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Pastoriveerg! 
 

Ho 10:12 
Külvake enestele õiguseks, 

lõigake vastavalt vagadusele; 
rajage enestele uudismaad, 
sest aeg on otsida Issandat, 

kuni ta tuleb ja õpetab teile õigust! 
 
Oleme jõudnud külvi perioodi. Vähemalt me mõtleme sellest. Kas meil on 
juba varutud piisavalt seemneid? Kas meil on varutud õigeid seemneid?  
Mida me nüüd kogudusena saame külvata? Kas me külvame üksteisele oma 
armastust, rõõmu, rahu, kannatlikkust, tunnistust, rahulolu või midagi veel 
positiivset? Kui me seda kõike külvame teistele, siis tegelikult me külvame 
seda endale. 
Külv ja lõikus käivad alati käsikäes. Põllumehed teavad, et külv ja lõikus 
mahuvad ühte aastasse. Kas ka see külv ja lõikus, millest kirjutab Pühakiri?  
Olen tähele pannud, et mitmed Kehra liikmed on olnud vabad tunnistama 
Hämeenlinnas aga seda mitte valmis tegema Kehras. Mis muutub Kehras?  
Pühakiri ütleb, et on aeg otsida Issandat. See aeg on juba käes! Püha Vaim 
tahab voolata meie sisse, aga midagi on, mille tõttu Ta on Kehras takistatud!  
Kallid usukaaslased! On aeg külvata ja olema valmis lõikust korjama. On 
põhjust palveks ja paastuks.  
Mis on Kehra Koguduse uudismaa, mida peame rajama? See ei ole ainult 
omaaegse aja küsimus. Seda on vaja teha ka täna ja siin, 
meie ajal ja ajastul. 
Liigume koos Kristusesse, pannes kõrvale vabandused, et 
saaksime uuendatud Jeesuses, uuendades oma suhet Temaga! 
 
Lootuses 
 
Kehra Koguduse pastor Indrek Luide 
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Märts 2015– kuukava 
Aeg Üritus Info 
Pühapäev 01.03 
kell 11 

Jumalateenistus 
Kristuse surmamälestamine 

juhatab: Indrek Luide 
jutlustab: Indrek Luide 
lastejutt: Eha Roobas 
muusika: Helen Haas 
heli: Alari Laagriküll 
sõnad: Kärolain Kattai 

Reede 06.03 
kell 19:30 

Ülistusõhtu ülistus: Merike Pikkel 
heli: Alari Laagriküll 

Laupäev 07.03 Noortekas vaata kodulehte 

Pühapäev 08.03 
kell 11 

Jumalateenistus 
 

juhatab: Hannes Pikkel 
jutlustab: Indrek Luide 
lastejutt: Irma Ehanurm 
muusika: Elisabeth Parman 
heli: Alari Laagriküll 
sõnad: Rebeka Pikkel 

Laupäev 14.03 Noortekas vaata kodulehte 

Pühapäev 15.03 
kell 11 

Jumalateenistus 
 

juhatab: Indrek Luide 
jutlustab: Riho Uusväli 
lastejutt: Hannes Pikkel 
muusika: Heli Karu 
heli: Kärolain Kattai 
sõnad: Taaniel Kaasma 

Reede 20.03 
Kell 19.30 

Palveõhtu 

Laupäev 21.03 Noortekas vaata kodulehte 

Pühapäev 22.03 
kell 11 

Jumalateenistus 
 

juhatab: Indrek Luide 
jutlus: Alland Parman 
lastejutt: Inna Kannike 
muusika: Krista Ehanurm 
heli: Fredi Karu 
sõnad: Ruth Parman 

Pühapäev 29.03 
Kell 11 

Jumalateenistus 
 

juhatab: Hannes Pikkel 
jutlus: Allan Kroll 
lastejutt: keegi noor 
muusika: Diana Leoke ja noored 
heli: Alari Laagriküll 
sõnad: Isabel Roobas 
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Märtsi kuu sünnipäevalapsed! Õnnistusi teile! 
 

Paulus Aade 2 

Loorits Einike 3 

Saira Henni 5  

Kulp Aili 6  

Banerjee Triin 10 

Ehanurm Alari 19 

Saaremets Uudo 23 80 

Praakle Kristi 25 

Pikkel Hannes 28 

Kannike Inna 29 55 

Pikkel Naatan 30  

Leier Kenno 31 40 
 
 
Juubilar räägib! 
 
Uudo Saaremets - 80 

Lapsepõlves ja nooruses põdesin mõnesuguseid haigusi ja mis veel 
kurvem – olin mitme puudega. Jäid andmata kõik eksamid, lõpetamata jäid 
kõik koolid – põhjuseks tasakaaluhäired, vilets mälu. 

Oli mure ja rahutus oma elu pärast. Igatsesin omale mingit lihtsat tööd-
tegevust, et omale pisut elatist teenida. Hiljem õnnestus minul lihttöölisena 
oma elupäevi-aastaid jätkata. Sõltuvalt 
puudulikkusest olen ka üksikuks jäänud. 

Täisikka jõudes tekkis minul huvi 
ehitustegevuse järele. Vana maja meil oli väga 
vilets ja elamiskõlbmatu. Ime küll, hakkasin 
vähehaaval projekti koostama ja materjali hankima. 
Isa oli siis veel kõbus ja aitas mitmeti kaasa. 
Tehasetöö kõrvalt hakkasin ettevõtjana vähehaaval 
ehitama. Meie koguduse patriarhid Voldemar Jõeste ja Karl Märtmaa aitasid 
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nõu ja tööga kaasa, eriti viimane. Oli ka teisi oskustöölisi abiks, kuid kõik 
lihtsamad tööd tegin ise. Kõige selle tegevusega pidime isaga mitmetest 
katsumustest läbi minema, näiteks ehitusloa saamine jne. Suvised 
õppekogunemised sõjaväelaagris tegid muret ja raiskasid aega. Aga armu ime 
läbi 1963 aasta sügisel asusime isaga uude majasse elama. 

Lapsena käisin ka koguduse pühapäevakoolis. Hiljem aitasin ka 
koguduses pisut kaasa majandustegevuses. Koguduses ma ei olnud võimeline 
häälega paluma. Ühel suvisel pühapäeval külastas meie kogudust Osvald Tärk. 
Siis nemad koos Heldur Toomingaga palusid minu eest ja siis esimest korda 
sain ka mina oma suu palveks avada. Nemad olid väga rõõmsad sellest. Ise ma 
mingit suurt läbielamust ei tundnud. Käisin väikese magnetofoniga kodudes 
vanu ja viletsa tervisega inimesi külastamas. 

Hiljem toimus ka minu küsitlemine koguduse juhatuse poolt ja 
ristimine Aasal. 

Minu suurem väljakutse kõrges elueas oleks see: kuidas ma saaksin 
rohkem jumalariigi tööle teenimisega kaasa aidata, eriti meie koguduses. 

Kehra Kogudus on minu jaoks vaimne kodu. Ootan Kehra noortes 
suuremat ärkamist ja pühapäevakoolile suuremat õnnistust ja edu. 

Minu igatsuseks on ka, et meie kogudust hakkaks rohkem inimesi 
külastama. Kui on vähegi võimalik, külastage koguduse kooskäimisi – 
koguduse rahvas, sõbrad ja tuttavad. Jumala halastus ja arm on mind kandnud 
kõikidest raskustest läbi, Tema on mind päästnud mitmest surmast. Külvan 
jõudumööda misjoni ja noorsoo tööle. 

Minu soov ja palve on, et Jumal kaitseks veel meie Eestimaad ja 
saadaks ärkamise! 
 

 

Inna Kannike - 55 
1.       Esimene unistus, mida mäletan, oli leida 
abikaasa, kes ei suitseta ega joo. See oli minu 
jaoks väga tähtis. Kuulsin ja nägin, kuidas ema 
ja isa nendel teemadel nägelesid ning seda ma 
endale ei soovinud. Soovisin üksmeelset ja 
õnnelikku perekonda. 
Teine unistus tekkis algklassides. Soovisin 
endale suur pehmet mänguasja, millest rääkisin 
sageli ka vanematele. Möödusid aastad ja olin selle juba unustanud. Kuuenda 
klassi lõputunnistusega koju tulles, leidsin oma toast voodilt suure pehme lõvi. 
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Naersin ja nutsin läbisegi. Olin ülimalt õnnelik, et emal oli see meeles ja täitis 
selle ammuse soovi. See lõvi on mul siiamaani alles. 
2.       Milline on olnud elus suurim väljakutse? Elus on olnud mitmeid 
väljakutseid. Esimene sai alguse Oleviste kirikus, kus mulle tuli ootamatult 
pähe mõte – pühapäevakool! Uurisin, mida see tähendab ja käisin ka vaatamas 
üht tundi. Seejärel otsisin 
Kehrast lapsi, kes sooviksid 
pühapäevakoolis käima 
hakata. Nii alustasingi 
pühapäevakooli tundidega 
oma õe korteris aastal 
1982. Hiljem möödusid 
tunnid juba koguduse 
palvelas, kus sellest kasvas 
välja ka noortetöö. 
Teine suur väljakutse sai 
samuti alguse 1980ndatel, 
kui otsisime Ilmoga endale 
kodu. Tehti ettepanek hakata metskonna raamatupidajaks, millega kaasnes ka 
elamispind. Oma sisemuses teadsin, et raamatupidaja töö ei sobi mulle.  Ei 
sobi minu olemusega ning lisaks olid mu silmad selle töö jaoks liiga nõrgad. 
Kuid palve vastus oli selge – mine ja sa saad hakkama. Esimese tööpäeva 
lõunaks olid silmad nii väsinud, et ei suutnud neid lahtigi hoida. Lõunapausil 
hüüdsin Jumala poole: „Kui saatsid, mind sellele tööle, siis palun anna ka selle 
jaoks tervis.“ Õhtul peale tööd koju minnes, oli tunne nagu oleksin terve päev 
hoopis jalutanud ning silmad on puhanud. Nii mööduski seda tööd tehes kuus 
aastat. Majas, kuhu tookord kolisime, elame siiani. 
3.       Jumalat olen uskunud kogu oma elu. Jumala lapseks sain 1979. aasta 
sügisel Oleviste kirikus Effataa õhtul. See õhtu meeldis mulle väga ja seal 
olles tajusin, et nendel noortel on midagi, mida mul ei ole. Soovisin seda 
rõõmu endalegi. Samal õhtul algas uus elu koos Jumalaga. 
4.       Kehra Kogudus on olnud väga oluline nii mulle kui ka mu perele. 
Arvan, et koguduse olemasolu on sellele paigale väga tähtis ning eriti oluliseks 
pean noortetööd. Ootan ärkamist! Ja rohkem elu kogudusse! 
5.       Sooviksin kindlasti tervist. Samuti loodan, et uus eluaasta toob palju 
rõõmu ja naeru. Soovin olla õnnistuseks ja abiks veel paljudele. 
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Kenno Leier – 40 
1.      Mis oli lapsepõlves 

Sinu kõige suurem unistus? 
Tahtsin saada bussijuhiks. 
 

2.      Milline on olnud Sinu 

elus suurim väljakutse? 
Suurim väljakutse on olnud olla 
abikaasa ja isa. 

 

3.      Miks ja millal said Jeesuse lapseks? 
Üheksakümnendate alguses Paliverest, Kuliste aasal, suure tamme all. Ei 
suutnud enam vastu panna Jumala kutsele ega summutada minus kasvavat 
janu tunda teda rohkem. Jeesus lihtsalt armastas mind oma kuningriiki. 

 

4.      Mis on Sinu jaoks Kehra Kogudus? Mida ootad tulevikult, mis võiks 

jätkuda, mis võiks ära lõppeda, mis võiks toimuma hakata? 
Kehra kogudus on minu jaoks eelkõige minu abikaasa vaimulik kodu, kuhu ka 
mind adopteeriti. See tähendab minu jaoks inimesi, kes meisse investeerisid ja 
kes nägid meis midagi, mida me ise toona ei näinud. See tähendab ka mitmeid 
   võitlusi, milles ei olnud võitjaid vaid ainult kaotajad. Hetkeolukorrast ma 
palju ei tea aga Kehra kogudus võiks õppida oma minevikust, ka 
lähiminevikust ja vaadata julgelt tulevikku. Kogudus on Jumala oma, mitte 
inimeste. Tema on see, kelle juhiseid peame kuulama ja olema ustavad selles, 
mis Jumal on meie vastutusele andnud oma koguduses. 
 

5.      Sinu suurim soov järgmisse eluaastasse? 
Meie suurim ühine soov Janaga on, et võiksime rohkem tunda Teda, kes meid 
on kutsunud ja valinud. Kui Jumal päevi annab, oleme jõudnud umbes poole 
peale oma elus ja teenimises. Meie palve on, et kõik see, mis Jumalal on meie 
elu jaoks plaanis võiks tõeks saada. 
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Noortenurk – Rebeka Pikkel 
Sellel nädalal oli noortel ja kogudusel rõõm tervitada Hennit, kes tuli meid 
külastama. Henni leidis aega siia tulla ja loodetavasti näeme teda veel meid 
külastamas. Olen väga õnnelik, et tal on ikka südames koht Kehra 
Kogudusele. Samal nädalal käis noorteõhtul meil külas Lilian, kes rääkis 
palvest. Olen õnnelik, et meil on käinud sel aastal tunnistamas ja jutlustamas 
palju koguduse liikmeid.    
Hea meel on meil ka selle üle, et suvel on plaanis teha Mähe Kogudusega koos 
noorte suvelaager Kehras. Meil on laagri jaoks palju häid mõtteid ja tegevusi 
juba välja mõeldud. Võite julgesti selle eest palvetada, sest tunnen, et see on 
tõesti Jumala soov, seda teha just siin Kehras.   
 
 
 
 
 
 
Iisraelinurk – Helen Haas 
 
Sõna alija tähendab heebrea keeles üles minemist. Algselt kasutati seda sõna 
vaid Jeruusalemma (üles)mineku kohta, alates Babüloonia vangipõlvest 6. saj. 
eKr laienes alija tähendus juutide diasporaast tagasipöördumisele Iisraeli ning 
tänapäeval eristatakse alijade erinevaid laineid – üks suurim neist oli 
1990ndate algul, mil endisest NLst pöördus Iisraeli elama pea miljon juuti. 

Uusimmigrante ootab Iisraelis ees mitmeid soodustusi – tasuta keeletunnid, 
abirahad ning soodustused elamispinna ja 
töö leidmisel vähemalt kahe aasta 
jooksul. Iisraelis sündinud juute 
nimetatakse sabradeks. Sabra tähendab 
heebrea keeles kaktust. See nimetus on 
neile vägagi iseloomulik – juudid on 
tulenevalt ajaloost tihtipeale väljaspoolt 
okkalised, aga seest pehmed ja 
paindlikud. Umbes 73 % Iisraelis 
elavatest juutidest on sabrad, kellest 
suurem osa on Euroopa ja Ameerika 
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taustaga, Aafrika ja Aasia juutide järeltulijaid on vähem. 

Inspiratsiooni alijaks saavad diasporaas elavad juudid Jumala sõnast, kuid 
olulist rolli mängivad ka välised tegurid. Iisraeli peaminister Benjamin 
Netanyahu tegi seoses kasvava antisemitismi ja terroriaktidega Prantsusmaal 
ja Taanis Euroopa juutidele üleskutse emigreeruda Iisraeli, teha alija. 
Prantsusmaa ja Taani valitsused reageerisid Netanyahu üleskutsele 
negatiivselt, öeldes, et nad ei soovi juutide lahkumist. 

Prantsusmaal elavatest 500 000 juudist tegi 2014 aastal alija 7000. Ukrainast 
emigreerus 5840 juuti ning 58% Inglismaa juutidest arvab, et neil ei ole 
Euroopas pikka iga. 

Otsekui meeldivast lõhnast, nõnda on mul hea meel teist, kui ma viin teid ära 

rahvaste seast ja kogun teid maadest, kuhu teid on pillutatud; ja ma näitan 

ennast pühana teie juures paganate silme ees (Hesekiel 20:41 

************************ 

Jumalat mitteuskuv juut emigreerus Iisraeli. Kui teda Iisraelis külastas tuttav 
kristlane, vaidles juut talle vastu oma ateistlikust seisukohast. Aastad 
möödusid ja kui kristlane taas oma juudist sõpra külastas, mainis juut oma 
jutus mitmeid kordi Jumalat. Kui siis kristlane küsis, et mis sinuga juhtunud 
on, sa ei pidavat ju Jumalat uskuma, vastas juut: „Vaata, siin Iisraelis oleme 
me kõik nagu kurgid soolvees – pikapeale ei saa ka Jumalast üle ega ümber“. 
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Lastenurk – Eha Roobas 
 
Märtsikuul on kaks püha. 

24. Märts on Issanda kuulutamise püha ehk paastumaarjapäev. 
25. 29.Märts on Palmipuudepüha. 

Meil on plaanis käsitleda pigem Jeesuse elu ja tegemisi jüngritega koos. Proovin 
valmistada uue näidendi mida saame ära õppida ja mängida meie oma valmistatud 
nukkudega. Näidendi soovin kirjutada „ Jeesuse viimne paasasöömaaeg“ teemal. 
Plaanis on teha lastega joonistusi ja kaarte ning panna need jälle näitusele sama 
moodi nagu eelmisel aastalgi. Ma soovin teha lastega igakord midagi põnevat ja 
õpetlikku. Oleme lahendanud ristsõnasid ,küpsetanud pirukaid. Joonistanud pilte. 
Peaasi, rõõm on rääkida lastele lugusid piiblist või igapäeva elust, mis aitaks neil 
mõista Isa, Poja ja Pühavaimu tähtsust meie elus. 

Mul on suur rõõm, et mul on niipalju abilisi kes aitavad mul lastetööd teha. Igal 
armsal abilisel on oma käekiri, kuidas lastega koostööd teha. Suur rõõm on Rebeka, 
Paula , Kärolaini, Diana ja Isabella üle kes teevad lastega põnevat ja lõbusat tööd. 
Väga heameel on Irma üle kellel on nii palju kogemusi ja teadmisi lastele jagada. 
Liliani eest tänan ma Jumalat , kellel on tugev mõju mulle kui tekivad kahtlused ja 
hirmud. Temalt olen ma mõnikord tubli annuse julgustust saanud. 

Muidugi kõige suurem tänu läheb, Issandale iga lapse eest kes meile on antud. 
Heameel on ka Johannese ja Naatani eest, et nad oma salapärasel viisil viibivad meie 
keskel, on olnud olukordi, et poisid on kuulanud meid pool ajast juba kusagil peidus 
enne kui mina märkan, et nad on meiega koos. Hästi tore on kogeda Merikese ja 
Krista armastavat lähenemist kui nad õpetavad mõnda ilusat laulu lastele. 
 

Palvesoovid: 

1.Palvetame kõik koos laste eest kes meil käivad ja ka 
nende laste eest kellele me võiksime sõnumit jagada. 
 
2. Palvetame ka õpetajate eest, et kogeksime Jumala 
armu ja -kaitset lastetöö tegemisel. Üks jumalik tarkus 
on meie üle. Ja, et armastus laste vastu jääks meile 
osaks. 
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Kehra Koguduse aastakoosolek 1.03.2015 
Päevakord: 

1. Koosoleku rakendamine 
2. Tegevuse aruanne 2014 - Indrek Luide 
3. Majanduse aruanne 2014 - Hannes Pikkel 
4.  Koguduse tegevus 2015 - Indrek Luide 
5.  Koguduse eelarve 2015 - Hannes Pikkel 
6.  EKB Liidu aastakonverentsile delegaatide valimine 
7.  Läbirääkimised või tõusnud küsimused. 
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Märkmed: 
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Koguduse info 
 

• Jumalateenistused pühapäeviti kell 11. 

• Palveteenistus neljapäeviti kell 11. 

• Pühapäevakool igapühapäevaselt algusega 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, 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 

• Pühapäevakooli juht: Eha Roobas, 56177471 

• Meediatoimkond: Alar Laagriküll, 56358348 

•  

 
 
 
 
 
 

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 HB: https://www.facebook.com/KehraNoortekas  
Pangaarve: EE372200001120056878 

 


