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September 2016 

Pastoriveerg! 
Armas Kehra Kogudus! 

Ongi alanud uus tööhooaeg. Oleme viimastel kuudel kuulnud palju 
innustavaid jutlusi. Loodame pea, et saame need ülesse riputatud ka koguduse 
kodulehele. 

On mõned arengud, mis puudutab igaühte isiklikult aga mis mõjutab tegelikult 
üldist arengut. Isiklik Jumala hääle kuulmine ja Tema tahtes seejärel 
liikumine. Ehk siis kõrvad ja süda puhtaks. See on aluseks Vaimu liikumise 
võimalusele koguduse elus ja tegevuses. 

Alustame sügisel Alfaga. Alfa tähendab seda, et iga koguduse liige tuleb 
sellesse osalema ning võtab vähemalt ühe oma sõbra kaasa. Kas üldse uusi 
mahub meie keskele või oleme juba piisavalt kapseldunud olemasoleva 
sõpruskonna piirides? Avame siis oma sõpruspiirid neile, kes praegu veel 
väljapool seisavad. Anna teada, keda soovid kutsuda ning vormistame talle 
kauni isikliku kutse! 

Ära unusta palve meeles avatud südamega lugema raamatut „Tund, mis 
muudab maailma“. Ehk ka seda maailma, mis on meie endi 
vastutuspiirkonnas. 

Õnnistusi lootuses 

 

Indrek LuideIndrek LuideIndrek LuideIndrek Luide 

Kehra Koguduse pastor     
    

    

    

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

Aeg Üritus Info 

Pühapäev 4.09 

kell 11 
Jumalateenistus 
Kristuse surmamälestamine 

juhatab: Indrek Luide  
jutlustab: Indrek Luide 

muusika: Krista Ehanurm 
Noorsootöö palve- ja ohvripäev 

Pühapäev 11.09 
kell 11 

Jumalateenistus 
 

juhatab: Indrek Luide 

jutlus: Helen Haas 
ülistus: Helen Haas 
Vanavanematepäev 

Laupäev 17.09 
kell 10st 

Talgupäev  

Pühapäev 18.09 
kell 11 

Jumalateenistus    
juhatab: Indrek Luide 
jutlus: Hannes Pikkel 

ülistus: Merike Pikkel 

Neljapäev 22.09 Sügise algus 17:21  

Pühapäev 25.09 

kell 11 
Jumalateenistus 

juhatab: Indrek Luide 

jutlus: Vaido Palmik 
muusika: Diana Leoke-Bosenko 

Neljapäev 29.09 
kell 18:30 

Alfa 
Kristlus – kas igav, iganenud ja 
kasutu? 

 
 
 
 

NNNoooooorrrttteeeõõõhhhtttuuuddd   VVVaaalllggguuusssfffoooooorrr tttoooiiimmmuuuvvvaaaddd   lllaaauuupppäääeeevvviiitttiii   kkkeeellllll   111888!!!   

EEEsssiiimmmeeennneee   nnnoooooorrrttteeekkkaaasss   111000...ssseeepppttteeemmmbbbeeerrr   222000111666 

 

 

 

IIIgggaaalll   nnneeellljjjaaapppäääeeevvvaaalll   kkkeeellllll   111111   pppaaalllvvveeegggrrruuupppppp   kkkoooggguuuddduuussseeemmmaaajjjaaasss...   
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SSSüüünnnnnniiipppäääeeevvvaaalllaaapppssseeeddd   ssseeepppttteeemmmbbbeeerrr   222000111666   
   
   

Kaasma Helve 3  

Kattel Helgi 6  

Pikkel Rebeka 7  

Laagriküll Aili 8  

Jaanus Maria 14  
   

   

   

   

ÕÕÕnnnnnniiissstttuuusssiii   sssüüünnnnnniiipppäääeeevvvaaalllaaasssttteeellleee!!!   
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LLLaaasssttteeetttöööööö   ---   EEEhhhaaa   
Armas kogudus, suvi on ime kiiresti möödunud ja kooliaeg kätte jõudnud. 
 Nõnda alustame meiegi jälle pühapäevakooli tundidega. 
 Kevadel kui ma olin omadega täiesti läbi ja palvetasin, et Jumal saada keegi 
kuum ja ustav minu asemele lastetöö juhiks. Mu süda hüppas rõõmust kui 
ma nägin mõnda uut meie kogudusse pühapäeviti tulemas. 
Sel ajal ma leidsin taas oma vihikust, kusagilt  kunagi ülesse kirjutatud loo, 
mis julgustas ja andis pisut jõudu.   
 
           Isa kiri lapsele. 
Laps sa võibolla ei tunnegi mind. Kuid mina tean sinu kohta kõike. 

Ma tean millal sa maha istud ja millal sa tõused. Sinu teed on mulle 

tuttavad. 

Tean isegi juuksekarvade arvu su peas. Ma lõin su enda sarnaseks. Minus 

sa 

elad, liigud ja oled. Sa oled minu järglane. Ma tundsin sind enne kui sind 

eostati. 

Ma valisin sind juba siis kui ma universumit valmistasin. Sa ei ole eksitus, 

sest kõik sinu päevad on kirja pandud minu elu raamatutes. 

Ma ole määranud su sünnihetke ning paiga kus sa elad. 

Sa oled imeliselt loodud! Ma kudusin sind sinu emaüsas. 

Tea, et ma ei ole keegi kes on kuri ja kaugel, vaid ma armastan sind. 

Minu igatsus on , et sa kogeksid minu küllusliku armastust! 

Ma olen su Isa ja sina oled minu laps! 

 

Edasi kirjutan seda lugu järgmistel kuudel. 
 
Palvetame koos jätkuvalt perede ja 
Kehras elavate inimeste eest. 
Jumala armu ja õnnistust kõigile 
töötegijatele. Meile kõigile jõudu olla 
ustavad ja kuumad seda tööd tehes 
mida me oleme tegemas. 
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NNNoooooorrrttteeennnuuurrrkkk   –––   RRReeebbbeeekkkaaa   
 

Suvi on möödunud väga kiiresti ja juba ongi alanud kool ja alguse saab 
noortetöö lV hooaeg!  Peale laagrit augustikuus erikogunemisi noortega ei 
toimunud, aga see eest saime koguda mõtteid ja puhata. Uus hooaeg saab 
alguse 10. septembril kell 18.00 koguduse saalis. Meie suur igatsus on, et 
eelmise aasta tublid noortekatel käijad jätkaksid ja loodame et liitub ka uusi 
noori. 

Nagu te kõik juba teate möödus SOS laager väga õnnistatult ja kui kellegil on 
soovi vaadata sellest pilte ja mõningaid videosid, on seda võimalik teha: Kehra 
noortekas – Valgusfoor facebooki kodulehel. 

 

Palvesoovid lV hooajaks: 

• Tiimi innukus võiks kesta ja veelgi kasvada 

• Et Jumal saadaks noorteõhtutele õigeid inimesi 

• Julgust nii tiimiliikmetele kui ka külastajatele 

• Jumala tahte sündimine 

• Et oleks piisavalt töötegijaid 

 

 

 

 

lV hooaja avanoortekas on 10. septembril (laupäeval) 18.00 

 
https://www.facebook.com/KehraNoortekas?fref=ts 
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GGGeeeooorrrgggiiiaaasssttt   –––   HHHeeellleeennn   
Misjonireis Georgiasse 

26. augustil asus meie 8-liikmeline misjonitiim Tallinnast Georgia poole teele. 
Tiimis olid EKNK Toompea koguduse noored ja Diana ning Helen Kehrast. 
Hiljem ühinesid meiega veel Johannes Kudrin oma tütrega ja Livi Ashkelonist 
Iisraelist. 
Meie peamine eesmärk oli aidata Rustavi kogudusel rajada uus kogudus 
Tijaneti linna. Selleks korraldasime Tijaneti linnas 5-päevase noorte laagri ja 
viisime kahel korral läbi „hommikusöök sõbraga“ ürituse, mille vältel 
jagasime välja 60-70 toiduabipakki (9 erineva tootega). 20-30 abipakki viisime 
ühte külla, kus mõni päev varem käisime külarahvale kuulutamas. Seega oli 
meil võimalus abistada kokku 90 inimest koos peredega. Hommikusöögi ajal 
pakkusime tulijatele osadust ja sõprust ning kuulutasime läbi elava muusika ja 
sõnumi evangeeliumit. 

 
Evangeelne koosolek Tijaneti lähedal külakeses 

 

 
Noorte laagri jalgsimatk linnast välja 
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Noorte laagrisse tuli igapäevaselt 7-10 kohalikku noort, kellele saime läbi 
mängude ja filmivaatamise evangeeliumit kuulutada. Viimasel päeval oli 
kõigil võimalus eestpalveteks, mida ka palju kasutati. Laager lõppes ühise 
palve ja ülistusega. Tijanetist lahkumine tõi paljudele pisara silma. 
Enne ärasõitu oli meil vabal päeval võimalus tutvuda Tbilisi linnaga – 
jalutasime koos Rustavi koguduse noortega vanalinnas ning sõime ühiselt 
Georgia rahvustoitu. Päikese loojudes sõitsime rippvagunitega üle Kura jõe 
keskaegsesse kindlusesse, et sealt ülevalt veel Georgiat õnnistada. 
 

 
Hommikusöök sõbraga 

 

 
 Jumalateenistusel Rustavis 

 
Enne lahkumist andsime pastor Gelale üle ka „Tijaneti fondi“ kogunenud raha, 
mille abil Rustavi kogudusel on võimalus sealset tööd jätkata – Tijaneti linn 
on Rustavist u 3 h autosõidu kaugusel. 
Koju tagasi jõudsime 8. augusti öösel – reisist väsinud, kuid õnnelikud. Aitähh 
kõikidele eespalvetajatele ja toetajatele – ilma teieta ei oleks see reis olnud 
sellisel kujul võimalik! 
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KKKooonnnvvveeerrreeennntttsss   „„„KKKuuuiiidddaaasss   kkkuuuuuullldddaaa   JJJuuummmaaalllaaa   
hhhäääääälllttt“““???   

EEA korraldab 08.09 – 10.09 2016 konverentsi „Kuidas kuulda Jumala 

häält“ 

Konverentsi jutlustaja on Mark Aldridge New Wine International juht ja 
superviisor. 

Alates 1994 on Mark Aldridge olnud vikaariks Inglise Anglikaani Kirikus, 2010. 
aastast on ta New Wine International superviisor ja alates 2015. aastast täiskohaga 
New Wine International juht. 

New Wine`i visioon: 
Näha ühiskonda muutumas selle läbi kui kristlased rõõmuga Jumalat ülistavad, 
leiavad vabaduse Jeesust järgides ning täituvad Püha Vaimu väega. 

Näha kogudusi värskendatuna, tugevdatutena ja rajatuna, elades ja kuulutades 
Jumala Sõna igas eluvaldkonnas. Teenides Jumalat , sirutudes nendeni, kes on 
kadunud, vaevatud ja haavatud ja jagades ning demonstreerides häid sõnumeid 
Jumala Kuningriigist kõigile. 

Näha, kuidas kogudused saavad 
tugevamaks, julgemaks, 
avatumaks; näha uusi kogudusi 
sündimas, kus mitte ainult ei 
kuulutata vaid ka elatakse 
vastavalt Jumala Sõnale ja seda elu 
igas valdkonnas. Näha kogudusi 
sirutumas nendeni kes on kadunud, 
vaevatud ja vaesed, jagades nii 
sõnas kui tegudes häid sõnumeid 
Jumala Kuningriigist kõigile. 
Oleme valmis teenima ja jagama 
oma visiooni juhul, kui oleme 
saanud kutse kohalike koguduste 
juhtidelt ja meie esmane fookus on 
teenida, treenida ja julgustada 
koguduste pastoreid ja töötegijaid. 
Vastavalt Jumala Sõnale tahame 
tasuta jagada seda , mida Tema on 
meile tasuta andnud. 
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MMMeeeeeennnuuutttuuussseeeddd   jjjuuutttllluuusssttteeesssttt   
5.06. Indrek Luide 

Teemal „Jumala visioon 3“ peamõte Ho 4:1-10 kirjakohast üleskutsena 
tõsisele usuelule ja Jumala tundmisele. Kui seda ei ole, siis tagajärjeks usuline 
komistamine ja hukk. 
 
19.06. Margus Einlo 

Koguduse aastapäeva jutlus, mis keskendus Kaini ja Abeli vaimsusele 
koguduses ja koguduste liidus. 
 
3.07. Indrek Luide 

Teemal „Jumala visioon 4“ peamõte 1Ms 3:9-10. „Kus sa oled?“ Jeesus 
igatseb, et me toimiksime Temaga osaduses ning parima Jumala plaaniga. 
Ebatäiuslikena võime olla mõnikord omadel teedel ja siis Jumal hüüab, meid, 
et juhtida meid oma visiooni – Lk 10:1-12. Kuulutage: Jumala riik on 
lähedal!“ 
 
10.07. Alland Parman 

Üldteema „Raha“. Eestlastena oleme 
maailmas ühed jõukamad. Oluline on, 
kuidas me seda kasutame. Jumalal on alati 
nn ekstraraha. Mt 6:21: Kus on su vara on ka 
sinu süda. Lk 16. Keegi ei saa teenida kahte 
isandat. Vara ei saa olla meie peremees. 
Kuhu meie raha läheb: maksud, kulutused 
(ekstra ja harjumus), võlad, säästmine, 
andmine. Ekstra raha räägib sellest, kus on su süda. Tasub oma tabel muuta. 
Otsustad millele % sa rahast ära annad. Milline % säästad. Kuluta, mis üle 
jääb. 
 
 
24.07. Indrek Luide 

Teemaks: Jumala eesmärgiga misjonile 1.  
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31.07. Eerek Preisfreund 

Pokerman on tuntud arvutimäng, mis paneb 
rahva liikuma, mida mängivad ka mitmed 
vaimulikud? Meenutus, kuidas üleaedsel 
juhtus motorolleri õnnetus ja ta tuli pastori 
ukse taha abi paluma. Meid peavad 
iseloomustama head teod. Ei tohiks toetud: 
mul ei ole täna tuju, miks mina, ma ei oska 
head teha. Ühe hetkeni meil läheb hästi aga siis jään meil areng seisma. 
Raskused suurendavad meie kandevõimet. Meil peaks olema 4 sõpra – 
müüripurustajad, kes võiks meid Jumala ette viia. Kas meil on sellised sõbrad 
olemas?  
Prohvetlik sõna Kehra kogudusele: 
Js 44:1-8  
1 Nüüd aga kuule, Jaakob, mu sulane, ja Iisrael, mu valitu! 2 Nõnda ütleb Issand, sinu 
Looja, emaihus valmistaja, sinu aitaja: Ära karda, mu sulane Jaakob, ja Jesurun, mu 
valitu. 3 Sest ma valan janusele vett ja kuivale voogusid; ma valan sinu soo peale oma 
Vaimu ja su järglaste peale oma õnnistuse, 4 et nad võrsuksid kui roogude vahel, 
otsekui remmelgad veeojade ääres. 5 Üks ütleb: «Mina kuulun Issandale», teine 
nimetab ennast Jaakobi nimega, kolmas kirjutab oma käe peale: «Issanda oma» ja 
võtab enesele aunimeks Iisrael. 6 Nõnda ütleb Issand, Iisraeli kuningas, ja tema 
lunastaja, vägede Issand: Mina olen esimene ja viimane, ja ei ole muud Jumalat kui 
mina. 7 Kes on minu sarnane? See hüüdku, jutustagu sellest ja kandku mulle ette! 
Sest ajast kui ma seadsin muistse rahva ja tulevased sündmused, jutustagu nad neile 
sellest, mis on tulemas. 8 Ärge värisege ja ärge kartke! 
Kas ma ei ole sulle juba ammu kuulutanud ja teatavaks teinud? Teie olete mu 
tunnistajad. Kas on muud Jumalat kui mina? Ei, muud kaljut ei ole, mina küll ei tea!  
 
14.08. Toomas Vallimäe 

Tunneme kahjuvalus nende pärast, kes 
veel ei ole käimas kogunemisel. Lk 
14:15-24. Oleme rahvas, kes liigub 
pulmapeole. Ikka kuuleme tihti 
vabandusi, et mitte tulla 
jumalateenistusele. Pulmapidu – osade 
ülesandeks oli minna kutsuma inimesi 
pulmapeole. Meie ülesandeks on 
kutsuda inimesi aedade äärest. 
Kasutatud on sõna „keelitama“. Ei ole lihtne teha esimest sammu. 
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21.08. Aneri Giunashvili 

Mt 16. On tähtis teadmine, et oleme päästetud vere 
läbi. Jeesus ütleb, et ta on viinapuu ja meie oleme 
oksad. Peame head valgust kandma. Seda saame teha 
kui mõistame, et oleme mitte eraldiseisev abielupaar 
vaid perekond, kuhu kuuluvad ka lapsed. 
 
 
 
 
28.08. James O. Kudura 

Jumala sõna eesmärk. Mt 4:4. On vaja leiba 
ja on vaja sõna. On vaja tasakaalustatud elu. 
Kui meil on vaid riide toit jne, siis me ei ole 
tegelikult veel elus. Pühakirja järgi oleme 
vaimsed olendid, kes on maale saadetud 
eesmärgiga. Inimesel on kaks dimensiooni – 
nähtamatu (vaimne) ja nähtav (füüsiline). 
1Ms 1:26-27 on, et Jumal lõi ja tegi. 1Ms 
2:7 tegemine, valmistamine millestki muust. Luua tähendab teha midagi mitte 
millestki. Pühakirja järgi sinu vaim sai loodud Jumala poolt. 1Ms 1:1 – taevas 
on nähtamatu reaalsus. Maa nähtav reaalsus. Et iga loodul oleks elu, pead ta 
olema seotud oma allikaga. Kalad on loodud veest, nad sõltuvad sellest. 
Loomad sõltuvad maast. Inimene tehti mudast, mille tõttu ta vajab maad. Üks 
osa inimesest ei pärit mullast, vaid pärit Jumalalt. Selle tõttu me ei ole elus, 
kui meil ei ole kontakti Jumalaga. 
Ef 1:5. meid on õnnistatud. Õnnistus on vaimulik õnnistus. Jumala õnnistus on 
alati vaimses piirkonnas. 
Inimesel on 3 funktsiooni: ihu aitab olla füüsilises reaalsuses, vaim aitab olla 
seotud Jumalaga, hing aitab olla kontaktis iseendaga. 
2Pt 1:3. Jumala vägi on antud meile läbi Sõna ja Tema tundmise. Kui tunneme 
Jumalata, võtame vastu kõik, mis Tema annab. 1Ms 3:4-5 sõna kaudu on 
mingi teadmine, mida meil ei ole vaja teada. Teadmine saatanalt pani meid 
orjusse. Teadmine Jumalalt teeb meid vabaks Jh 8:32. Annan nõuandeks, et sa 
oleksid teadmise sõber. Kui sul ei ole teadmist, oled surnud. Ps 49:20; Õp 
11:29; õp 26:1; õp 19:10; Ps 82:5. 

...
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...Kehra Koguduse Alfa 

 
Nüüd ta siis algab. Esimene kogunemine 29.09.2016. Siis 
otsustame, millisel päeval jätkame. 
 
Alfa aktiivgrupi kogunemine 25.09. 2016 peale 
jumalateenistust, kus toimub Alfa põhimõtete üle vaatamine ning ühine 
osadus. 
 
Et Alfa õnnestuks on vaja eestpalveid. Annan teada sellest ka meie 
partnerkogudustele. Samas on oluline, et sa jagaksid seda kutset oma peres ja 
sõprusringkonnas. Ole seda julge tegema. 
 
 

Paljud küsimused saavad ehk vastatud neile, kes saavad 
osalema Alfa kursusel. 
 

 

Alfa Kehras 29.09 – 8.12.2016. 
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KKKoooggguuuddduuussseee   mmmaaajjjaaannnddduuussseeellluuusssttt   
17.september 2016 – Koguduse talgupäev. 

Pakutavad tööd 
1. Galerii ja koridori ripplae montaaž.  Täname Lead ja Aneri, kes seinad 

värvisid. Teistkordselt värvimise juures abistas ka Lilian. Elektritööd ja 
lae soojustuse korraldasid Alar ja Alari. Väga meeldiva vaheukse- ja 
seina teostas Alar L. Tänud tehtud töö eest! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Vestibüüli põrandaplaatide paigaldus. See töö vajab ilmselt enam 
spetsialiste aga ka nende abilisi. 

 
 

3. Koristajakambri sisustamine. Konkusse vaja 
monteerida riiulid. Üks on kenasti ees ja sein 
värvitud. Konkus ka elekter olemas. Tänud Alar L. ja 
Alari E. tehtud töö eest ning Lea A. seinte värvimise 
eest. 

 
 
 
 

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

sellel kuul lõpetada. Iga abiline on väga oluline ning oodatud. 
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KKKoooggguuuddduuussseee   ttteeerrrrrriiitttoooooorrriiiuuummmiiilll   nnnüüüüüüddd   ooommmaaa   tttiiiiiikkk!!! 

 
 
 
 

KKKüüülllaaasss   pppaaalllvvveeepppaaarrrtttnnneeerrrkkkoooggguuuddduuussseee   aaaaaassstttaaapppäääeeevvvaaalll   
SSSuuutttllleeepppaaasss!!!  

 
Alar, Isabella, Elisabeth, Taaniel, Anni, Rebeka 

Isabella, Rebeka, Anni, Elisaneth, Taaniel, Alari ja Indrek 



 

September 2016 15 

KKKoooggguuuddduuussseee   mmmaaajjjaaasss   ttteeeggguuutttssseeebbb   lllaaasssttteeeaaaeeeddd   
Kehra lasteaeda remonditakse ja lasteaia grupp pidi leidma ise omale kuuks 
ajaks ajutise pesa. 
Pöörduti Kehra Koguduse poole. Nüüd siis ongi vähemalt kuu aega meie 
majas lasteaia 1-2 rühma -  kokku 20-25 last. 
Palvetame, et meie majas oleks neil hea, ning lastevanemad tunneksid ka, et 
meie maja pakub turvalist keskkonda. 
Kui aru sain, siis Airin kaunistas trepikoja. Tänud talle! 
Tänud ka Ailile, kes ruumid ette valmistas, et lasteaed saaks kõik enda soovi 
järgi korraldada ruumid. 
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KKKoooggguuuddduuussseee   iiinnnfffooo   
   
Jumalateenistused pühapäeviti kell 11. 
• Palveteenistus neljapäeviti kell 11. 
• Pühapäevakool pühapäeviti kell 11. 
• Noorteõhtud Valgusfoor laupäeviti kell 18. 
• „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 koordinaator: 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 


