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Juuni 2015 

Pastoriveerg! 
Kehra Kogudus 125! 

Juba 125 aastat on Kehras evangeeliumit kuulutatud. Täname Jumalat selle 

järjepidevuse eest, kus läbi aegade mehed ja naised on kandnud elavat usku 

järgmisele sugupõlvele. 

Maikuu on olnud inspireeriv, sest Kehra Kogudust on külastanud väga palju 

erinevaid jutlustajaid: Urmas Saupõld, Tõnis Roosimaa, Vera Karppinen, Arto 

Kortemaa ja Allan Kroll. Igaüks neist on andnud midagi sellest, mida Jumal 

neile rääkinud, Kehra Koguduse rahvale edasi. Kuidas see on mõjutamas 

koguduse arengut ja edasi liikumist? 

Juuni on koguduse sünnipäev! Kas järgmise kümnendi eesmärgiks võiks olla 

Kehra Kogudusele Kehra Kristusele“  või Kaitseme Kõiki“ või 

Kogume Kola“ või Kõik Kristusele“? Nii saaks jätkata „KK“ 

lahtikirjutamist.  

Sellised sünnipäevatähised on teinekord väga head hetked, kus võiks-peaks üle 

vaatama koguduse paradigma. Kas see eesmärk, mis on kunagi seatud, on 

õnnestunud või võiks seda muuta? Kui palju on koguduse eesmärk meie 

igapäevaelus reaalsuseks või oleme „pühapäeva kristlased“. Kingfisheri 

koolitusel osaledes tõi külalisõppejõud pastor Johann Theron esile, et 

tegelikult me kõik oleme pastorid, vaid koht kus me selles 

ametis oleme on erinev. Kellel koolis, kellel poes, kelle 

asutuses, kelle kuskil mujal, kasvõi kodus ja keegi on pastor 

ka koguduses. Siis igapäevane olemine teadmises, et omame 

vähemalt kahte eesmärki: lähemale Jeesusele ja jõudmine 

evangeeliumiga kodakondseteni. 

 

 

Kehra Koguduse pastor Indrek Luide 
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Juuni 2015– kuukava 
 

Aeg Üritus Info 

Pühapäev 07.06 

kell 11 

Jumalateenistus 
Kristuse surmamälestamine 

 

juhatab: Indrek Luide 

jutlustab: Indrek Luide 
muusika: Helen Haas 

Kolmapäev 10.06. 

Kell 19 
 Aktiiv 

Kehra Koguduse 125 AASTAPÄEVA KOGUNEMISED 

Pühapäev 14.06 

kell 11 

Jumalateenistus 
Pühapäevakooli hooaja 

lõpetamine 

juhatab: Hannes Pikkel 
jutlustab: Erki Tamm 

muusika: Krista Ehanurm 

Kolmapäev 17.06 

kell 19:00 
Tänuõhtu Erikülalised 

Neljapäev 18.06 
kell 16:00 

Tänuõhtu Kogudus 

Reede 19.06 

kell 19.30 
Ülistusõhtu 

Margit Prantsuse 

ülistusgrupp 

Laupäev 20.06 

kell 14:00 
Ristimine  

Pühapäev 21.06 

kell 11 

Kehra Kogudus 125 

Pidulik aastapäeva jumalateenistus 
 

Kolmapäev 24.06 Jaanipäev  

Pühapäev 28.06 

kell 11 
 

juhatab: Indrek Luide 

jutlus: Indrek Luide 
muusika: Krista Ehanurm 
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Sünnipäevalapsed juunis! 
 
 

Zeiger Vahur 5 38 

Palm Ave 13 26 

Paulus Riho 21 60 

Randvere Evelin 27 38 
 
Õnnistusi teile! 
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Noortenurk 
 
16. mail oli noorteõhtu väga eriline. Meil oli Grill & Chill, mis oli ka eelmisel 

aastal. Eelmine aasta oli küll rohkem rahvast, umbes kolmkümmend, aga see 

kord oli ligi kakskümmend. Ilm oli väga ilus ja mängisime seltskonna mänge. 

Õhtust on näha ka pilti.  

 

Valgusfoori hooaja lõpp on juba päris lähedal. Täpselt veel ei tea mis suvel 

kavatseme teha, aga loodame korraldada laagrit. Kahjuks on meil sellega 

viimasel ajal natukene raskusi, seetõttu oleksime väga tänulikud kui 

palvetaksite selle eest.   
- Rebeka 
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Lastenurk 

Pühapäevakool on selleks hooajaks läbi saanud. Palve vastuseid, mille eest 

Jumalale tänu tuua on palju! Meil on tore pühapäevakooli klass mille Alari 

meile valmistas. Kahju on pühapäevakooli lõpetada. Hästi tore oli teha lastega 

koostööd. Mul on väga hea meel, iga lapse eest kes igatsusega tulid 

pühapäeval tundi. Rõõm oli kogeda Irma, Liiliani ja noorte toetust 

pühapäevakooli tööde ja -tegemiste korraldamisel. Nüüd algab lastel 

suvevaheaeg. Tahaksin teha lastele suvel laagri. Kus me saame koos uurida 

jumalasõna, palves olla, laulda, meisterdada, mängida ja mürada. Selleks on 

paljude abi vajalik. 

 

Palvesoovid :  

1. Jumala hoidmist ja kaitset kõigile peredele. 

2. Jumala õnnistust lastele. 

3. Koguduse selle juubeliaasta tegemiste õnnestumise eest. 

4. Meie lähedaste ja tuttavate eest, kes meiega koos Jumalaarmus käivad. 

5. Kõigi elanike eest kes vajavad ja igatsevad seda lähedust, Jeesusega 

meie Issandaga. 

6. Palvetage minu eest ka, kuna tunnen endiselt , et ei ole õige inimene 

tegema Lastetöö juhi tööd. 

 
Selle hooaja pühapäevakooli lõpetamine 14.06.2015. 

Eha 

 



 

Juuni 2015 6 

Kehra Kogudus’e ajalugu. 

Ajalooline taust  

19. sajandi teist poolt Eestis tunneme rahvusliku ärkamise ajana. Samasse aega 

jääb ka kahe kristliku usuliikumise algus meie maal: 1882. aastal rajati 

esimene priikogudus Ridalas ja 1884. aastal esimene baptistikogudus 

Haapsalus. Neil mõlemal liikumisel on otsene mõju Kehra Kogudusele. Kuigi 

Baltimaades kehtis Balti erikord, ei tähendanud see, et uusi organisatsioone 

oleks olnud lihtne rajada. Oma mõju oli tugeval venestamiskampaanial ja 

baltisaksa aadli huvidel ning kahe domineeriva kiriku – luterliku ja õigeusu 

kiriku – suhtumisel. Politseikordnikud jälgisid hoolega kõiki rahvakogunemisi 

ja karistasid arestiga nende korraldajaid, kui oli tegemist riiklikult 

tunnustamata algatusega. 

Töö algus 

Usuline töö algas Raasikul, Jüri talus, vendade Gienemani ja Kruusenbergi 

poolt. Usule tulid esimesed vennad Jaan Peipmann 

ja Mart Roop. Hans Krabi ristis Tallinna all meres 

24. juunil 1889. 4 inimest - need olid Mart Roop, M. 

Vaatman, Miina Roop ja Kati Peipmann. 8.10.1889. 

ristis T. Laas Raasikul veel 8 inimest - Jaan 

Peipmann, Abram Krööksin, Hans Sirkas, T. 

Krööksin, E. 

Krööksin, A. 

Vainola, L. 

Tooming ja A. 

Poomberg. Seega 

sai 12-liikmeline 

kogudus Kehra 

Priikoguduse 

aluseks. Juhatajaks 

valiti M. Roop. Sellel väikesel kogudusel tuli 

ette raskeid katsumusi. 

1890. aastast siirdus töö üle Kehrasse. 

Esimesed, kes Kehras usule tulid, olid Madli 

Malm ja tema poeg Jüri Malm. 

Evangeliseerimise tööd viisid läbi Gienemann 
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ja Ernesaks. Veel tulid usule vennad G. Sillam ja Jaan Schmeidt. Samal ajal 

tegid Kehras kuulutuse tööd M. Glehn ja parun Üksküll. Anijal tulid usule 

Mart Ilves ja Jüri Aguraiuja. Et kogudus ei olnud ametlikult registreeritud, 

tulid ka raskused. Raasikult kutsuti politseikordnik, kes koostas protokolli ja 

kõnelejad vennad said 2 päeva aresti. Talu peremees, kelle juures peeti 

jumalateenistust - Ilves - sai 10 päeva aresti. See aga hoogustas veel rohkem 

Jumala riigi tööd. 

Nii sai 10. märtsil 1890. (ülestõusmispühade ajal) ristitud veel 12 inimest. 

Sellel ristimisel oli suuri segadusi aga ka suuri õnnistusi. Koosolekute ajal oli 

ikka palju segajaid. Ei puudunud ka karistused aresti näol. Said karistada T. 

Tooming 10 päeva, J. Schmeidt 10 päeva, G. Sillam 9 päeva, M. Roop 10 

päeva ja J. Rodemann 10 päeva. Jüri Malm sai aresti 3 korda 3 ja veel 10 

päeva. Eriti oldi kurjad vendadele Krabidele, kes olid kutsutud 

külalisjutlustajateks. Kui oli jumalateenistus Allika talus, tuli sinna inimesi 

laiali ajama Nalgi talu vana peremees Mihkel Malm. Aga seal sai talle selgeks, 

et ta ei ole ainult usklike vaenlane, vaid ka Jumala vaenlane ja et ta peab kord 

Jumala ees vastust andma. Siis mees murdus, langes maha ning Jumal kuulis 

ta ahastust, nägi tema kahetsust ja võttis ta vastu. Juba järgmiseks õhtuks palus 

ta vendi oma juurde Nalgi tallu tundi pidama. 

Maja ehitus 

Aastal 1900 algab koguduse töö registreeritud kogudusena. Astuti Eesti 

Baptistide Ühendusse ning sellega lõppesid ka tagakiusamised. Palvela ehitus 

sai esmaküsimuseks. Krundi selleks kinkis Matsi talu peremees Jaan Schmeidt 

Jägala jõe kaldale. Teoorjuse ajal asus selle koha peal Karjaküla kõrts. 12 

venda läksid seda kohta vaatama, põlvitasid tühjale platsile ja kandsid oma 

mured Jumala ette. 

1899. sügisel kaevati vundamendi kraav ja täideti kividega, et kevadel võiks 

varakult ehitustöödega alustada. Jaan 

Schmeidt valiti kassapidajaks. Osa palke 

osteti aga enamus kinkisid vennad oma talu 

metsadest. Ehitusmeistriks oli A. Lepp. Osa 

ehitustöödest tasuti varaliselt, aga enamus 

tehti armastusetööna. Töödega jõuti 

niikaugele, et maja võidi jaanipäeval sisse 

õnnistada. Palvela avamisel osalesid A. 

Tetermann, M. Glehn ja M. Krabi. Uksed 
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avas Tetermann. Pidu kestis kaks päeva. Algus oli laupäeval, siis peeti 

koosolek Matsi talu aias. Jumalateenistus oli väga õnnistusrikas, kus ka 

mitmed noored tulid usule. Nende seas ka Emilie Bertelson, kes hiljem väga 

õnnistusrikkalt töötas Jumala riigi töö põllul. Palvela ehitus läks maksma 1060 

rubla. 400 rubla jäädi ehituse eest võlgu, mis oli oma vendade käest laenatud 

ja hiljem tasuti. Oma majas algas ilus töö. Tuli uusi liikmeid nii priikogudusest 

kui ka maailmast. Kõnelejate vendade poolest oli kogudus väga rikas. 

Usuline elu enne II Maailmasõda 

1902. aasta 7. ja 8. juunil peeti Kehras EBÜ Konverents. Võõraid oli rohkesti 

ja toitlustamine korraldati Matsi talus. 1910. a. suvel vooderdati maja 

jaanipäevaks - 10.aastapäevaks ja 1911. a. vooderdati maja seestpoolt. 

1911. a. 14.novembril suri kogudusevanem G. Sillam. Seoses G. Sillami 

surmaga tuli valida uus koguduse vanem. Täiskogu koosolekul seati üles mitu 

kandidaati, suure häälteenamusega valiti 27.11.1911 J. Schmeidt koguduse 

vanemaks. Aastal 1912, jaanipäeval, oli tema õnnistamine Tetermanni ja 

Johansoni poolt. 1912. a. algas Kehras uute tuultega. Siia tuli kuulutama 

Villem Rõõmus. Tema kuulutuse kaudu tuli päästmisele umbes 40 noort, 

nende hulgas Ed. Lepp ja kogudusevanema poeg J. Schmeidt. Asutati ka 

koguduse jaoskonnad: Peningis, mida juhatas v.Malm; Ravila-Palvere, 

juhatajad Sitron ja Ellermaa; kolmas jaoskond Anijal-Raudojal. 

Esimese koori asutamine 

See toimus 1903. Koori töö algataid oli P. Reisner. Koori liikmeid oli 10. 

Laulud õpetas kätte oma häälega Reisner. Oli ka neid, kes pidasid 

koorilaulmist ilmalikuks ja olid selle vastu. Narva linnas puhkes epideemia ja 

et vend Reisner oli elukutselt velsker, viidi sinna tööle. Aga temagi jäi haigeks 

ja suri 19.1.1913. 

Esimene pühapäevakool 

1904. aastal selle tööga tegi algust samuti Reisner. Lapsi käis koos umbes 40. 

Pühapäevakoolitööd pidas vend Reisner oma korteris. Läbi võeti Johannese 

evangeeliumi 6 peatükki. Lapsed olid pühapäevakoolist väga huvitatud ja neist 

tulid mitmed usule ja kogudusse. Reisneri järel jätkas seda tööd J. Hiob. Tema 

käis iga kord üle 10 km suure armastusega Kristust kuulutamas. Temas oli 

väga palju ohvrimeelt ja armastust. Vend asus elama Lehtsesse ja sestpeale jäi 

pühapäevakooli töösse kauaks ajaks seisak. 
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Kui aasta 1912 algas uute tuultega, siis A. Lepp kogus noori enda ümber, 

pidas neile palvetundi ja hakkas ka uusi laule õpetama. Temale abiks tuli Ed. 

Lepp, kes hakkas Kehras uut neljahäälset laulu õpetama. 

Mängukoor 

1912. aastal tuli Anijale elama Anni Koort, tal oli kaasas kitarr. Tema juurde 

tulid abiks ja õppisid kitarri mängima A. ja Ed. Lepp. Veel liitusid nendele 

juurde mandoliinid ja osteti ka tsitter. 1914. aastal osteti ka tshello. 

Mängukoor tõi juurde palju kuulajaid. Ilus töö kestis, kuni algas esimene 

maailmasõda, mis viis noored mehed kaugele laiali. Tööd hoidis üleval vana 

vend A. Lepp. 1916. aasta oli kurb, suleti palvelad ja vennad olid ära. Kui sõda 

lõppes avati jällegi palvelad ja ka vennad, 7-8 inimest, tulid tagasi. Ed. Lepp 

alustas jällegi kooritööga, mis tõi uut rõõmu koguduse ellu. Vabadussõja ajal 

tulid Kehras paljud noored usule. Aga vend Ed. Lepp asus elama Tartusse, 

kuigi teda nii väga oodati tagasi. Sellega seoses asus koori juhtima K. 

Märtmaa. Kooris valitses üksmeel ja armastus. 1926. a. sügisel läks Märtmaa 

õppima Keila Baptisti Seminari, siis võttis kooride juhtimise ülesande endale 

J. Lepp, kes tegi seda tööd oma teekonna lõpuni. 1928. a. oli jällegi kurb, sest 

andekas ja mitmekülgne kaastööline Märtmaa läks elama Narva sealse 

koguduse vanemaks. 

 

1. septembril 1929. organiseeriti ümber Noorsooselts Kehra koguduse Laulu-

muusika osakonnaks, kellel oli ka oma juhatus. 1931. a. alustati kirjanduse ja 

Piibli küsimuste õhtutega. See oli jällegi üks ilus aeg koguduse noorte elus. 
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Palvevõrgustik 
Nädalavahetus 22-24.05 oli aktiivne ja õnnistatud. Saime võõrustada 34 isikut 

Hämeenlinna Vabakogudusest. Vanim 68, noorim 1. Grupi keskmine vanus 

29,912. 

Aga olulisem statistikast on inimesed. Ilmselt selle aasta grupp oli viimaste 

aastate suurimaid. Osalesid Hämeenlinna mõlemad töötegijad (huvitav, kes siis 

koguduse jumalateenistust Soomes juhatas?). Grupp koosnes sealse koguduse 

ülistusgrupist. 

Põnev oli laupäeva hommikune külaskäik Kuusalu muuseumisse ning peale 

seda Lennusadama külastamine. 

Siiski - Hämeenlinna tõi kaasa sõnumeid. Vera Karppineni sõnum oli seotud 

VT Joosepiga. Joosep oli selles riigis „see teine“. Aga ta oli mees, kes otsis 

Issandat ja nõnda sai ta kasutatavaks tööriistaks Kuningriigi ülesehitamisel. 

Pühapäevane sõnum, pastor Arto Kortemaa poolt oli seotud Nelipühiga. 

Oodata sadu ülevalt, mis katab kõrbenud maad ning täituda Püha Vaimuga, 

jagades seda õnnistust, milles oleme, väeliselt ümbruskonnale. 

Hiljuti sain teada, et Hämeenlinna ja Kehra kogudused on rajatud samal aastal. 

Kehra isegi pool aastat varem. Hämeenlinna kodulehelt: Keskimäärin oikealta tuntuu se, 

että marraskuu 1890 on oikea Hämeenlinnan vapaseurakunnan syntymäaika. Tundub õige, et 1890 

november on õige pidada Hämeenlinna vabakoguduse sünniajaks. 

Nii on siis kogudustevaheline sõprus kunagi alanud ja jätkub hoogsalt. 

Kui Jumal lubab, siis kehrakaid oodatakse Hämeenlinna 4-6.09. 

vastukülaskäigule. 
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Iisraeliveerg  
Hassiidid on ortodokse judaismi müstilise suuna esindajad. Liikumine sai alguse 18. 

sajandi Poolas ning selle rajajaks on rabi Baal Šem Tov. Hassiidid rõhutavad kõikide 

usklike võrdsust Jumala ees ning võitlevad õpetatud eliidi eelisseisundi vastu. Nende 

meelest kannab iga sõna, tegu ja nähtus vaimulikku tähendust ning seetõttu jälgivad 

nad oma igapäevaelus piinliku täpsusega seaduse täitmist ning järgivad rabide 

juhtnööre. 

Suurema osa ajast pühendavad hassiidid käsuõpetuse uurimisele, Toora õppimisele ja 

palvetamisele. Tähtsal kohal on ka vaimuliku sisuga laulud ja tantsud ning 

messiaootus. Samuti pööravad nad suurt tähelepanu rabide elulugude õppimisele ja 

ümberjutustamisele. Kui keegi hakkab mõne rabi elust lugusid pajatama, tuleb ta 

ilmtingimata ära kuulata, isegi siis, kui selle loo kõige peenemadki nüansid kuulajale 

juba ammu teada on. 

Tänavapildis jäävad hassiidid silma oma musta värvi ülikondade ja valgete 

päevasärkidega, arvatavasti ei ole ühel meessoost hassiidil garderoobis peale mainitud 

riiete eriti midagi. Nad kasvatavad oimulokke ja kannavad argipäeviti musti 

ümmargusi viltkaabusid, mis vaid usupühade ajal uhkete karusnahksete mütside vastu 

vahetatakse.  

Hassiidid elavad enamasti almustest ja toetustest. Kui keegi peres tööd teeb, siis on 

see enamasti  pereema, sest mehe ülesanne on pidev pühakirja õppimine, selle täpne 

täitmine ja palvetamine. Almuste kogumise käigus võib aga vagameestega juhtuda nii 

mõndagi. 

Kord kui Yismach Moshe vaeste jaoks almuseid kogus, nägi ta ühes kõrtsis kaarte 

mängivaid mehi. Tegemist oli kõige hullemat sorti pööbliga,  harimatu ja toore 

rahvaga. Kuid ka sellistest inimestest ei tohi mööda minna – neid peab armastama ja 

mitte põlgama. Kui üks hassiit saab mõjutada sääraseid inimesi  endale nii suurt 

teenet tegema nagu seda on almuste andmine, ei tohi ta võimalust kasutamata jätta. 

Nii astuski Yismach Moshe meeste juurde ja palus almust. Mängijad pahandasid, et 

keegi neid mängu ajal segas, 

hüppasid Yismach Moshele 

kallale ning jagasid talle 

armuandide asemel hoope. 

Ta ootas kannatlikult, kuni 

nad olid oma viha tema 

peale välja valanud ning 

ütles siis: „See oli minu 

jaoks, aga mida annate 

vaeste jaoks?“  Säärane 

vastus jahmatas mängureid 

sedavõrd, et nad puistasid paluja heldelt annetustega üle.  Helen 
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Kehra koguduses teeninud vaimulikud läbi 125 aasta 
1890 – 1899 Mart Roop 

1899 – 1911 Gotlieb Sillam 

1911 – 1928 Jaan Schmeidt 

1928 – 1959 Voldemar Jõeste 

1959 – 1966 Karl Märtmaa 

1966 – 1987 Heldur Tooming 

1987 – 1994 Ingmar Kurg 

1994 – 2000 Alland Parman 

2002 – 2003 Elari Tamm 

2004 – 2012 Eenok Palm 

2012 -   Indrek Luide 

 
 
Koguduse info 

 
 Jumalateenistused pühapäeviti kell 11. 

 Palveteenistus neljapäeviti kell 19. 

 Pühapäevakool suvepuhkusel kuni septembrikuuni. 

 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 
 

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 FB: https://www.facebook.com/KehraNoortekas  

Pangaarve: EE372200001120056878 

http://www.kehrakogudus.ee/
https://www.facebook.com/KehraNoortekas
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