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Üheskoos edasi!       Märts 2022 
 
Kevad on saabumas ja keerame veelkord kella st liigume suveaega. 

Oleme astumas järgmised poolteist aastat otsides võimalust innukalt ning 
loovalt tekitada kogudusena selline õhustik, kus osalejad tunnevad ennast 
vastuvõetuna. 

Üle 130aastase kogudusel, kus paljud liikmed on aastakümneid kujundanud 
koguduse sisekliimat, on tekkinud traditsioonid ja ehk ka arvamused selle 
kohta, milline peab välja nägema jumalateenistus, milline peab olema üks 
korralik jutlus ja millisena üldse peame välja nägema. Aga aeg on edasi 
nihkunud ja samade vahendite ning tegevusena saavutada uuendanud 
liikumine, ei toimi. 

See sai mulle selgeks, kui tegime kokkuvõtteid arenguprojekti viimasel 
kogunemisel. Saad neid lugeda järgmistelt lehekülgedelt. 

Tänased väljakutsed on oluliselt teistsugused kui mõned aastakümned tagasi. 
Lihtsalt korraldada projektipõhiseid üritusi ei ole see, millega jõuame 
ümbruskonna inimesteni. Ja tuleme põhjapaneva ehk siis algteema juurde, mis 
on läbi aegade olnud koguduse kasvu ja arengu tingimusteks – ühine palve. Ja 
selles osas on koguduse juhatus teinud ka ekstra otsuseid. 

Tulgem siis kaasa piskus, siis saab Issand anda meie kätte oluliselt enamat! 

Kes on ustav pisimas, see on ustav ka paljus, ja kes on ülekohtune pisimas, see 
on ülekohtune ka paljus. (Lk 16:10) 

 
Õnnistusega, 
 

Kehra Koguduse pastor Indrek Luide 
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Kuukava 
 

Millal Üritus Info 

K 2.03  
kell 19 

Palveõhtu Ukraina eest 
Seminaritoas ja zoomis 
Suunab: Indrek Luide 

R 4.03 
kell 19 

Ülistus ja palve (Pühas vaimus ligunemine) 
Suures saalis 
Marilys Mirjam Kurg 

P 6.03 
kell 11 

Jumalateenistus 
Kristuse surmamälestamine 

juhatab: Indrek Luide 
jutlustab: Indrek Luide 
muusika: Merike Pikkel 
lastelugu: Krista Ehanurm 

K 9.03 
kell 19 

Sõna-, osaduse- ja palvekogunemine 
Seminaritoas ja zoomis 
Suunab: Ergo Pärnits 

P 13.03 
kell 11 

Jumalateenistus 

juhatab: Rebeka Pikkel 
jutlustab: Helen Haas 
muusika: Rebeka Pikkel 
lastelugu:Irma Ehanurm 

K 16.03 
kell 19 

Palveõhtu Ukraina eest 
Seminaritoas ja zoomis 
Suunab: Indrek Luide 

R 18.03 
kell 19 

Ülistus ja palve (Pühas vaimus ligunemine) 
Suures saalis 
Marilys Mirjam Kurg 

L 19.03 Harvest 21 palve- ja ülistuspäev Johannes Kudrin 

P 20.03 
kell 11 

Jumalateenistus 
Kevade algus 17:33 

juhatab: Indrek Luide 
jutlustab: Johannes Kudrin 
sõna; Liivi Mardokai 
lastelugu: Elen Annus 

K 23.03 
kell 19 

Sõna-, osaduse- ja palvekogunemine Seminaritoas ja zoomis 
Suunab: Ergo Pärnits 

P 27.03 
kell 11 

Jumalateenistus  
Üleminek suveajale, kell keerata 1 tund edasi 

juhatab: Indrek Luide 
jutlustab: Indrek Luide 
muusika: Heli Karu 
lastelugu: Hannes Pikkel 

T 29.03 
kell 18:30 

Ettevõtlusfoorum  Juhatab Lembit Ida 

K 30.03 
kell 19 

Palveõhtu Ukraina eest 
Seminaritoas ja zoomis 
Suunab: Indrek Luide 

 
Neljapäeviti kell 11 osaduse, sõna- ja palvekogunemine 
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Sünnipäevalapsed märtsis 
 

 02.03. Aade Paulus 

 03.03. Einike Loorits 

 05.03. Henni Kaasma 

 06.03. Aili Kulp  70 

10.03. Triin Banerjee 

19.03 Alari Ehanurm 

23.03 Uudo Saaremets 87 

28.03. Hannes Pikkel 

29.03. Inna Kannike 

30.03 Naatan Pikkel  20 

31.03. Kenno Leier 

Õnnistusi sünnipäevalastele! 
 
 
 
Igavikku on lahkunud Kehra Koguduse liige 
Milvi Väin (05.11.1932–31.01.2022). 
 
Milvi tuli usule 1991. aastal. 1992 juunis ristis pastor 
Ingmar Kurg ta Oleviste kirikus, mille järel liitus 
Kehra Kogudusega. Milvi oli väga ustav teenija ning 
mitmes tegevuses aktiivne. Tema oli üks, kes 
korraldas koguduse raamatukogu tööd. Veel kuus 
aastat tagasi oli tal südames alustada Kehras 
karskusseltsi tegevusega. Neli aastat tagasi sai ta 
kolis ta Tammiku vanadekodusse, kus veetis elutee 
viimased aastad. Seal vanadekodus on tehtud ka 
juuresolev foto. 
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Palvetööst märtsis ja tulevikus 
Juhatus otsustas muuta alates märtsi kuust koguduse palvekoosolekute 
kogunemisaegu. 

Kuu esimesel ja kolmandal reedel hakkavad toimuma koguduse suures saalis  
LIGUNEMISKOGUNEMISED. Marilys-Mirjam kirjutab sellest nii: 

Ligunemine Issanda ligiolus on saanud oma nimetuse Toronto ärkamisest, 
mida väga hästi seletab lahti Carol Arnott. See on koht, aeg ja võimalus lasta 
lahti oma muredest, vaevadest ja segadustest, et lihtsalt olla Issanda ees ja 
Issandaga koos, lubades Issandal ennast kosutada ja julgustada asjades, mis 
tundusid liiga head, et olla tõsi. Olles Jumala ees ehtsana ja ilma 
pingutusteta, avaneb palju uut ja imelist Issanda ja ka iseenda kohta. Järsku 
sa näed oma vaidlusi Issandaga, mis olid siiani peidetud. Sa näed Issanda 
armastust, kes ei lükka sind ära su vaidluste ja uskmatuse pärast, vaid kes on 
juba kaua, kaua oodanud, millal Ta saab sind aidata, julgustada ja õpetada, 
kuidas seista Kaljul, jäädes kindlaks Sõnas. Issand nopib üles kõik unustatud 
unistused ja igatsused ja palved ning kinnitab, et Tema pole unustanud. 
Ligunemine on aeg lubada Jumala ligiolul ennast täita nii, et oled ligunemiseni 
täis Tema armu, tarkust ja armastust.  

Iga kuu teisel ja neljandal kolmapäeval kell 19 toimuvad sõna- ja 
palvekogunemised seminaritoas. Märtsis aga toimuvad need palveosadused 
igal kolmapäeval rõhutatult eestpalvetades olukordade pärast Ukrainas. Sellele 
on üles kutsunud ka mitmed rahvusvahelised organisatsioonid nagu EBF ja 
Eesti Evangeelne Allianss. 
Võtame neid üleskutseid tõsiselt ja tuleme kokku, et Issand saaks veel anda 
armuaega meie maale ja maailmale üldiselt! 
 

Koguduse arenguprojekt 2022-2023 
 
12.02.2022 toimus koguduses EKB Liidu arengugrupiga koostöös vestluspäev, 
mida juhtisid Meego Remmel, Einike Pilli, Evelin Põldsaar ja Heglis Lausvee. 
Sel päeval said kokkutulnud koguduseliikmed kolmes töögrupis erinevatel 
teemadel oma mõtteid avaldada. Kokku osales päeval 15 koguduse liiget. Päev 
päädis kolme dokumendi koostamisega. Esimene dokument koostati 
mõtteavalduste kaudu, millega liikmed iseloomustasid praegu Kehra 
Kogudust: 

1. Kogudus, kelle varjus elada 

2. Taeva poole sirutuv 
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3. Koolituslik keskkond 

4. Üheskoos olemine 

5. Tahame Jumalale ustavad olla 

6. Kõrgemale tõustes rohkem (koos) nägev 

7. Väiksed asjad on tähtsad 

8. Liigume avamere poole 

9. Ühine töö loob ühise pildi 

Teine dokument osundab, kuidas osavõtjad näevad kogudust 5 aasta pärast ehk 
aastal 2027: 

1. Uue värskusega õide puhkemine 

2. Avatud uks sh paljudele noortele 

3. Innustunud Jumala imedest 

4. Armastav keskkond noortele, kes tulevad 

5. Kutsume vaimustusest Jumalateenistusele 

6. Inimesed soendavad üksteist ja uusi ka 

7. Turvaline keskkond, julge rõõmus 

8. Töötavad Jumala vaimuannid 

9. Nooruslik 

10. Praegune töö võiks jätkuda ja kasvada 

11. Kogudus tuntud ümbruskonnas 

12. Lisanduks uusi inimesi 

13. Tuntakse kui palvetav kogudus 

14. Tuntakse kui tervendav kogudus – ihu-hing-vaim 

15. Evangeelses mõttes ressursikogudus 

Kolmas dokument, mille koostamisel osales 9 inimest, sisaldab esimesi 
samme, mida astuda, et jõuda soovitud eesmärkideni. Igal osalejal oli 
võimalus anda oma hääl kahele tegevusele. Kõige enam hääli saanud 
tegevused tuleks ellu viia kolme kuu jooksul: 

1. Tervendamise eesmärgiga õhtud 1 x kuus, kus saab rääkida. Kohtumised 

omadega, lähedastega osaduse eesmärgil – 3 häält 

2. Püha Vaimu andide ja vaimude eristamise teemaline – 0 häält 

3. Evangeelne õhtu 1x kuus – 0 häält 

4. Palvetada pidevalt keerukate asjade eest – 3 häält 

5. Pöörata tähelepanu inimestele senisest rohkem st peale teenistust kõigiga 

kontakti võtta – 4 häält 

6. Eestpalveteenistus koguduse jumalateenistuse lõpus – 6 häält 
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7. Kohe luua kodugrupid 1xnädalas – 1 hääl 

8. Mõelda selgelt läbi maja kasutus – 1 hääl  

Meego Remmel tuleb taas mai kuus kogudust üle vaatama, et saada tagasisidet 
selle kohta, kuidas on enim hääli saanud tegevuste käivitamine läinud.  
 

Vasakult: Lea Antonov, Aili Kulp, Aili Laagriküll. Einike Pilli ja Andrus Annus 
 

Vasakult: Koidula Loopalu, Uudo Saaremets ja Heglis Lausvee mõnekuuse pojaga 
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Vasakult: Elen Annus, Rebeka Pikkel, Krista Ehanurm, Inna Kannike, Merike Pikkel, 

Marju Vaga, Meego Remmel. Seljaga Evelin Põldsaar. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EKB Liidu arenguprojekti juhid koos Kehra Koguduse pastoriga. 
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Pidulik aktus  
23. veebruaril toimus Eesti Vabariigi 104. 
aastapäeva ja Anija Valla 30. aastapäeva 
puhul pidulik aktus, kus tunnustati Anija 
Valla aasta parimaid. „Aasta noorsootöö 
tegu 2021“ nominendiks oli ka meie 
koguduse liikmele kuuluv MTÜ 
Valgusmeedia, mis üürib koguduse hoones 
ruume. Valgusmeedia pakub noortele 
meediaringi võimalust, kus noored saavad 
tasuta õppida meediat puudutavaid 
valdkondi ning luua ise uudissaateid ja 
muid formaate. MTÜ Valgusmeedia juhi 
Andrus Annuse pikaajaliseks eesmärgiks 
on, et meediaringi kaudu leiaksid noored 
tee kogudusse.  
 

Ülistusõhtu 
20. veebruaril algusega kl 16.00 toimus meie koguduses ülistusõhtu. 
Külas oli Palvekoja bänd. Elo Toodo ja Andrus Lukas rääkisid põgusalt 
miks ja kuidas Palvekoja bänd alguse sai ning juhtisid meid Jumalat 
lauludega austama. Saal täitus kiituse-ja ülistuslauludega, igaüks sai 
olla Jumala ees ja avada oma südame 
ning kohtuda Issandaga.  
Fotod Andrus Annuse fotokogust 
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Tuulika Pikksaar ja Elo Toodo 

 
 
 
 

Fredrik Oliver Pikksaar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erki Andres Nuut    Andrus Luukas 
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Iisrael 
 
15.-16. veebruaril toimus Tallinnas rahvusvaheline Jeruusalemma 
palvushommikusöök, mille eestvedajateks olid Albert Veksler ja Peeter Võsu. 
Albert Veksler, kes alustas palvushommikusöögi projektiga 2016. aastal 
Jeruusalemmas Iisraeli parlamendis Knessetis, tõi selle võtmesündmuse nüüd 
Tallinnasse. Palvushommikusöögi eesmärk on ühendada ühel uuel viisil 
Iisraeli sõpru, nende palveid ja häid mõtteid. Selle projekti eesmärk on 
ühendada ka juute ja kristlasi ühise palve – rahu Jeruusalemmale – läbi. Samal 
ajal palvetatakse eriliselt ka selle maa pärast, kus sündmus aset leiab.  
 
Palvushommikusöögi raames toimusid kohtumised riigikogu liikmete ja 
Iisraeli suursaadiga Eestis. Samuti toimus Riigikogus kontsert ja sisukad 
sõnavõtud. 15. veebruari õhtul toimus pidulik kontsert Oleviste kirikus, kus 
paljude teiste seas pidas kõne Rabi Jehudah Click, kes on olnud ka Iisraeli riigi 
presidendikandidaat. Seda ei juhtu iga päev, et juudi rabi kristlikus kirikus 
jutlustaks, mistõttu oli see väga erakordne sündmus. Albert Veksler hüppas 
rõõmust peale rabi kõnet ja hüüdis: „Sellist asja ei ole varem juhtunud siin 
paigas! Sellist kõnet ei ole siin veel kuuldud!“ Lisaks inspireerivatele kõnedele 
kõlas Oleviste võlvide all ka väga ilus muusika. Laulsid Birgita Veksler, Tõnis 
Mägi, Lydia Hõbesalu, Raimondo Laikre jt.  
 
Palvushommikusöögi Tallinna sündmusi saab internetis järgi vaadata 
Facebooki lehel Jerusalem Prayer Breakfast. 
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Vene tööst 
Juba kolmandat korda oli võimalus jagada evangeeliumi meie majulistele. 
Sellel korral koguneti seminaritoas. Koosviibimisel osales lisaks Tallinna 
pastori Palvelile ja temaga kaasas olnud 3 noorele, 6 majulist, Hannes ning 
Indrek. 
Pavel rääkis oma sõnumis vastutusest ja sellest, kuidas olla viljakad selles, 
mille Jumal meie kätte on udaldanud. 
Otsustati ellu kutsuda ka Viberi keskkonnas toimiv majuliste grupp nimega 
„Kehra Domik“, grupi administraatoriks valiti ukrainlane Igor, kes otsustas ka 
oma elu Jeesusele anda. 
Palvetame, et meie majulised leiaksid Jeesuse, muutes me maja läbinisti 
vaimulikult tugevaks ja et nad seda head vaimsust võiksid viia ka oma 
Ukrainas ja Moldovas asuvatele peredele. 
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Kadunud poegade kojutoomine 
 
Soovitan Rob Parsons´i raamatut „Kadunud 
poegade kojutoomine“ (Allika kirjastus 2016) 
kõigil lugeda. Allpool on raamatu seitsmes 
peatükk.  
 

Seadke kodu korda nende naasmiseks 

Ma ei unusta kunagi ennustust, mille tegi üks 
vanem mees: “Kui Isa kodu on täidetud Isa 
armastusega, siis tulevad kadunud pojad koju.” 
Kui see on õige, siis võib-olla suurim takistus 
meie kadunud poegade kojutulekuks on 
koguduse olukord. 

Kui kohtame inimesi, kes on otsustanud enam 
mitte tulla kirikusse, siis vaevalt ütlevad nad 
meile, et see on mingi usukriisi või Jumalas 
pettumise pärast. Ei, tõenäolisemalt räägivad 
nad suhetest selles kirikus ja mõnikord inimesest, kes neid sügavalt solvas. Sellega ei 
ole kunagi kerge tegelda, sest on võimalik, et nad ootasid teistelt liiga palju ja 
loomulikult ei ole nad ka ise ilma süüta. Sellele vaatamata tegime mingil moel neil 
jäämise raskeks ja mõnikord peaaegu võimatuks tagasi tulla. 

Üks kohaliku kirikuelu kõige kainestavamaid aspekte on arusaamine, et viis, kuidas 
me oleme üksteist kohelnud, on pannud meie lapsi pöörama selga sellele, millesse me 
usume. Kogu oma noore elu jooksul on nad näinud kristlasi üksteisega tähtsusetute 
asjade pärast kaklemas ja vaidlemas. Nad on vaikides pealt vaadanud, kuidas 
koguduseliikmed, võib-olla nende vanemad kaasa arvatud, on kritiseerinud üksteist, 
solvanud üksteist ja põlanud neid, keda nad olid mõeldud armastama. Me unustame, 
et sellised hoiakud teevad teistel Kristuse järgimise raskeks. Üks Jeesuse viimaseid 
palveid oli: “Isa, ma palun, et nemadki oleksid meis, et maailm usuks, et sina oled 
minu läkitanud.” 

Midagi müstilist on kristlaste üksteisega suhtlemise viisis, mis tõendab Jumala tõelist 
armastust inimeste vastu ja sellegipoolest on kohaliku kiriku tasemel armastuse 
valdkonnas sageli selline raskus. Ükskõik kuhu ma sõidan, leian ma kirikuid, mis 
lõhenevad. Vaieldakse ülistusstiilide, noorteprogrammide või ehitusplaanide üle. 
Paljud lahkuvad kohalikust kirikust ja liituvad teisega, kuid mõne aasta pärast 
lahkuvad uuest kirikust, sest seegi ei vastanud nende nõuetele. 
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Paljud meist on välja kujundanud kriitilise vaimu oma käitumises teistega, mis tingib 
seda, et me lastel on raske uskuda, et Jumal armastab tingimusteta. Ma räägin 
vanematele tungivalt, et nad ei kritiseeriks oma väikeste laste ees koguduse juhte või 
teisi koguduseliikmeid. Sageli on pühapäevane lõunaaeg täidetud vestlusega sellest, 
mis on valesti jutluste või muusikaga ja kui lootusetu on noortejuht. 

Sinul ja minul ei ole õigust kuuluda kogudusse, mis igas suhtes sobib. Tänapäeva 
kirikuelu suur tragöödia seisneb selles, et me oleme hakanud uskuma, et “kirik on 
meie jaoks”. Meil võivad olla evangeelsed programmid ja must miljon muid üritusi, 
kuid südames on meil seisukoht sellest, mis meile sobib ja hoidku Jumal juhte selle 
eest, kui me seda ei saa. Kuid nii pole see kunagi mõeldud olema. Niimoodi kirjeldab 
Paulus osadust, mis demonstreerib purunenud maailma Jumala tõelist armastust: 

Armastus olgu siiras….Vennaarmastuses olge üksteise vastu hellad, vastastikuses 
austuses jõudke üksteisest ette….Õnnistage oma tagakiusajaid, õnnistage ja ärge 
needke. Rõõmustage rõõmsatega, nutke nutjatega. Olge omavahel üksmeelsed. Ärge 
mõelge kõrgilt, vaid laske end tõmmata madalate hulka. Ärge olge endi meelest 
targad. Ärge tasuge kellelegi kurja kurjaga, hoolitsege selle eest, mis on hea kõigi 
inimeste silmis. Kui võimalik, niipalju kui oleneb teist, pidage rahu kõigi inimestega. 
Ärge makske ise kätte, armsad, vaid andke maad Jumala vihale, sest on kirjutatud: 
“Minu päralt on kättemaks, mina tasun kätte” – nii ütleb Issand. Rooma 12:9-12 

Ma mõtlen praegu teismelisele tüdrukule, kelle kirikukogemus ei olnud sugugi 
selletaoline. Tegelikult nägi tüdruk, kuidas ta kogudusejuhist isa viidi 
närvivapustuseni, sest ta oli sunnitud tegelema kõige kibedama ja alandava kriitikaga. 
Kui Lucy kuueteistkümne-aastaselt vandus, et ta jalg ei astu enam kunagi üle 
kirikuläve, ei pööranud ta selga Jumalale, vaid kohalikule kogudusele. 

Hirmus asi laste kasvatamises on see, et nad omandavad nii kergesti meie 
väärtushinnanguid. Nad jälgivad, kuidas me üksteist kohtleme ja teevad sellest 
seisukoha, kuidas Jumal meid kohtleb. Kui tahate, et lapsed kasvaksid üles ja 
hakkaksid uskuma, et Jumal ei armastaks neid kunagi, kui nad halvasti käituvad, siis 
laske neil pealt kuulda, kuidas te rebite tükkides ühe kogudusejuhi tütre, kes on just 
jäänud rasedaks. On olemas palju kadunud poegi, kes on läinud isegi kaugemale, sest 
selle põhjal, mida nad lapsepõlves kirikus nägid, uskusid nad, et kui sa kord langed, 
siis pole enam tagasiteed. Ka vastupidine on tõsi. Kui nad näevad, kuidas me 
kaastunde ja sügava armastusega püüame seista tõe eest, hakkavad nad uskuma, et 
just nii käitub ka Jumal nendega. 

Mu mälu läheb tagasi olukorra juurde, kui avastati, et kirikujuhil oli tõsine moraalne 
vääratus. Ajalehed olid seda lugu täis ja tundus, et ka kristlastel oli päev, millal neil 
oli võimalik arutada, milles ta oli eksinud. Teise kogudusejuhi kümneaastane tütar tuli 
ühel pühapäeval kirikust koju ja ütles isale: “Isa, inimesed kirikus räägivad, et see 
mees tegi tõepoolest halba.” Isa mõtles hetke ja vastas siis. “Kallis, ta on tõesti halba 



 

Märts 2022-15 

teinud, aga kui ta ausalt Jumala käest andeks palub, siis võtab Jumal ta hea meelega 
koju tagasi.” 

See juht ütles mulle hiljem: “Kui mu tütar sellest tol päeval minuga rääkis, oli see 
sisuliselt püha hetk. Muidugi ei kiida ma heaks selle mehe tegu, kui ma aga oleksin 
hukkamõistuga ühinenud, siis mida peaksin ma ütlema tütrele, kui tema peaks kunagi 
eksima? Ma tahan, et ta teab, et tagasitee on alati olemas.” 

Kui te oleksite tõeliselt radikaalne, siis tehke, mida Jeesus ütles ja kutsuge oma 
vaenlasi oma seltskonda. Olge taluvam üksteise erinevuste suhtes, lõpetage 
tagarääkimine ja “Ärge halvustage üksteist, sõbrad. Kui keegi halvustab või arvustab 
oma venda, siis ta halvustab ja arvustab Seadust. Kui sa aga Seadust arvustad, siis sa 
ei ole Seaduse täitja, vaid kohtunik” (Jaakobuse 4:11). Lõpetage hoopis 
hukkamõistmine ja eelkõige andke üksteisele andeks. Kui te teete selliseid 
solvavaid asju, ei tarvitse te siiski lõpetada oma unistuste kirikuga – meie kadunud 
pojad tulevad ju koju. 

Palve 
Me kahetseme oma koja olukorra pärast. Sinu surmaeelne palve oli, et see peaks 
eelkõige olema täidetud armastusega. Me oleme täitnud selle programmide, 
koosolekute, protokollide ja päevakordadega, kuid mõnikord on raske näha armastust. 
Mida me ometi üksteisega teeme. Kui kergesti me peksame keelt, laimame, trambime 
ja rabeleme, et endale teed teha, ja haavame neid, kelle eest sina surid. Mõnikord on 
väljaspool kirikut kergem jääda ellu kui kirikus. Anna meile andeks. Ja eriti anna 
meile andeks, kui me kriitika, terav keel, armastuse puudumine on teinud mõnele 
hingele kergemaks sinu kojast lahkuda ja raskemaks tagasi tulla. 
Ja aita meid muutuda. Panna kõrvale hukkamõistmine, pisinägelused ja riiud ja katta 
laud, korraldada pidu, kinnitada ukse kohale lindid. Ja hüüda ööpimedusse: “Anna 
meile veel üks võimalus armastada sind ja üksteist. Koda ei ole täiuslik, kuid see on 
puhtaks pühitud ja koristatud ja lamp on põlema süüdatud. Tule koju.” 

Mõtisklus 
Isa, tund on tulnud…Aga ma ei palu üksnes nende eest, vaid ka nende eest, kes nende 
sõna läbi hakkavad minusse uskuma, et kõik oleksid üks, nii nagu sina, Isa, minus ja 
mina sinus, et nemadki oleksid meis, et maailm usuks, et sina oled minu läkitanud. 
Johannese 17:1, 20-21. 
Kakskümmend neli tundi peale seda palvet oli Jeesus surnud ja maetud. 
 
“Kui Isa maja on täidetud Isa armastusega, siis tulevad kadunud pojad koju.” 
Mida ma saan oma kodukoguduses teha, et suurendada seda armastust ja kiirendada nende 

kojutulekut? 
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Koguduse info 
 
Jumalateenistused pühapäeviti kell 11. 

 Palveteenistused 

o Igal kolmapäeval kell 19 seminatiroas 

o Esimese ja kolmanda nädala reedel kell 19 ülistuse- ja 
palvekoosolekud suured saalis 

o Igal neljapäeviti kell 11 

 Pühapäevakool kell 11. 

 Juhatuse liikmed: Indrek Luide, Hannes Pikkel, Alar Laagriküll, Ergo 

Pärnits. 

 Pastor: Indrek Luide, 56359279 pastor@kehrakogudus.ee 

o Tööpäevad kolmapäeviti ja reedeti (helista ette) 

 Koguduse diakonid: Taavi Kaasma, Ilmo Kannike, Hannes Pikkel, 

Lembit Ida, Ergo Pärnits ja Marilys Mirjam Kurg 

 
 

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 fasaadirenoveermise fond) 
Pangaarve LHV: EE697700771005929017 (annetused, kümnis) 


