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November 2016 

Pastoriveerg! 
Armas Kehra Kogudus! 

Läbi aasta oleme esitanud endile küsimusi. Kas see usk, mis meis on see, mis 
muudab meid ja muudab ühiskonda meie ümber? 

Inimesed meie ümber ei tea või ei näe alati usurahva erinevust sellest elust 
kuidas nad ise elavad!? Kas meil on julgust „radikaliseeruda“  (vaata lk 7 
jutlus ülevaadet). 

Jeesus annab teada võluvitsa Jumala tahte teadasaamiseks, mida Ta soovib 
teha. Mõned kirjakohad. 

Mt 17:21 [See tõug ei lähe välja millegi muu kui palve ja paastumisega.]» 

Mt 21:22 Ja kõike, mida te iganes palves palute uskudes, seda te saate.»  

Mk 11:25 Ja kui te olete palvetamas, siis andke andeks, kui teil on midagi kellegi 

vastu, et ka teie Isa taevas annaks teile andeks teie eksimused.  

Lk 22:46 Ja ta ütles neile: «Miks te magate? Tõuske üles ja palvetage, et te ei satuks 

kiusatusse!» 

Kindlasti me juba palvetame aga kas meie palve on radikaalne? Võta abiks 
raamat: „Tund, mis muudab maailma“. Tõuseme selleks, et võtta see tund! 

Õnnistusi novembri kuuks! 

 

Indrek LuideIndrek LuideIndrek LuideIndrek Luide 

Kehra Koguduse pastor     
    

Koguduse koduleht: www.kehrakogudus.ee  
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NNNooovvveeemmmbbbeeerrr   222000111666–––   kkkuuuuuukkkaaavvvaaa   
Aeg Üritus Info 

Reede 4.11 Alfa kursus Miks ja kuidas lugeda Piiblit? 

Laupäev 5.11 
kell 18 

Noorteõhtu VVVaaalllggguuusssfffoooooorrr õhtujuht: Diana 

Pühapäev 6.11 
kell 11 

Jumalateenistus 
Kristuse surmamälestamine 

juhatab: Indrek Luide  
jutlustab: Indrek Luide 
muusika: Helen Haasl 

Reede 11.11 Alfa kursus Kuidas Jumal meid juhib? 

Laupäev 12.11 
kell 18 

Noorteõhtu VVVaaalllggguuusssfffoooooorrr õhtujuht: Ruth 

Pühapäev 13.11 
kell 11 

Jumalateenistus 
Rahvusvaheline tagakiusatud 
kristlaste eestpalvepäev 

juhatab: Indrek Luide 
vaimulik sõnum: Kristi Praakle 
ülistus: Diana Leoke-Bosenko 

Reede 18.11 
kell 18:30 

Alfa kursus 
Kes on Püha Vaim? 
Mida teeb Püha Vaim? 

Laupäev 19.11 
kell 18 

Noorteõhtu VVVaaalllggguuusssfffoooooorrr õhtujuht: Rebeka 

Pühapäev 20.11 
kell 11 

Jumalateenistus 
Surnutemälestuspüha    

juhatab: Hannes Pikkel 
jutlus: Hannes Pikkel 
ülistus: Heli Karu 

Reede 25.11 
kell 18:30 

Alfa kursus 
Kuidas saada täidetud Püha 
Vaimuga? 

Laupäev 26.11 
kell 18 

Noorteõhtu VVVaaalllggguuusssfffoooooorrr juhatab:  

Pühapäev 27.11 
kell 11 

Jumalateenistus 
1.advent 

juhatab: Alland Parman 
jutlus: Alland Parman 
muusika: Krista Ehanurm 



 

November 2016 3 

SSSüüünnnnnniiipppäääeeevvvaaalllaaapppssseeeddd   nnnooovvveeemmmbbbeeerrr   222000111666   
   

Pikkel Merike 3 

Väin Milvi 5 84 
Palm Anu 11 

Pindam Mari 19 73 

Vaga Marju 23 40 

   
   
   

   

   

   

ÕÕÕnnnnnniiissstttuuusssiii   sssüüünnnnnniiipppäääeeevvvaaalllaaasssttteeellleee!!!   
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LLLaaasssttteeellleeehhhttt   ---   EEEhhhaaa   
Õnnistusi armas kogudusepere! 
Rõõm on tõdeda, et 9. oktoobril 
me alustasime pühapäevakooli 
mängude ja rõõmsa lauluga. 
Avapeost võttis osa 5 last. 
16.oktoobri esimesest piiblitunnis 
võttis osa Margaret, Mirjam ja 
Karel. Irma rääkis lastele 
Jumalast kui loojast kes lõi 1 - 4. 
päeval kogu maailma, mägede, 
veekogude ja taimestikuga. 
23.oktoobril. jätkan mina teemal 
keda lõi Jumal 5, 6 päeval. 
Jätkan ka lubatud kirja mis paneb mind otsima Jumala ligiolu. 

Isa kiri lapsele! 

Nii nagu karjane hoiab oma lambaid, nii hoian mina sind oma 
südame lähedal. Ühel päeval võtan ma ära iga valu ja pühin ära 
iga pisara sinu silmist. Ma olen ilmutanud oma armastust läbi 
Jeesuse. Ma olen sind kutsunud ja valinud selleks, et  armastust 
sinuga jagada. Jeesus tuli, et näidata, ma ei ole sinu vastu, vaid 
ma olen sinu poolt. Jeesus tuli ütlema ma ei arvesta ja ei loe teie 
patte. Ta suri, et kõigi patud võiks olla lepitatud! Jeesuse surm oli 
minu armastuse äärmuslik väljendus. Ma andsin kõik, et võita sinu 
armastust. Kui sa võtad vastu oma kingi JEESUSE võtad sa vastu 
minu. Miski ei saa sind lahutada enam minust, mitte miski! Ma 
olen sinu ISA igavesti. Minu küsimus on kas sina tahad olla minu 
laps? Ma ootan sind. Armastusega sinu Isa ... Kõikvõimas 

Jumal. 

Ma tänan, et hoiate mind oma eestpalvetes. Kiitus ja ülistus kõigile kes 
ustavalt palvetavad Anija valla perede ja pühapäevakooli laste eest. Olge te 
väga hoitud ja õnnistatud igas olukorras!  
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NNNoooooorrrttteeennnuuurrrkkk   –––   RRReeebbbeeekkkaaa   
 
Oktoober algas teemaga: ,,Kiusatused``, rääkis Helen ja teda oli kuulamas 
kaheksa inimest. Sellest järgmisel nädalal oli hoopiski filmiõhtu, kus 
vaatasime kristlikku filmi ,,Courageous``. Oktoobri keskel rääkisin ise teemal 
judaism. 22. oktoobril toimus noorteõhtu üle pika aja taas korteris, kus enne 
Taanieli ja Henni mõtteid tänulikkusest, tähistasime Elisabethi sünnipäeva 
väikse koogiga. Oktoobri lõpus oli meie keskel Helina Voogne, kes rääkis 
piiblist ja teadusest. Kohal oli 11 noort. 
Peame tiimiga tunnistama, et praegu on meil veidi raske periood, kus peame 
palju mõtlema sellele, kuidas edasi liikuda. Proovime ise rohkem palvetada ja 
palume ka koguduse eestpalvet noortetöö pärast. Täname kõiki, kes on seda 
juba korduvalt teinud! 
Jagan teiega ka ühte pilti(kahjuks see on küll udune). See on oktoobrikuu 
viimasest noorteõhtust, pildil on Ruth ja Fredi, kes teevad ülistusproovi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NNNoooooorrrttteeeõõõhhhtttuuuddd   VVVaaalllggguuusssfffoooooorrr tttoooiiimmmuuuvvvaaaddd   lllaaauuupppäääeeevvviiitttiii   kkkeeellllll   111888!!!    
 

https://www.facebook.com/KehraNoortekas?fref=ts 
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MMMiiisssjjjooonnn   –––   KKKrrriiissstttiii   

Tere, kallis Kehra Koguduse pere!  
 

Tervitusi teile kõigile, igatsen ja saadan tervitusi 
:) Mõtlesin, et siin listis on palju einevaid inimesi ja 
nendele, kes mind ei tea, olen aastaid olnud Kehra 
Koguduse aktiivne liige ja noortejuht! Hetkel te 
mind seal nii tihti ei näe, sest Jumal juhtis mind 
täisajaga noorte treenimisega tööle 
rahvusvahelises misjoni organisatsioonis väljaspool 
Eestit! Me treenime noori juhte üle kogu maailma 
ja see on suur privileeg olla noor misjonär Eestist 
:) 

Saadan teile oma viimase suure punkti, kus vajan ABI oma 
teenimistööst noorte- ja misjonitöös! See on ametlik, ma kolin 2 kuu 

pärast Põhja- Rootsi! :) ✅ Loe siit milles vajan abi järgimisteks 

sammudeks: http://eepurl.com/cldNqH 

Kui mõtled, et mis enne seda mu elus toimus: 

Otsus minna Vilhelminasse: 
http://eepurl.com/ckEOrT 
 
Kuidas ma Vilhelminasse salajasele luureretkele läksin: 
http://eepurl.com/b88P1H 

2 kuune misjonireis ja meeskonna juhtimine Hiina ja Hong Kongi: 
http://eepurl.com/bIP8zH 

 

Tahad mind toetada:  
 

Swedbank: Kristi Praakle 
Account nr: 221028427237 

IBAN: EE122200221028427237 
BIC/SWIFT: HABAEE2X 

(kui vajad rohkem detaile, võta minuga ühendust) 
 

VÕI 
 

Paypal: kristi.praakle@gmail.com
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MMMeeeeeennnuuutttuuussseeeddd   jjjuuutttllluuusssttteeesssttt   oookkktttoooooobbbrrriii   kkkuuuuuulll   
2.10. Indrek Luide: Jumala missioon 3. Jh 14:1-14 
On olukordi vaimses maailmas, mida meie ei saa mõjutada. Kui Jeesus ütles, et 
Ta läheb midagi teostama, siis seda Ta ka teeb sõltumata, mida meie sellest 
arvame.  
Jeesus maa peale tulles kaotas teatud mõttes oma Jumalikkuse st Ta sai teha siin 
maapeal vaid seda, mida Ta nägi Isa tegevat, olles sellega eeskujuks igale Tema 
jüngrile. 
On mõistmatuse aegu ja aegu, kus me saame teadlikuks. Igatsus on alustada 
koguduse nö PIIBLIRINGIGA. Et oleks tarkust juhtida ka inimesi õigele 
teeotsale.  
Selleks, et õigest paluda midagi Jeesuse käest on vaja vaid veidi usku. Enne kui 
paluma hakkame täidame oma südame, vaimu ja kogu olemuse usuga Jeesusesse. 
Seda ei ole palju vaja. Suurim mägi mis takistab edukat toimimist on 
eelarvamused või enda alahindamine. 
Hb 2:2-4 
 
9.10. Indrek Luide: Jumala missioon 4. Külv ja lõikus. 1Ms 8:22 ja Jh 4:37 
Jumal on arvestanud meiega mitte ainult kohatäitjatena Tema kuningriigi 
istetoolis vaid partnerina. Selle tõttu tuleb meil Jumala Vaimu juhtimisel 
tasakaalustada elu isiklikult kui üheskoos. 
 
16.10. Indrek Luide: Jumala missioon 5. KIRG.  

Kirg muutuse järele, mis muudab elusid. Selleks: 
1. Peab koguduses olema radikaalne SÕNA. Jh 1:1-3 
2. Peab koguduses olema radikaalne PALVE. Lk 18:1-8 
3. Peab koguduses olema radikaalne OHVERDUS. Ml 3:7b ja 10 
4. Peab koguduses olema radikaalne TÄNU. Ap 2:46 
5. Peab koguduses olema radikaalne JUHTIMINE. 
6. Mille tagajärjel toimub koguduses radikaalne KASV. Ap 2:41 
 
23.10. Indrek Luide: Jumala missioon 6. Luuka 18:9-14 

Paar küsimust! 
1. Kuidas sa iseloomustaksid oma usklikku elu? 
2. Oluline küsimus meie põlvkonnale – ja igale põlvkonnale – kõlab nii: 

kui te saaksite kätte taeva, kus ei ole haigusi, kus on kõik teie sõbrad, 
kõik meelepärased toidud, lemmikharrastused, kogu looduse ilu, kõik 
ihulikud rõõmud ja ei ühtki konflikti ega loodusõnnetust, kas oleksite 
selle taevaga rahul, kui seal ei oleks Jeesust? 
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30.10. Perekond Toots 

Hanna Toots - lastejutt 

Väga oluline on olla sõnakuulelik oma vanematele. 
Lugu ketikoerast, keda söötma läksin ja ema hoiatas 
mind, et ma ei läheks talle liiga lähedale. Ma ei 
hoolinud sellest. Koer tormas minu poole. Tänu isa 
otsustavusele, kes mind koera lõugade vahelt ära 
tõmbas, ei juhtunud suuremat õnnetust. 
 
Kristo Toots 

Kristlastel on 2 tegevust, mida peame tegema: 
eestpalvetama ja tunnistama. Lisaks selle annab Jumal 
meile veel eriülesandeid ja ande, millega saame Teda 
teenida. 
 
Tiit Toots 

Jagas oma usule tulekut okupatsioonijõudude armees.  
 
 
 
 
 
Kertu Toots 

Johannese 2:1-11. Mõned punktid jutlusest. 
1. Sa ei pruugi olla õiges kohas. 
2. Sageli laseme probleemidel ennast Jumalast eemale 

tõmmata, selle asemel, et Jumalale lähemale 
minna/jõuda. Keskendume probleemide asemel 
Jumalale. 

3. 2Aj 16:9. Hoia siira südamega Tema poole. 
4. Jh 14:15… Jumal ootab sõnakuulelikust. See on 

otsus, mitte tunded. 
5. Jumal ütleb: andke mulle see, mis teil on ja ma teen 

sellest, mis on tarvis. Ainult Jumal teab, mida on 
inimesel vaja. Jumalal meeldib alustada mitte 
millestki. Kehtib reegel: MIDA TEMA TEILE 
ÜTLEB, SEDA TEHKE! 
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PPPrrrooohhhvvveeetttllliiikkk   sssõõõnnnaaa   IIInnngggllliiisssmmmaaaaaalllttt   KKKeeehhhrrraaa   
kkkoooggguuuddduuussseeellleee   

   
ÜÜÜhhheeesss   pppiiiiiibbbllliiitttuuunnnnnniiisss   oookkktttoooooobbbeeerrr   222000111666   pppaaalllvvveeetttaaasss   LLLiiinnnaaa   jjjaaa   ttteeemmmaaa   vvveeeeeelll   222   nnnoooooorrrttt    KKKeeehhhrrraaa   
KKKoooggguuuddduuussseee   eeeeeesssttt ...    AAAllllllpppoooooolll   sssõõõnnnuuummm,,,   mmmiiidddaaa   JJJuuummmaaalll   aaannndddiiisss   KKKeeehhhrrraaa   KKKoooggguuuddduuussseee   jjjaaaoookkksss...    
   
-Nägin tuld põlemas 
-nägin tara rohelisel põllul. Jumal on kutsunud teid kaitsjateks. Oma linna kaitsjateks 
-Jumal tahab üles tõsta uue põlvkonna, kes elab radikaalselt Tema jaoks 
-Kogudus liigub talvest kevade/suve perioodi. See hakkab juba võrsuma. Uued õied, uus 
elu. Võtke see uus vastu 
 
Ma loodan, et näete, kuidas Jumal teie kogudust armastab! Jumal tahab teid julgustada 
edasi minema, jätkuvalt armastama ja jätkuvalt tegema head tööd. Lugege Tema Sõna ja 
ülistage Teda! Ma usun, et Jumal tahab teile anda uusi ilmutusi enda kohta. Otsige 
sügavamalt! Kaevake sügavamale! Jumal tahab anda teile rohkem! Te ei ole veel finišis. 
Te ei ole veel kõike näinud, palju rohkem on tulemas. Julgusta noori, las nad tõusevad ja 
saavad nendeks, kelleks Jumal neid on kutsunud. Las nad teenivad juhtidena, las nad 
käivad oma andides. Jumal tahab teie kogudust kasutada! Oma au ja kuningriigi jaoks. 
Olge vaprad! Minge välja ja kuulutage, kes Jeesus on! Ta on teiega! 
 
Jumal õnnistagu teid väga! 
Armastusega, Lina 
 
 

KKKoooggguuuddduuussseee   JJJUUUHHHAAATTTUUUSSSEEE   oootttsssuuussseeeiiiddd...   
 
Juhatus otsustas oma 30.10.2016 toimunud koosolekul  

1. toetada Avispea Vabakoguduse maja remonti 300€. 
 
 

Üleskutse koguduse juhatuselt: 

Täpsem info järgmises infolehes. 
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KKKoooggguuuddduuussseee   mmmaaajjjaaannnddduuussseeellluuusssttt   
 

 

Vajalikud tööd! 

Kehra Kogudusel ootab ees viimaste aastate suurim ettevõtmine. 
Kogudusemaja keskkütte korrastamine. Juhatus tellis projekteerimisettevõttelt 
vastavasisulise projekti, mis on nüüd ka valmis. Vaata infoleht 2016-10. 
Tööde eelarve kuluks saab olema 50000€. Viimane täiskogu otsustas selleks 
tööks võtta EKB Liidu ehitusfondist soodsat laenud 10 aastase tagasimaksega. 
See tähendab ühtlasi, et meil tuleb otsustada, kas suudame leida 10 aasta 
jooksul igal kuul 420€ lisaraha. Kehra Kogudusel on hetkel liikmeid 77, mis 
tähendab, et iga liige peaks leidma 10 aasta jooksul 649€ ehk siis igal kuul 
kümne aasta jooksul 6€ lisaks sellele millega me seni oleme koguduse töös 
osalenud. Kui me kõik ühiselt sellega arvestame, suudame töö ka ära teha ja 
lõpeb kogudusemaja lagunemine seestpoolt. Kas sa oled nõus ja valmis selle 
projektiga liituma. 
 
 
 
Teiseks suuremaks tööks, nagu ka eelmise kuu infolehes sai esile toodud on 
vasakpoolse majatiiva teise korruse sanitaarsõlme renoveerimine. 
 
 
 
Lisaks sellele alustatud aga veel lõpetamata tööd: viimased tööd fuajee 
põranda juures, koristajate konku sisustamine, kohviku ees oleva ja kontorite 
koridori ripplae paigaldus. 4 akna vahetamine ning noortekontori remont. 
 
 
 
 
 

 

Need ning mitmed teised võimalikud tööd, oleks tore, kui suudaksime 

sellel aastal lõpetada. Iga abiline on väga oluline ning oodatud. 
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KKKoooggguuuddduuusss   õõõnnnnnniiissstttaaasss   AAAnnniiijjjaaa   vvvaaallllllaaa   vvvaaallliiitttsssuuusssttt...   
14.10.2016 oli kogudusel eesõigus võõrustada Anija valla valitsust, et täita 
Pühakirjas kogudusele antud ülesannet  
1Tm 2:1-3 

Ma kutsun siis üles anuma, palvetama, tegema eestpalveid ja tänupalveid 

kõigi inimeste eest, kuningate ja kõigi ülemuste eest, et me võiksime elada 

vaikset ja rahulikku elu kõiges jumalakartuses ja väärikuses. See on hea ja 

meeldiv Jumala, meie Päästja silmis. 

Pastor Indrek Luide tegi lühikese ülevaate koguduse ajaloost ja ideest, miks 
vallavalitsus oli kutsutud koguduse keskele. Helen Haasi juhtimisel laulsime 
koos Heldur Toominga laulu „Täis tänu süda hõiskab laulab Sulle“ (vl 325). 
Selle järel pastor Indrek Luide palvetas vallavalitsusele õnnistust. Vallavanem 
Arvi Karotamm tervitas kogudust väikese sõnavõtuga, kinkides valla logoga 
joogitassi. Koosolemine lõppes osaduskohvi ja ringkäiguga koguduse majas. 
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KKKoooggguuuddduuussseee   iiinnnfffooo   
   
Jumalateenistused pühapäeviti kell 11. 
• Palveteenistus neljapäeviti kell 11. 
• Pühapäevakool pühapäeviti kell 11. 
• Noorteõhtud VVVaaalllggguuusssfffoooooorrr  laupäeviti kell 18. 
• „Võta ja Jäta“ avatud laupäeval kell 10-13.  

o Täpsem info Helgi Kattel, 53405282 
• Juhatuse liikmed:  

o Indrek Luide, Hannes Pikkel, Krista Ehanurm, Alar Laagriküll, 
Helen Haas, Lilian Aun. 

• Pastor:  
o Indrek Luide, 56359279 pastor@kehrakogudus.ee 

• Juhatuse esimees:  
o Hannes Pikkel, 56472669, juhatus@kehrakogudus.ee 

• Koguduse noored:  
o Rebeka Pikkel, 56156416 

• Lastetöö koordinaator:  
o 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 facebook: https://www.facebook.com/KehraNoortekas  
Pangaarve: EE372200001120056878 


