehitamisel majandusliku toetuse kaudu. Piibellik 

tegevus on siis osaleda selles kümnisega oma netosissetulekust. Usaldagem 

Jeesust, sest Tema nimel me oma tööd teeme. 

 
 
 
 
 
 
Augusti kuu sünnipäevalapsed! Õnnistusi teile! 

Murrik Kevin 1 

Murrik Kimberli 5 

Parman Ruth 11 

Ehanurm Krista 12 

Kaasma Hanna-Emilia 12 

Meier Viktorija 6 40 
 
Teated: 
1. Hämeenlinna Vabakogudus korraldab koguduse osaduslaagri 29-31.08, 
millest võib osa võtta 16 kehrakat. Hinnaks 55€, mis sisaldab laevapileti ja 
sõidukulu! 
 
Sügisperiood algab üsna pea. Millises lõigus sa oleksid osaline? Sellised 
toimetamised: koristamine, kohvikukorraldamine, "Perekoor", rakugrupid, 
"Võta ja Jäta", majutusteenus, pühapäevakool jne!  
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Koguduse info 
 
• Jumalateenistused pühapäeviti kell 11 

• Pühapäevakoolid alustavad tegevust alates septembri kuust. 

• 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 

 


