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Pastoriveerg!
Kas kass- või koerkogudus?
Viimane seminar, kus osalesin ja mida tõlkis inglise keelest eesti keelde Helen Haas,
kandis pealkirja „Kingfisher“.
Seminari peateemaks oli kogudus kultuur. Kust kuhu! Kogudus teeb palju häid asju
aga kas ka õigeid. Taoline küsimus esitati seminarist osavõtjaile päris alguses.
Koguduse iseloomustamiseks oli 2 pilti. Esimene „kasskogudus“, teine
„koerkogudus“.
Kass eksisteerib enda jaoks, teeb ainult seda, mis on ta enda huvides, elab ainult
selleks, et oma vajadusi täita: „Mis kasu mina sellest saan?“; ei riski kunagi oma
eluga, on lojaalne ainult endale ja arvab, et tema omani võlgneb talle midagi.
Kassi mõtteviis ütleb: „Omani toidab mind, armastab mind, hoolitseb mu eset: „MA
OLEN VIST JUMAL!“.
Koerad eksisteerivad omaniku jaoks, teevad kõike mida omanik neilt nõuab, omaniku
soov on neile käsk, „mida iganes see nõuab … mida iganes vaja … mis iganes on
selle hind … isegi kui nad peavad loovutama omaenda elu“, on omanikele lojaalsed,
arvavad, et nad võlgnevad omanikele kõik.
Koera mõtteviis ütleb: „Omani toidab mind armastab mind, hoolitseb mu eest: „TA
(omanik) ON VIST JUMAL!“.
Milline kogudus Kehra Kogudus soovib olla? Jätkame suunaga kassist koeraks!
Kehra Koguduse pastor Indrek Luide
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juhatab: Indrek Luide
jutlustab. Indrek Luide
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Pühapäev 09.11
kell 11

Jumalateenistus
Isadepäev

juhatab: Indrek Luide
jutlustab: Indrek Luide
muusika: Heli Karu

Laupäev 15.11
kell 18
Pühapäev 16.11
kell 11

Noortekas

vaata kodulehte

Jumalateenistus

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

kell 17
Laupäev 22.11
kell 18
Pühapäev 23.11
kell 11

Meesteosadus
Noortekas

Laupäev 29.11
kell 18
Pühapäev 30.11
kell 11

Noortekas

Kristuse surmamälestamine

Jumalateenistus
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Jumalateenistus
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jutlus: Indrek Luide
muusika: Kehra noored

Novembri külalised.
Alland Parman. On koguduses olnud muutuste aja innukas
pastor. Tänaseni hoiab ta paljusid Kehra Koguduse olulisi asju
korras. Kuulub EKNK juhtide meeskonda. On EKNK juhtidekooli
rajaja ja juht. Alati oodatud Kehrasse jutlustama.

Votele Vellend. On Kuimetsa koguduse vaimulik. Aidanud
üles ehitada Järvakandi, Paide, Rapla, Kohila ning mitme
teise koguduse elu. Püüab jagada sõnumit, mis ei tulene
kuulaja kõrvadest vaid mida Jumal südamesse annab.
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Alates sellest lehest hakkab ilmuma intervjuu sünnipäeva lastega, kes vastavad 5 küsimusele.

Intervjuu juubilariga – Merike Pikkel
1. Mis oli lapsena Sinu kõige suurem unistus? Lapsena
oli unistusi mitmeid, ei oskagi täpselt öelda, mis see kõige
suurem oli. Kindel unistus oli saada oma lemmikloom.
Kolmanda klassi lõpus oli vaja kirjutada väike kirjand,
sinna sai kirjutatud, et suurena soovin, et mul oleks mees,
kes ei joo ega suitseta, oma maja ja lapsed.
2. Milline on olnud Sinu elus suurim väljakutse? Suurim
väljakutse on vist alles ees, sest igasuguseid väljakutseid
on olnud, kuid ei oska praegu öelda, milline neist suurim
on olnud.
3. Miks ja millal said Jeesuse lapseks?
Jeesuse lapseks sain 8. juunil 1990, olin siis 15. aastane. Ma ei teadnud küll mitte
midagi enne Jeesusest, kuid mõned korrad tuli ette, et mõtlesin Jumala peale.
Mäletan, et emal kahtlustati ühte haigust ja siis ma palvetasin tema pärast. Sain teada,
et mu vanaemal on kodus Piibel ja see pakkus mulle väga suurt huvi. Sain temalt
Piibli, olin küll selle välimusest pettunud, sest arvasin, et see on selline salapärane ja
vanaaegne, müstiline, kuid see oli täitsa kaasaegne ja tavalise välimusega. Proovisin
ka seda lugeda, hakkasin korralikult otsast peale aga kaugele ei jõudnud. Mingi
seletamatu tühjus minu sees kasvas ja segadus iseenda olemasolu ja ka käitumise üle
samuti. Ma ei teadnud kuidas olla, kes olla, mida teha. Õnneks Jumal nägi seda kõike
ja viis mind kokku ühe soomlaste grupiga, kes tulid Kehrasse tänavatele ning kutsusid
õhtuks kõiki palvemaja juurde. Sel õhtul kuulsin esimest korda Jeesusest, Tema
armastusest, uuest elust koos Temaga. See sõnum oli otse mulle, sest tundsin, et elan
valesti ja olen nii patune ning ainult Jeesusega saan alustada uut elu. Sealsamas
andsin oma elu Issandale, Jumal tuli mu ellu ja hakkas oma head tööd minus tegema.
4. Sinu vaade Kehra Kogudusele? Kõige enam ootan ärkamist, sädet, indu nii enda
sees kui koguduses ja ka meie ümbruskonna inimestes. Ootan, et Jumal ilmutaks
ennast igaühele meist nii nagu Ta ise tahab ja heaks arvab. Meil võiks olla kindlus
südames, et Tema on elav Jumal ja Ta otsib osadust meiega. Soovin kogu südamest,
et meil oleks ikka armastus isekeskis, et me oleks andestavad üksteise suhtes, sest me
kõik oleme inimesed ja teeme vigu ja et meil oleks julgust ka andeks paluda. Tahaks
väga, et kogudus võiks taas kasvama hakata, et inimesed meie linnas, vallas saaksid
isiklikult tundma elavat Jumalat.
5. Sinu suurim soov järgmisesse aastasse? Tahan olla õnnistuseks teistele.
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Novembri kuu sünnipäevalapsed! Õnnistusi teile!
40
Pikkel
Merike
3
Väin
Milvi
5
Palm
Anu
11
Pindam
Mari
19
Vaga
Marju
23
Vaja abikäsi!
1. Pühapäevakooli uue ruumi valmisehitamine.
2. Sinise hotellitoa lae soojustus ning ripplae ehitamine.
3. Kohvikueesruumi lae soojustus ning ripplae ehitamine.
4. Koristamisvahendite ruumi ehitamine.
5. Koguduse kassapidaja (sularaha vastuvõtmine, tehingute sissekandmine
arvutisse, jm). Kiire!
Tule ja aita!

Koguduse info
•
•
•

•

•
•

Jumalateenistused pühapäeviti kell 11
Pühapäevakoolid alustavad tegevust novembrist.
Raamatukogu avatud pühapäeviti peale teenistust.
Vene grupid neljapäeviti kell 18, laupäeviti kell 12 ja 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, Arno
Roosaar

•
•
•

Pastor: Indrek Luide, 56359279 pastor@kehrakogudus.ee
Juhatuse esimees: Hannes Pikkel, 56472669, juhatus@kehrakogudus.ee
Koguduse noored: Elisabeth Parman, 56455128 ja Fredi Karu, 5249104

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
Pangaarve: EE372200001120056878
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