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September 2021 

Armas Kehra Kogudus! 

Jällegi on alanud uus tööperiood.  

Tõstaksin üles paar olulist kirjakohta, mis võiks kogudust siduda uuel 
tegevusperioodil. 

Pühakiri ütleb: Mt 22:39 Armasta oma ligimest nagu iseennast! Gl 5:14 Sest kogu 

Seadus sisaldub täielikult ühes lauses: «Armasta oma ligimest nagu iseennast!»  

Kui palju me iseennast armastame? Ja kuidas see avaldub ühesolemise kontekstis? 
Nii palju kui olen aru saanud, siis me üsna palju seisame peegli ees, enne kui liigume 
kodust välja! Me kammime juukseid, kellel need olemas on, pesema hambaid, ilmselt 
ka sööme, kui on perekond, siis üldjuhul koos. Riietest, mida selga paneme, 
rääkimata. Üldjuhul, kui võimalik, suhtleme päeval oma pereliikmete, oma töö- või 
huvikaaslastega, täidame kohustuslikke ülesandeid ja tegeleme veidi ka oma hobidega 
või huvidega. 

Koguduslikus kontekstis küsiks, et kas armastame oma ligimest samapalju kui 
iseennast või on ligimesest ükskõik. Piibel räägib loo ligimese armastamisest ja tõstab 
üles selles kontekstis samaarlase (NB! Samaarlane üldjuhul pühakirjas isik, kes ei 
tunne elavat Jumalat). Usuinimene aga küsib: Lk 10:29 Tema aga, tahtes iseennast 

õigustada, küsis Jeesuselt: «Ja kes siis on mu ligimene?» 

Armastagem siis iseennast sellel uuel algaval tegevusaastal! Issand Jeesus Kristus on 
igatsusega väljendanud soovi, et ühiskond võiks tema lapsi tunda: Jh 13:34 Ma annan 

teile uue käsu: armastage üksteist! Nõnda nagu mina teid olen armastanud, 

armastage teiegi üksteist! 35 Sellest tunnevad kõik, et te olete minu jüngrid, kui te 

üksteist armastate.» 

Tehkem siis üheskoos nii, sest sellel on tõotus: Jh 15:7 Kui te jääte minusse ja minu 

sõnad jäävad teisse, siis paluge, mida te iganes tahate, ning see sünnib teile.  

Õnnistatud teenimist, 

 

Indrek Luide Kehra Koguduse pastor  
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Septembri kuukava 
 

Aeg Üritus Info 

Neljapäev 2.09 
kell 18 

Osadus- ja palvekogunemine  

Pühapäev 5.09 
kell 11 

Jumalateenistus 
Kristuse surmamälestamine 

juhatab: Indrek Luide  
jutlustab: Indrek Luide 

muusika: Heli Karu 

Neljapäev 9.09 

kell 18 
Osadus- ja palvekogunemine  

Laupäev 11:.09 
Jumalateenistus Iisraeli 
uusaasta tähistamisega 

Korraldaja: Helen Haas 

Vaata lk 4 

Pühapäev 12.09 

kell 11 
Jumalateenistus 

Vanavanematepäev 

juhatab: Hannes Pikkel  
jutlus: Hannes Pikkel 

muusika: Rebeka Pikkel 

Neljapäev 16.09 

kell 18 
Osadus- ja palvekogunemine  

Laupäev 18.09 Maailmakoristuspäev Vt lk 5 

Pühapäev 19.09 
kell 11 

Jumalateenistus 
Priikoguduste 138. aastapäev 

juhatab: Ergo Pärnits 

jutlus: Ergo Pärnits 
muusika: ? 

Neljapäev 24.09 
kell 18 

Osadus- ja palvekogunemine  

Pühapäev 26.09 

kell 11:00 
Jumalateenistus 

juhatab: Lembit Ida 
jutlus: Lembit Ida 

muusika: Merike Pikkel 

Teisipäev 28.09  

kell 18:30 
Ettevõtlusfoorum juhatab Lembit Ida 

Neljapäev 30.09 
kell 18 

Osadus- ja palvekogunemine  

 
 
Koguduse koduleht: www.kehrakogudus.ee 
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Sünnipäevalapsed septembris 
 

3.09 Helve Kaasma 

6.09 Helgi Kattel 

7.09 Rebeka Pikkel 

8.09 Aili Laagriküll 

 
 
 
 

Õnnistusi sünnipäevalastele! 
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Pühapäevakool alustab taas 
Pühapäevakool alustab uut hooaega sel aastal 12. septembril, mil toimub 
avapidu. See otsus võeti vastu Laagriküllide juures, kus toimus 22. augustil 
pühapäevakooli õpetajate töö- ja visioonikoosolek, mille raames arutati 
lastetöö tegevusplaani ja võimalikke arengusuundi. Õpetajate ridades jätkavad 
Irma, Rebeka, Hannes, Helen ja Krista. Muusikalisele poolele paneb jätkuvalt 
õla alla Merike. Sügisel räägime lastega Vana testamendi teemadel nagu 
patriarhid ja prohvet Taaniel. Samas on plaanis tähistada koos lõikustänupüha, 
isadepäeva ja loomulikult jõulupüha. Uuel aastal tegeleme Uue testamendi 
teemadega, näiteks uurime, kuidas elas ja kasvas algkogudus. Esialgu on 
plaanis avada üks rühm, mis tähendab seda, et koos on erinevas vanuses lapsi. 
Ilmselt jääb aga põhituumikuks vanus 7-11, mis ei tähenda aga seda, et 
nooremad lapsed omale tegevust ja juhendamist ei leiaks. Kõik lapsed on 
oodatud ja teretulnud! 
Oleme saanud väga toredaid õppematerjale Ülle Käärikult, kes esindab 
organisatsiooni Ühendus Lapsed Eestis. Kuivõrd tänapäeval veedavad lapsed 
palju aega internetis, siis on loodud ka spetsiaalne kristlik kodulehekülg 
www.avastajad.net, kus leidub palju põnevat lugemist, mõistatusi, lühifilme ja 
mänge. Ja seda mitte ainult lastele, vaid ka suurematele huvilistele. 
Soovitagem seda lehekülge oma lastel kasutada, aidakem see neil interneti 
avarustest üles leida. 
Jeesus ütles oma jüngritele: „Laske lapsukestel minu juurde tulla, ärge keelake 
neid, sest selliste päralt on Jumala riik!“ (Markuse 10:14) 
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Rosh haShana 5782 
 
Sel aastal saabub Iisraeli uusaasta üsna varakult – seda tähistatakse juba 6. 
septembri päikeseloojakul. Meie teeme seda aga 11. septembril algusega kell 
18. Kuivõrd sel aastal toimub tähistamine meie koguduses juba kümnendat 
korda, siis on tegemist omamoodi juubeliga. Esialgu oli seda plaanis ka veidi 
suurejoonelisemalt tähistada – konverentsiga, kuhu oli lubanud tulla külalisi 
Norrast. Kahjuks muutis Covid viirus meie plaane sedavõrd, et lükkasime nii 
konverentsi kui ka kaugemate külaliste tuleku edasi järgmisele korrale.  
Külalisi aga on siiski oodata lähemalt ja 11.09 toimub riigipoolseid piiranguid 
ja reegleid arvestades pidulik jumalateenistus, kus saame kuulata ja kaasa 
elada Iisraeli muusikale, tantsule ja aktuaalsetele teemadele. Kuivõrd Iisraeli 
uusaasta avab sügiseste juudi pühade perioodi, mil vaadatakse endasse, 
otsitakse meeleparandust ja veedetakse aega koos lähedaste ja ligimestega, siis 
on hea võimalus ka meil võtta aega palveks ja uurida lähemalt, mis on Issanda 
tahtmine sel ajal, mil elame. Jumala tahte otsimine on sobilik ja hea igal ajal, 
miks mitte siis ka juudi kalendri 
oluliste pühade ajal, mis meenutavad 
meile selle rahva eeltähenduslikke 
läbielamisi ja katsumusi. 
Shanah tovah u´metukah! Head ja 
magusat aastat! 
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Võrkpalli heitlustest juba 19. korda 
19. kogudustevahelise karikavõistluse tulemused võrkpallis:  

1 koht ElSa (Elva Baptisti ja Tartu Salemi koguduse ühisvõistkond, 
koosseisus Lauri Jürgenson, Liisa Laugesaar, Martin Elias Tamm, Markus 
Tamm, Karoliina Kask, Paul Maasalu 

2 koht Kehra Kogudus 

3 koht Oleviste 

Osalesid veel Olge Lahked (Tallinna Missio kogudus (EEVL)), Aus tiim 
(Oleviste 2), Käpad (erinevate konfessioonide ja koguduste ühisgrupp) ja 
Tartu Salem. 

Päeva esimesed kolm tundi mängiti paduvihmas aga rõõmsas meeleolus. 
Hiljem vihm veidi taandus ja võistlus lõppes peaaegu päikesepaistel. 

Täname võistluste peakorraldajat Alar Laagrikülli, peakohtunik Markus 
Tamme, sekretäri Mirjam Pikkel’it ning köögitoimkonda koosseisus Aili Kulp, 
Rebeka Pikkel ja Lea Antonov. Oli väga maitsev supp ja kõik sinna 
juurdekäiv. 

Oli imeline spordipäev. 

Järgmisel aastal toimub võistlus 13.08.2021 20. korda. Ootame rohkelt 
võistkondi. Võistkond 4 meest ja 2 naist! 

Kohtumiseni! 

 

 

 

Perenaiste brigaad  

ametis. 
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Alar pukikohtunikuna 

 

Mirjam punktide 

arvestajana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kehra võistkond, kes saavutas võistlustel 2 väärika koha, palli ootamas! 

 

Võrkpall 2021 võitja võistkond 

nimega ELSA. 
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Maailmakoristuspäev 18.09 
Juba teist aastat kutsume Eestis Maailmakoristusega samal päeval ka 
palvetama meie maa ja rahva eest. Selle liikumise eesmärk on ühises 
tegevuses tuua kirik lähemale meie kogukondadele ja kinnitada, et hoolime 
koos meie maast, loodusest ja rahvast. Kutsume kogudusi üles võtma osa 
koristamisest ning samaaegselt palvetama oma maa ja maakonna eest, et Jumal 
tuleks oma armu ja armastuse vaimuga ning meie maa ja inimeste südamed 
võiksid saada puhtaks. Mingem koristama ja õnnistama paiku ja inimesi, 
palvetagem püsiva muutuse pärast. Tahame pöörata tähelepanu just hajusalt 
paiknevale väikeprügile meie ümber ja nähtamatule prügile, mis on inimeste 
südames: • Väikeprügi on suitsukonid, pudelikorgid, aga ka pakendid, 
väikesed kiletükid, klaasikillud jms. • Prügi inimeste südames on kadedus, 
viha, ahnus, andestamatus, hukkamõist, uhkus ja kõik muu, mis lõhub meie 
suhteid Jumala ja ligimestega. Maailmakoristus- ja palvepäeva üleskutse on 
ühendada palves erinevad uskkonnad ühise eesmärgi nimel, ning seeläbi 
panustada meie koduplaneedi puhtusesse ja inimeste hoiakute muutumisse. 
Kutsume kõiki usklikke ja uskmatuid liituma ühise koristus- ja palvepäevaga 
18. septembril 2021, et anda hoogu maailmakoristusele, inimeste 
tervenemisele ja armastavatele suhetele. Ma annan teile uue käsu: armastage 
üksteist! Nõnda nagu mina teid olen armastanud, armastage teiegi üksteist! 
Sellest tunnevad kõik, et te olete minu jüngrid, kui te üksteist armastate.” (Jh 
13: 34,35) Täieliku info osalemise, registreerimise ja kõige muu kohta leiate 
siit lehelt: http://www.maailmakoristus.ee/kirikutele/  
 
Lugupidamisega, Britt Normet, 2021 koristus- ja palvepäeva üldjuht, 
britt@maailmakoristus.ee  
Indrek Luide, EEA peasekretär, indrek7@gmail.com 
 
 
 
Nii nagu eelmisel aastal, võime seda korraldada ka sellel aastal Kehras! 
Täpsustame seda aga kodulehel ja koguduse Facebookis! 
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Kuu Raamat: 
 
JEESUSE KRISTUSE SÜGAVUSTE TUNNETAMINE 
Võttes kätte selle raamatu, võib teil tekkida mõte, et teie ehk ei kuulu 
nende hulka, kes on võimelised sügavaks kogemuseks Jeesuse 
Kristusega. Enamik kristlasi ei arva, et just nemad on kutsutud sügavaks 
seesmiseks suhteks oma Issandaga. Ent siiski, me kõik oleme kutsutud 
Kristuse sügavuste juurde. See on sama tõsi kui fakt, et me kõik oleme 
kutsutud päästeks. 
   Issand lausus kord: „Ma annan sulle nõu osta Minult kulda, mis tules 
on puhastatud, et sa võiksid rikkaks saada“ (Ilm 3:18). Kallis lugeja! See 
kuld on meile kättesaadav. Seda on võimalik omandada palju lihtsamalt, 
kui me oskame kujutleda. See on kättesaadav ka teile. Antud raamatu 
eesmärk on aidata teil alustada otsingut ja jõuda niisuguse avastuseni. 
   Ma kutsun teid: kui teil on janu, tulge elava vee juurde! (Jh 7:37). Ärge 
raisake oma kallist aega, kaevates kaevusid, milles ei ole vett! (Jr 2:13). 
Kui teil on nälg ja te pole leidnud midagi, millega seda leevendada, siis 
tulge! Tulge, ja te saate söönuks! Tulgu, kes on vaene! Tulgu, kellel on 
kannatusi! Tulgu, kes ägab õnnetuste ja hädade all! Te leiate lohutust. 
Tulgu ka haiged, kes vajavad arsti! 
Ärge kõhelge, tulge oma Issanda juurde, näidake Temale kõiki oma 
haigusi, ja te saate terveks! Tulge! 
   Kallis Jumala laps! Su Isa armastuse süli on sulle laialt avatud. Tõtta 
Tema embusse! Sina, kes oled kaotanud tee ja eksinud nagu 
lambatalleke, tule tagasi oma Karjase juurde! Kes on patune, tulgu oma 
Päästja juurde! 
   Oo, mulle näib, et mõned on tõesti jäänud kõrvale. Ärge tulge, kui teil 
pole selleks südant! Teil tuleb midagi teha, enne kui te tulete: te peate 
kõigepealt andma Issandale oma südame! Võib-olla te väidate vastu: 
„Aga ma ei tea, kuidas anda oma süda Issandale.“ Noh, sellest 
raamatukesest te saate teada, mida tähendab anda oma süda Issandale ja 
kuidas seda kingitust teha. 
   Nüüd aga lubage küsida: kas teil on igatsus ja soov sügavalt tunnetada 
Issandat? 
Issand on teinud meile võimalikuks selle elamuse. Ta on võimaldanud 
seda kõigile oma lunastatud lastele armu kaudu. Ta on teinud seda Püha 
Vaimu läbi. 

   Kuidas siis tulla Issanda juurde, 
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et Teda sügavalt tunnetada? Võti on palve. 
 
Kuid ma pean silmas kindlat liiki palvet. See palve on väga lihtne, ent 
ometi on just see võtmeks täiuslikkuse ja helduse juurde, nende 
omaduste juurde, mida on võimalik leida ainult Jumalas. Palve, millest 
ma räägin, vabastab teid igasuguse patu orjusest. See avab teid iga 
jumaliku vooruse vastuvõtuks. 
   Kas selline palve on olemas? Kas tõesti on võimalik kogeda seda 
osaduses 
Kristusega? Jah, selline palve on olemas! Palve, mida ei häiri väline 
tegevus ega igapäevased kohustused. On olemas palve, mida saavad 
kasutada kuningad ja preestrid, sõjamehed ja töömehed, lapsed, naised ja 
isegi haiged. 
Südamest tulevat palvet ei saa 
mõtted häirida ega katkestada. 
Kordan, et miski ei suuda 
katkestada sellist palvet - 
„lihtsuse palvet“. 
   Siiski, üks takistus on. Selle 
palve võivad kustutada isekad 
soovid. Kuid ärge kartke – kui 
te ainuski kord olete maitsnud 
Issandat ja tunnetanud Tema 
armastuse magusust, siis te 
avastate, et isegi teie isekad 
soovid kaotavad jõu. Te 
avastate, et ei milleski muus 
kui ainult Temas te suudate 
leida rahu ja lepituse. 
 
 
 JEANNE GUYON.  
JEESUSE KRISTUSE 
SÜGAVUSTE 
TUNNETAMINE 
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Kuna on uue tööperioodi algus, siis meil ehk paljudel on soov kogeda midagi 
värskendavad ja ehk isegi midagi uut. 
Kirjuta siia lehele need oma mõtted, kas jutlustest nopituna või palvekambris 
nopituna! 
Ja ära jäta seda siis enda teada, vaid jaga leide kas pastoriga või kogudusele! 
Vaid üheskoos ja koostöös saame tuua muutusi ja muudatusi! 
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Koguduse info 

   
Jumalateenistused pühapäeviti kell 11. 
 Palveteenistus neljapäeviti kell 11 ja kell 19 
 Juhatuse liikmed: Indrek Luide, Hannes Pikkel, Alar Laagriküll, Helen 

Haas, Ergo Pärnits. 
 Pastor: Indrek Luide, 56359279 pastor@kehrakogudus.ee 
 Koguduse diakonid: Taavi Kaasma, Ilmo Kannike, Hannes Pikkel, 

Lembit Ida, Ergo Pärnits ja Marilys-Mirjam Kurg 
 
 
 
2021. aasta palvepartner on Ridala kogudus ja vaimulik Ethel Suurküla. 
Koduleht: http://www.ridalakogudus.ee/ 

 
 
 

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 SW: EE372200001120056878 (annetused, kümnis) 
Projekt SW: EE532200001120056881 (küttesüsteemi renoveerimine) 

Projekt SW: EE522200221073343531 (kogudusemaja fassaadi fond) 
Pangaarve LHV: EE697700771005929017 (annetused, kümnis) 


