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Veebruar 2016 

Pastoriveerg! 
 

Armas Kehra Kogudus! 

Esimesed 31 päeva on möödunud tuule tiivul. Alustasime kogudusega 
mõttetest andide leidmisest ja nende rakendamisest Kuningriigi 
ülesehitamiseks. 

Selle kuul algab kümnendast „Suur paastuaeg“, periood, mis sageli jumalalaste 
aga ka koguduste elus on tõsisem Jumala otsimise periood. Periood lõpeb 
Ülestõusmispühadega. 

Paastuaja materjal, mille EEA annab kogudustele lähtub salmist Johannes 14:6 
Jeesus ütles talle: «Mina olen tee ja tõde ja elu. Ükski ei saa minna Isa juurde 
muidu kui minu kaudu“.  

Käigem siis õigel teel, Jumala tões ja lubame oma ellu 
tõelise elu. 

 
Lootusega edasi 

Kehra Koguduse pastor Indrek LuideIndrek LuideIndrek LuideIndrek Luide    
    

    

    

    

    

    

    

Koguduse koduleht: www.kehrakogudus.ee 
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VVVeeeeeebbbrrruuuaaarrr   222000111666–––   kkkuuuuuukkkaaavvvaaa   
   

Aeg Üritus Info 

Neljapäev 04.02 
kell 11 

Palvekogunemine juhatab: Lilian Aun 

Pühapäev 7.02 
kell 11 

Jumalateenistus 
Pühaõhtusöömaaeg 

juhatab: Indrek Luide 
jutlustab: Indrek Luide 
muusika: Krista Ehanurm 

Neljapäev 11.02 
kell 11 

Palvekogunemine juhatab: Lilian Aun 

Pühapäev 14.02 
kell 11 

Jumalateenistus 
Sõbrapäev 

juhatab: Hannes Pikkel 
jutlus: Hannes Pikkel 
muusika: Heli Karu 

Neljapäev 17.02 
kell 11 

Palvekogunemine juhatab: Lilian Aun 

Pühapäev 21.02 
kell 11 

Jumalateenistus 
juhatab: Helen Haas 
jutlus: Helen Haas 
muusika: Helen Haas 

Neljapäev 25.02 
kell 11 

Jumalateenistus juhatab: Lilian Aun 

Reede 26.02 
kell 19 

Kristlik kultuuriõhtu. 
Matkaklubi 

Kuidas korraldada unistuste reisi 
Iisraeli näitel. 
juhatab: Helen Haas 

Laupäev 27.02 
kell 12-15 

Laste talvepäev  

Pühapäev 28.02 
kell 11 

Jumalateenistus 
juhatab: Indrek Luide 
jutlus: Indrek Luide 
muusika: Merike Pikkel 
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SSSüüünnnnnniiipppäääeeevvvaaalllaaapppssseeeddd   vvveeeeeebbbrrruuuaaarrriiisss   222000111666   
 

Haas Helen 10  

Kuuskmäe Lembit 10  

Eisatare Liisi 12  

Parman Johannes 12  

Klemets Eva 14  

Metsis Egle 16  

Luide Indrek 21  

Tiirik Laura 23  
 
 
 
 
 
 
 

ÕÕÕnnnnnniiissstttuuusssiii   sssüüünnnnnniiipppäääeeevvvaaalllaaasssttteeellleee!!!   
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LLLaaasssttteeetttöööööö!!!   
 
 

27.02.2016 kell 12-15 toimub laste TALVEPÄEV. 

Selleks, et see võiks hästi toimuda ning programmi kõik ettevalmistatud 

kavapunktid võiksid ellu viidud saada on vaja väga palju eestpalvet. 

 

Esiteks, et Taevaisa saadaks jätkuvalt lund ning ka veidi talvelikumat 

ilma. 

 

Teiseks. Oluliseks Talvepäeva tegevuseks on sõit saaniga, mida veab 

hobune. 

Kolmandaks, et teadet kuuleks palju lapsi ning nad võtaksid oma 

vanemad kaasa ning tuleksid sellest päevast osa saama. Olgu see siis 

kogupere päev. 

 

 

 

 

 

 

Õnnistusi koguduse 

lastetööle. 
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NNNoooooorrrttteeennnuuurrrkkk   –––   RRReeebbbeeekkkaaa   
 
Peale vaheaega on olnud nüüdseks juba kolm noorteõhtut. Esimese noorteõhtu 
teemaks oli eestpalve, millest rääkisin mina ise koos Ruthiga.  Kohal oli 16 
inimest. Teine noorteõhtu oli erinoortekas, mis toimus õues liumäel. Rahvast 
oli küll vähe(7 inimest), aga meil oli väga lõbus kelkudega mäest alla lasta. 
Peale õues olemist, läksime kohvikusse, kus jõime teed ja rääkisime niisama. 
Kolmandal 30. jaanuaril toimuval noorteõhtul olid külas Aili Kulp ja Merike 
Pikkel, kes tunnistasid. 
Pikemas persepktiivis on meil noortekaga kavas ka sel aastal korraldada SOS 
noortelaagrit. Eelmine aasta 

 
Peale vaheaega on olnud nüüdseks juba kolm noorteõhtut. Esimese noorteõhtu 
teemaks oli eestpalve, millest rääkisin mina ise koos Ruthiga.  Kohal oli 16 
inimest. Teine noorteõhtu oli erinoortekas, mis toimus õues liumäel. Rahvast 
oli küll vähe(7 inimest), aga meil oli väga lõbus kelkudega mäest alla lasta. 
Peale õues olemist, läksime kohvikusse, kus jõime teed ja rääkisime niisama. 
Kolmandal 30. jaanuaril toimuval noorteõhtul olid külas Aili Kulp ja Merike 
Pikkel, kes tunnistasid. 
Pikemas persepktiivis on meil noortekaga kavas ka sel aastal korraldada SOS 
noortelaagrit. Eelmine aasta 
 
 
 
Kehra Koguduse noortejuhid on sellest aastast alates Rebeka Pikkel ja 
Kärolain Kattai! 
 
 
 
 

NB! Noorteõhtud VVVaaalllggguuusssfffoooooorrr toimuvad laupäeviti kell 18! 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/KehraNoortekas?fref=ts 
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JJJaaaaaannnuuuaaarrr   222000111666   jjjuuutttllluuussseeeddd   
Indrek Luide – 3.01.2016 ÜKS KRISTUSES. 
Üks eesmärgis: Ef 4:4 „Üks ihu ja üks vaim, 
nagu te olete ka kutsutud üheks lootuseks oma 
kutsumise poolest.“ 
Üks Vaimus: 1Kr 12:4 „Armiandides on küll 
erinevusi, aga Vaim on seesama.“  
1Kr 12:13 „Sest me kõik oleme ühe Vaimuga 
ristitud üheks ihuks, olgu juudid või kreeklased, 
olgu orjad või vabad, ning me kõik oleme joodetud ühe Vaimuga. 
 
Üks teenimises: Hb 2:4 „Kusjuures Jumal ise on kinnitanud nende tunnistust 
tunnustähtede ja imedega, mitmesuguste vägevate tegudega ning Püha Vaimu 
andidega, mida ta jagas oma tahtmise järgi. 
 
 
Helen Haas – 10.01.2016  
Meie kõigi privileeg on, et meile on antud Püha 
Vaim. Omast jõust, tarkusest tegutsemine võib 
halvasti lõppeda. Püha Vaim on antud inimestele 
mitte üritustele. 
Ärme unustame väikseid asju. Püüame kellelegi 
päevas öelda midagi head. Kui on midagi hästi 
tehtud, siis julgustame teda. 
Oluline on andeksandmine. Hea kui sinu sõna võib 
kedagi vabastada andeksandmatusest. Tõde teeb 
vabaks. Rääkige, kui on eriarvamused. 
Olgem üksmeelsed ja otsigem tähti ja kui neid leiame, räägime üksteisele. 
Jäägu kõlama Ap teg 2 peatükk. 
 
 
Hannes Pikkel – 17.01.2016 
Jumal annab ande inimestele. On hea kui me neid 
ande kasutame. 
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IIIiiisssrrraaaeeellliiivvveeeeeerrrggg   ---sssaaabbbaaattt   ---   HHHeeellleeennn   
Nõnda on taevas ja maa ning kõik nende väed valmis saanud. Ja Jumal oli lõpetanud 

seitsmendaks päevaks oma töö, mis ta tegi, ja hingas seitsmendal päeval kõigist oma 

tegudest, mis ta oli teinud. Ja Jumal õnnistas seitsmendat päeva ja pühitses seda, sest 

ta oli siis hinganud kõigist oma tegudest, mis Jumal luues oli teinud. 1Ms 2:1-3 

Sabat on juutide kõige tähtsam püha, mida tähistatakse igal nädalal. Seda tervitatakse 
kui kuningannat või pruuti, kui ta saabub. Talle avatakse koduuks ja kutsutakse pere 
keskele aukülaliseks. Sabati õhtusöök on nädala tähtsaim söömaaeg , mil kõik 
pereliikmed kokku saavad ja oma nädalategemistest räägivad. Sabatilaud on kaetud 
parimate roogadega ja sinna on oodatud ka külalised. Kindlasti on laual sabativein ja -
leib. Keegi on öelnud, et külalised muudavad sabati täiuslikuks. Nii nagu kõik teised 
pühad, algab ka sabat päikeseloojangul ning kestab järgmise päeva päikeseloojanguni 
(reede õhtust laupäeva õhtuni) 

Vanas Testamendis on palju viiteid sellele, et sabatit tuleb tähistada, aga kuidas seda 
täpselt teha, juhiseid ei anta. Palju räägitakse sellest, mida sabati ajal teha ei tohi, aga 
selle tähistamise täpseid juhtnööre ei leidu. Sabati tähistamiseks leidub juhiseid 
rabiinlikus kirjanduses ja selle välisteks märkideks on töötegemisest (tule tegemine) 
hoidumine ja hingamine (puhkamine). Sisuliselt on see suur rõõmupüha, mil saab aja 
maha võtta ja Jumalale ning lähedastele pühenduda. 

Sabati saabudes (18 min enne päikeseloojangut) läidab pere nais liige kaks küünalt – 
sabati meelespidamise ja kaitsmise sümbolid. Küünalde süütamise ajal loetakse palve: 
õnnistatud oled sina, Issand, meie Jumal, maailma valitseja, kes pühitses meid oma 

käskudega ja käskis meid süüdata sabati küünlad. Sabatiküünlaid on kallimaid ja 
odavamaid, tihtipeale on need saadud pärandina ja neid hoitakse väga suure au sees. 

Iisraelis tähistatakse sabatit täie veendumusega – reede pärastlõunal lõpetavad 
liinibussid teenindamise ja poed pannakse kinni. Jeruusalemma Mea Sheartim 
linnaosas võib sabati ajal autoga sõitja ultraortodokside kivirahe alla jääda. Hotellides 
töötavad spetsiaalsed sabatiliftid, mis peatuvad automaatselt igal korrusel – ikka 
selleks, et keegi ei peaks liftinuppu vajutama ja seega tööd tegema. 

Sabatiga tähistatakse ka (egiptuse) orjusest 
pääsemist . Kui orjadel ei olnud vaba aega, 
mil nad võisid perega aja maha võtta, siis 
vabal rahval on eesõigus olemas. 

Ametlikult on sabat Iisraelis ainuke 
täispuhkepäev nädalas - töönädal algab taas 
pühapäeva hommikul.  
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Ja toimuski esimene kristlik kultuuriõhtu. Helen Haas valmistas õhtu ette 
sellega, et esiteks tõlkis Derec Prince raamatu „Tõotatud maa“, andis selle 
trükki läbi DP ministri esindajate Eestis. Ja Kehra Rahvas sai selle raamatuga 
tuttavaks esimene Eestis. Külla kutsuti ka DP ministri esindaja Valentina 
Filimonova. Samuti selle raamatu toimetaja Tiina Eier.  
Kõik, kes osalesid ja soovisid DP raamatut endale soetada, selle ka said. 
Samuti anti võimalus endale soetada ka ülejäänud 5 eesti keelde tõlgitud DP 
raamatut. DP on mees kes rikastab Iisraeli ajaloolist tähtsuse teadmist 
Pühakirja valgel. 

Õnnelik Helen. Raamat valmis! 

Valentina esitleb ka teisi DP raamatuid Valentinale tõlgib Tiina Eier 
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KKKoooggguuuddduuussseee   llloooooommmuuullliiikkk   aaarrreeennnggg   (((KKKLLLAAA)))...   
Mõningad mõtted koguduse loomuliku arenegu uuringust, mis tuli esile ja 
selgus, et ei ole väga palju koguduse liikmeil arusaamist koguduse pastori 
tegemistest ja tegevustest. 
1 arvamus: „Meie pastoril on liiga palju ülesandeid“. Veidi siis pastori 
töödest ja tegemistest. Tundub, et see arvamus põhineb kommunikatsiooni 
puudusel. 
Kehra Koguduse pastor töötab 50% tööaja lepinguga. See teeb kuus 
kohustusliku töö aja kuskil 90 tundi kuus. Tööl 2 äripäeva (neljapäev ja reede) 
ning 1 vaba pühapäev. Nädalasisesed päevad töötan üldiselt kuni 12 tundi. 
Pühapäeviti, sõltuvalt päevast kuni 4 tundi. Kokku keskmine kuu töötunnid 
108 tundi. Peale selle siis erakordsed ehk ootamatud Kehra Kogudusega 
seotud tegevused, mis alati ei nõua Kehras viibimist.  
Nii nagu me kõik käime kuskil tööl, nii on ka minul erinevaid tegevusi, kus 
saan töötada, et kuu tööaeg täis tuleks ning annaks ka sissetuleku. Nendeks on 
kaks organisatsiooni: Eesti Evangeelne Allianss ja KrIK (Kristus Igasse 
Kodusse). 
Nimetatud organisatsioonid tegutseva koguduste toetamiseks, mis omakorda 
toetab ka Kehra Koguduse evangeelset tööd. Näiteks „Lootust Leides“ 
evangeelsete vihikute jagamine jne.  
Võiksime korraldada muidugi ka nö personaalkohtumise, kus saaksin anda 
ülevaate enda töödest, mõtetest ja unistustest. 
 
 
 

 



 

Veebruar 2016 10 

KKKoooggguuuddduuussseee   mmmaaajjjaaannnddduuussseeellluuu 

Veidi sellest, mis on see, mis võiks-peaks 2016 aastal toimuma koguduse 
majanduselus. 
Väljakutsed kogudusele majanduselus on sama suured kui hingede võimise 
küsimuses. Alustame kogudusemaja seest. Mäletan külaskäiku ühte Riia 
kogudusse , kes kogunesid meie mõistes kaarhallis. Selline tavaline, milliseid 
on ka meie piirkonnas mitmel pool näha. Kui uksest sisse astusin, siis oli 
ahhaa elamus, sest seest oli kõik niivõrd kaunis, puhas, tänapäevane. Meile 
tehti ekskursioon igasse ruumi, mis selles majas oli. Kõik need olid väga 
korralikult disainitud ja korras. See pilt silme ees, näen ka mina meie 
koguduse hoonet taolisena.  
Pean siinjuures tänama koguduse koristusgruppi, kes hoiavad seda, mis on 
väga puhtana. Teete seda südamega ja paljud on pühendunud väga ustavalt. 
Kutsun selle grupiga liituma keskealisi ja nooremaid ning ka mehi! 
Peale korrashoiu tuleb kogudusemaja ka arendada ja edasi remontida. Alates 
kogudusemaja ustest, vestibüüli põrandast kuni kõige viimase toani, mis selles 
majas on! 
Tuleme paneme oma anded tööle ja kes soovib oma talenti ning oskusi 
arendada, siis kogudusemaja juures ehk siis tempel, kus Kehra ristirahvas koos 
Jumalaga kohtumas käib, võiks muutuda väärikaks. 
Kus mingit viga näed, seal tule ja aita kaasa! 



 

Veebruar 2016 11 

KKKoooggguuuddduuussseee   eeerrriiisssüüünnndddmmmsssuuueeeddd   222000111666!!! 
 

Kristlikud kultuurisündmused 
 

26.02.2016 kell 19 
Matkaõhtu – külalised Helen Haas ja Bianca Mikovitš 

 

27.03.2016 kell 19 
Muusikaõhtu koos Laura ja Joel Remmeliga. 

 

30.04.2016 
Teguspäev. Pannkoogihommik, laat. Päev lõpeb bändi Daniel Levi 

kontserdiga. 
 

20-22.05.2016 
Hämeenlinnast külalised 

 

27.05.2016 kell 19 
Õhtu põneva, avaliku elu tegelasega. 

 

19.06.2016 
Kehra Koguduse 126 aastapäev 

 
Ülevabariigilised sündmused, soovitav osaleda 

12.02.2016 Ettevõtlusseminar Rakveres. 10-15 

13.02.2016 Aeg tegutseda 2016 konverents Jõhvis. 

26-03.2016 kell 11 Abielufestival, Tallinnas 

2.04.2016 Misjonikonverents Tallinnas EKNK kirikus. 

29.04.2016 Ettevõtlusfoorum, Tallinnas 

15.05.2016 Maakondlik palvepäev 

28.05.2016 Ülemaaline evangeeliumi kuulutamise päev (G.O.D.) 

3-5.06.2016 Noorte Piiblipäeva Tallinnas 

8-10.07.2016 EKB Liidu suvefestival 
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KKKoooggguuuddduuussseee   iiinnnfffooo   
Jumalateenistused pühapäeviti kell 11. 
• Palveteenistus neljapäeviti kell 11. 
• Pühapäevakool kell 11. 
• Noorteõhtu laupäeviti kell 18. 
• Vene grupp 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, Helen Haas, Lilian Aun. 
• Pastor: Indrek Luide, 56359279 pastor@kehrakogudus.ee 
• Juhatuse esimees: Hannes Pikkel, 56472669, juhatus@kehrakogudus.ee 
• Koguduse noored: Rebeka Pikkel, 56156416 ja Kärolain Kattai 58354909 
• Lastetöö 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 facebook: https://www.facebook.com/KehraNoortekas  
Pangaarve: EE372200001120056878 


