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Aprill 2017         Käime Jumala armus ning jagame seda välja.Käime Jumala armus ning jagame seda välja.Käime Jumala armus ning jagame seda välja.Käime Jumala armus ning jagame seda välja.    

Pastoriveerg! 
Armas Kehra Kogudus! 

Jeesus Kristus on ülestõusnud! Ta elab! 

See hüüe on kõlanud ligi 2000 aastat ristirahva huulilt. Ja see on hüüe, mis on 
võiduka rahvagrupi hüüe. Ei ole enam surma, sest surm on võidetud! 

Võit on ka patu üle ja ohver selle kinnistamiseks oli Jeesus Kristus, kes oli 
piisav ohver Jumala Isa jaoks. Kas Sa koged seda igal päeval? 

Jeesus Kristuse ülestõusmisega surnust algas evangeelium Kuningriigist 
võidukäik. Kui ülestõusmisega liitus Püha Vaim, kes on vajalik minimaalsegi 
kogudusliku töö jaoks, algas Jeesuse PRUUDI ülesehitamine ja areng, kelle 
üheks osaks on ka Kehra Kogudus. 

Olgu meil innukust seda Kuningriigi evangeeliumi jagada lähematele ka 
kaugematele. Toogem Jeesusele oma innukas osalemine tema ihu 
ülesehitamiseks. 

Õnnistatud pühadekuud ja lootusrikast aasta jätku! 

 

Kehra Koguduse pastor Indrek LuideIndrek LuideIndrek LuideIndrek Luide    
    

    

Koguduse koduleht: www.kehrakogudus.ee 
 
 

Kas oled valmis sellel aastal juhtima või tooma vähemalt ühe 
inimese Kristuse juurde? 
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Aprill 2018 – kuukava 
   

Aeg Üritus Info 

Pühapäev 

1.04 
kell 11 

Jumalateenistus 
1.Ülestõusmispüha 

juhatab: Indrek Luide  

jutlustab: Indrek Luide 
ülistus: Rebeka Pikkel 

Laupäev 7.04 
Kell 17 

Kuusalu Muusikakeskoolis evangeelne jumalateenistus 

Pühapäev 

8.04 
kell 11 

Jumalateenistus 
juhatab: Hannes Pikkel 

jutlus: Hannes Pikkel 
muusika: Merike Pikkel 

Pühapäev 

8.04 
Kell 13 

Kehra Koguduse 2018 aastakoosolek Vaata lk 9 

EKB Liidu aastakonverents, 13.-14, Tallinnas Euroopa hotellis 

Pühapäev 

15.04 
kell 11 

Jumalateenistus 
juhatab: Indrek Luide 

jutlus: Kristjan Schwarz 
muusika: Krista Ehanurm 

Pühapäev 

15.04 

Kell 18 

 

Vaata ka lk 4 

Pühapäev 

22.04 
kell 11 

Jumalateenistus 
juhatab: Indrek Luide 

jutlus: Helen Haas 
muusika: Merike Pikkel 

Pühapäev 
29.04 

kell 11 

Jumalateenistus 
juhatab: Indrek Luide 
jutlus: Indrek Luide 

muusika: Heli Karu 

 
Igal neljapäeval kell 11 toimub palvegrupi 

kogunemine, mida juhatab Lilian Aun. 
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SSSüüünnnnnniiipppäääeeevvvaaalllaaapppssseeeddd   aaappprrriiillllll   222000111888   
   

Kannike Ken-Eerik 3 25  

Ehanurm Erki 3 15  

Laagriküll Jaanus 7   

Lipetski Ülle 10   

Aruste Kaarel 10   

Zeiger Riina 11  

Kirsi Pille 12 30  

Tõrs Ellen 15   

Roobas Helend 16 10  

Issi Lembi 17   

Kuusemets Teet 19   

Laagriküll Alar 19  

Roosaar Arno 22  

Leoke-Bosenko Diana 23   

Voolmaa Sirje 27 65  

   
ÕÕÕnnnnnniiissstttuuusssiii   sssüüünnnnnniiipppäääeeevvvaaalllaaasssttteeellleee!!!   
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KKKooonnntttssseeerrrtttõõõhhhtttuuu   
111555...000444...222000111888   kkkeeellllll   111888   

Springmanid on auhinnatud kristlik muusikaline grupp Vancouverist 
Kanadast, mis toob ukulelel saagimise, džembel põristamise ja kitarril 
tuunimise saatel publikuni kaasahaaravaid laule üle kogu Põhja-Ameerika ja 
Euroopa! 
Perry Springman, kes mängib akustilist- ja elektrikitarri ning ukulelet, 
musitseerib koos oma laste Emma (13), Ryani (10), Sarah (8) ja Jacobiga (7), 
kes on kõik suurepärased muusikud. Mängides erinevatel instrumentitel 
(ukulele, džembe, cajon, kõristid, SamplePad) esitavad nad erinevaid laule ja 
ülistusmuusikat ning kaasavad igas seas publikut läbi lõbusate tegevuste (kas 
keegis sooviks proovida näiteks batuudihüppeid, hula keerutamist või samba 
tantsu?).  
Nende uut albumit HAPPY BEACH (2016), mille produtsent on laulukirjutaja 
ja mitmekordne Grammy ja DOVE auhindade võitja MARK HEIMERMANN 
(Toby Mac, The Newsboys, dcTalk, Michael W. Smith), on saatnud suur edu 
ning see on võitnud mitmeid auhindu – National Parenting Products auhind, 
Parents’ Choice auhind ja 2017 aasta Kanada GMA Covenant parima laste 
albumi tunnustus!   
Springmanite looming, mis sobib kõikidele vanusegruppiele,  on justkui „laste 
muusika täiskasvanutele“. Tõmmates kaasa nii suuri kui väikeseid fänne, 
kõnetab album Happy 
Beach igat last, kes 
meis kõigis peidus 
on! (Mt 18:2-4) 
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LLLaaasssttteeetttöööööö   ---   LLLiiillliiiaaannn!!!   
Laupäeval, 24. märtsil oli kogudusemaja ees lasteüritus „Igale linnule oma 
pesa“. Lapsed hakkasid Hannese eestvedamisel ehitama lindudele pesakaste. 
Kokku tuli umbes 15 last ja mõnedel olid vanemad ka kaasas. Kõigepealt oli 
teoreetiline osa saalis, kus tahvlil oli välja joonistatud pesakast koos 
mõõtudega. Hannes selgitas, et kõik mõõdud peavad olema täpsed, et kass ei 
pääseks linnule ligi. Avaus peab näiteks olema küllalt kõrgel, selle ette ei 
panda istumispulka ja katus peab olema sile, et kass sealt alla libiseks. Vaadati 
õppematerjali erinevatest meie metsalindudest: tihaseid on ikka väga 
erinevaid! 
Inna rääkis lastele lauajupi ja naelalöömise näitel, et peame olema hoolivad, et 
ei lööks üksteisele „auke“ hinge. Et nii nagu lauda löödud naela on raske kätte 
saada ja kui saabki, siis sinna jääb asemele auk, nii on ka siis, kui me 
üksteisele halvasti ütleme. 
Edasi oli praktiline osa õues, kus Hannes tegi valmis ühe näidispesakasti 
(kogu vajamineva materjali ja tööriistad oli Hannes kaasa toonud), mille 
ehitamise jälgides pidi oskama juba ise üks kast valmis teha. Kõik hakkasid 
agarasti tööle: saed vuhisesid, puurid puurisid ... ilm oli ilus ... vahepeal sai 
sooja jooki ja saiu, mille eest hoolitses Aili ... ja pesakastid olidki valmis. 
Kokku tuli neid 20. Kogudusemaja ees olev suur hõbepaju sai omale palju 
pesakaste ja teised viidi oma koduaedadesse-metsadesse. Nüüd jääme 
linnukesi ootama! 
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Rebeka 
mõtleb, et kui 
linnupesa auk 
jääb langeva 
katuse alla, kas 
siis lind ikka 
sisse pääseb? 

Kui ikka 
kokatädi Aili 
lauast kinni 
hoiab, tuleb 
saagimine 
Merikesel 
hoopis 
paremini välja! 

Mida küll selle 
rõngaga peale 
hakata? 

Ongi pesad 
valmis? 
Ühes 20 mis 
päeva 
jooksul 
ehitatud sai! 

Hannes vaatab 
meistri 
pilguga 

valmissaanud 
pesakasti üle! 

Tundub, et 
hea töö! 
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NNNoooooorrrttteeennnuuurrrkkk   ---   RRReeebbbeeekkkaaa    
 
10. märtsil alustasime videojutluste sarjaga ,,Eluline``, mis koosneb 12-st 
videojutlusest erinevatel teemadel. Selle materjali, millel on olemas ka 
aruteluküsimused, saime Liidu Noorsootöö Keskuselt. Esimesel videol rääkis 
Kuldar Kaljuste teemal: Elu varjukülg. Lisaks sellele võttis noortekast osa ja 
julgustas meid huvitav ning tore noor naine, kes elab praegu ka koguduse 
majas. Laulsime veel ülistuslaule ja rääkisime niisama juttu, et teada saada 
kuidas kellelgi vahepeal läinud on. 

Eelmisel nädalal, 24. märtsil, vaatasime viiekesi järgmist jutlust teemal: Elu 
hinnang ja minu väärtus. Selle üle arutasid Marlen ja Valtrik Pihl. 
Tutvustasime Frediga kohalolijatele slideshow´ga ka osasid kristlastest 
muusikuid Eestis ja välismaal. Kindlasti leiab igaüks neist kellegi, keda 
kuulata, sest nende stiilid on erinevad. Oleme Frediga ise kogenud kui tore ja 
julgustav on kuulata ülistusmuusikat igapäevaselt. Julgustame selleks teidki ja 
siinkohal jagan meie nimekirja muusikutest, mille koostasime noorteõhtu 
jaoks: 

 
Daniel Levi Viinalass 
Juhan Ungru 

Joonas Alvre 

Püha Müristus 

Chris Tomlin 

Michael W. Smith 

Newsboys 

TobyMac 

Tenth Avenue North 

Lecrae 

Skillet 

Hillsong+ hillsong young and free 

Bethel Music 

 
 

https://www.facebook.com/KehraNoortekas 
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IIIiiisssrrraaaeeellliiivvveeeeeerrrggg   –––   HHHeeellleeennn   
 
Etioopialased usuvad, et seaduselaegas jõudis nende piiridesse 3000 aastat 
tagasi koos kuningas Saalomoni poja Menelikiga, kes olid käinud 
Jeruusalemmas oma isa külastamas. Algselt olevat seda hoitud Tana järve 
saartel, kus on tänini mitmeid tegutsevaid kirikuid ja kloostreid säilinud. 
Esimene kristlik valitseja Ezana olevat aga lasknud selle tuua 4. sajandil 
Aksumisse,  impeeriumi pealinna, kus see asuvat kuni tänase päevani. 

Siioni Maarja kirik, kus seaduselaegast hoolega valvatakse, asub kinnisel alal, 
kuhu võivad siseneda vaid mehed. Laeka ruumi tohib siseneda ainult erilise 
ordinatsiooniga munk, kes laeka eest eluaegselt hoolitseb ja selle ees palvusi 
peab. Isegi Etioopia Ortodoksi kiriku patriarh ei ole laegast oma silmaga 
näinud. 

Selline varjamine on tekitanud küsimuse, kas seal üldse midagi näha on? 
Rohkem valgust heidab küsimusele asjaolu, et igas kirikus on rituaalse 
esemena kasutusel seaduselaeka koopia, mida usupühade ajal kõige pühamast 
paigast protsessioonide käigus tänavatele tuuakse. Laegaste üle on tõstetud 
kaitsvad päikesevarjud ja need liiguvad vaid mööda punast vaipa, saatjaks 
lugematute preestrite pidevad palvelaulud. 

Etioopia kiriku traditsioonis on märgata muidki judaismile viitavaid elemente. 
Näiteks peavad nad oluliseks süüa kosher toitu, mingil juhul ei sööda sealiha. 
Samuti lõikavad nad oma poeglapsi ümber. Etioopia juudid lahkusid küll 
1980tel Iisraeli, kuid nende kombed elavad seal ilmselt kaua edasi. 

Kuula Etioopia reisisaate „Teelised“ 2. osa Pereraadios 17. aprillil. 1. osa on 
järelkuulatav arhiivis. 



 

 2018 - 9 

 

Kehra Koguduse 2018 aastakoosolek 
 

8.04.2017 
Päevakord: 

 
1. Koosoleku rakendamine 
2. Tegevuse aruanne 2017 - Indrek Luide 
3. Majanduse aruanne 2017 - Hannes Pikkel 
4. EKB Liidu aastakonverentsile 2018 delegaatide valimine 
5. Koguduse tegevus 2018 - Indrek Luide 
6. Koguduse eelarve 2018 - Hannes Pikkel 
7. Koguduse majandustegevusest 2018 – Hannes Pikkel 
8. Läbirääkimised või tõusnud küsimused. 
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Ülevabariigilised sündmused, soovitav osaleda 

 

20.05.2018  

Harju Maakonna palvepäev 

Toimub Tallinnas Metodisti kirikus 

 

26.05.2018  

Ülemaailmne evangeeliumi kuulutamise päev (G.O.D.) 

 

5.05.2018 

Noorte Piiblipäeva 1 osa Tallinnas 

 

7-10.06.2018 

EKB Liidu suvefestival Hiiumaal 

 

27.09 – 30.09.2018 

New Wine konverents Kehras  
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KKKoooggguuuddduuussseee   iiinnnfffooo   
   
Jumalateenistused pühapäeviti kell 11. 
 Palveteenistus neljapäeviti kell 11. 
 Pühapäevakool pühapäeviti kell 11. 
 Noorteõhtu üldjuhul laupäeval kell 18. 
 „Võta ja Jäta“ avatud laupäeval kell 10-13. Täpsem info Helgi Kattel. 
 Juhatuse liikmed: Indrek Luide, Hannes Pikkel, 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 
 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 


