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Jaanuar 2017 

Pastoriveerg! 
Õnnistatud uut, 2017 aastat! 

Oleme jõudnud kogudusega väga põnevasse perioodi. Koguduse maja on 
saanud eelmisel aastal suurt tähelepanu, mis on kindlasti hea. Anija valla 
juhtidega on toimunud väga hea koostöö ehk just nii palju, kui seda olema 
peaks. 

2017 peab saama koguduse liikmeskonna vaimuliku kasvamise aastaks. 
Kasvamine ei toimu mitte ainult läbi jumalateenistuste vaid tõsisema 
väljaõppe kaudu. Tuleb arendada välja koguduse koolitussektor (Alfa, 
jüngrikoolitus, andidekool jpm). 

EKB Liidu 2017 aasta on „Järgime Jeesust“. Kahtlaselt hästi sobib see ka 
Kehra Koguduse visiooniks ja eesmärgiks. Sinnapoole siis liigumegi.  

Lootus on, et 2017 saavad uue hingamise ja arengu nii laste- kui noortetöö 
sektorid. Värskemale suunale liigume nii evangeelses kui misjonitöös.  

Ei ole küll prohvet aga sellist vaba evangeeliumi kuulutamise ja jüngriks 
tegemise aega võib jääda vähemaks. Isiklikult loodan, et eelolevad 3 aastat on 
väga olulised nendes valdkondades edasi liikumisel. 

Koos suudame oluliselt rohkem kui üksinda. Õnnistusi igale liikmele asetseda 
vaimuliku müüri ladumisel. Leiame endale kõige õigema koha selle 
teostamisel. 

 
Lootusega edasi 

Kehra Koguduse pastor Indrek LuideIndrek LuideIndrek LuideIndrek Luide    
    

Koguduse koduleht: www.kehrakogudus.ee 
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JJJaaaaaannnuuuaaarrr   222000111777–––   kkkuuuuuukkkaaavvvaaa   
   

Aeg Üritus Info 

Pühapäev 01.01 
kell 11 

Jumalateenistus 
Pühaõhtusöömaaeg 

juhatab: Indrek Luide 
jutlus: Indrek Luide 
muusika: Merike Pikkel 

Pühapäev 08.01 
kell 11 

Jumalateenistus 
juhatab: Indrek Luide 
jutlustab: Margus Einlo 
muusika: Helen Haas 

Pühapäev 8.01  
Kell 17 

Alliansspalvenädal 

Tallinnas 

Tallinna Eelimi Nelipüha kogudus 

Esmaspäev 9.01 
Kell 18:30 

EKNK Toompea kogudus 

Teisipäev 10.01 
Kell 18:30 

EMK Tallinna kogudus 

Kolmapäev 11.01 
Kell n18:30 

EEKBKL Kalju Baptistikogudus 

Neljapäeva 12.01 
Kell 18:30 

Alliansspalvenädal 

Tallinnas 
Oleviste koguduses 

Reede 13.01 
kell 19 

Alliansspalveõhtu 
Unikaalne 

sõnum: Jaan Nuga (EELK 
Raasiku) 
sõnum: Tõnu Linnamäe (EELK 
Aegviidu) 
juhatab: Indrek Luide 

Laupäev 14.01 
Kell 18:30 

Alliansspalvenädal 

Tallinnas 
SPA Tallinna kogudus 

Pühapäev 15.01 
kell 11 

Jumalateenistus 
juhatab: Indrek Luide 
jutlus: Indrek Luide 
muusika: Heli Karu 

Pühapäev 15.01 
Kell 17 

Alliansspalvenädal 

Tallinnas 
EELK Nõmme Rahukogudus 

Pühapäev 22.01 
kell 11 

Jumalateenistus 

juhatab: Indrek Luide 
jutlus: Neemo Raasik (Türi 
Misjonikogudus) 
muusika: Rebeka Pikkel 

Pühapäev 29.01 
kell 11 

Jumalateenistus 
juhatab: Hannes Pikkel 
jutlus: Hannes Pikkel 
muusika: Krista Ehanurm 

 
Igal neljapäeval kell 11 palve ja osadus!
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SSSüüünnnnnniiipppäääeeevvvaaalllaaapppssseeeddd   jjjaaaaaannnuuuaaarrriiisss   222000111777   
 

Kannike Ilmo  2 
 

Kurg Marilys-Mirjam  2 
 

Lamberth Tiina  10 333000   

Kaasma Taaniel  11 
 

Jaanimaa Arno  14 
 

Ehanurm Irma  21 
 

Olberg Svea  25 
 

Tooming Saara  30 999000   

Maripuu Merlin  31 222555   
 
 

ÕÕÕnnnnnniiissstttuuusssiii   sssüüünnnnnniiipppäääeeevvvaaalllaaasssttteeellleee!!!   
   
   
   

LLLaaahhhkkkuuusss   iiigggaaavvviiikkkkkkuuu   
EEEiiisssaaatttaaarrreee   LLLiiiiiisssiii   111222...000222...111999333111   –––   111888...111222...222000111666   
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MMMiiisssjjjooonnniiirrraaadddaaadddeeelllttt... 
Soojad sokid jõudsid Kehrast Lõuna-Osseetiasse! 
 
German Andrejev (MTÜ Koit Idas) külastas koos kohaliku venna Andreiga 
Krasnodarist novembris Tshinvali lastekodudes välja 195 kingitust. Samuti oli 
neil võimalik kuulutada evangeeliumit ja luua häid kontakte tulevikuks. Ka 
meie koguduses kogutud annetused jõudsid Lõuna-Osseetia pealinna. 
Tagasiteel sattusid German ja Andrei Kaukaasia mägedes mõneks päevaks 
lumevangi, kuid see ei teinud karastunud meestele liiga. Nad jõudsid mõlemad 
jõuluks koju ja plaanivad juba uusi väljasõite. Aitähh kõigile eestpalvetajatele 
ja annetajatele! 
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LLLaaasssttteeetttöööööö   ---   EEEhhhaaa   
Õnnistatud uut aastat! Suur on mu rõõm, et Jumal on meid kõiki möödunud 
aastal hoidnud ja kaitsnud. 

Rääkides pühapäeva kooli tegemistest pean tunnistama, et andsin eksitavat 
teavet tunniteemade kohta.  

Mul ei olnud tunniteemade lehte kodus sel ajal kui kirjutasin detsembrikuu 
lastelehte.  

Detsembrikuul rääkisime lastele Noa tegemistest.  

 4. 12. rääkisin mina , et Noa ehitas laeva ja kogus kokku loomad maapealt . 

11.12. Rebeka rääkis lastele veeuputusest. 

18. 12. Irma rääkis lastele millise lepingu tegi Jumal , Noaga. 

25.12. Lilian teegi tundi ja teemaks on Jeesus lapsukese sünnilugu! 

1.Jaanuaril alustan ma Paabeli torni looga. Edaspidi räägime lastele 
Aabramist. 

Soovin kõigile, kõike head uuel aastal ja tänan iga eestpalve eest. 
 

NNNoooooorrrttteeennnuuurrrkkk   –––   RRReeebbbeeekkkaaa   

Detsembrikuu algas lauamänguõhtuga, kus sõime maitsvaid Ruthi tehtud 
võileibu ja mängisime väikse seltskonnaga laumänge. Teisel laupäeval 
vaatasime Gordon van Veeleni videojutlust teemal: Teekond tervenemise ja 
vabanemiseni. 

18. detsembril oli imetore jõulu noorteõhtu, mille jaoks kaunistasime kohviku 
jõulutulede ja ehetega ära. Jõime teed ja glögi ning sõime küpsiseid ja 
võileibu, võistlesime viktoriinis ja kuulasime Heleni huvitavat juttu erinevatest 
suhetest Jumalaga. 

Enne koolivaheaja lõppu koguneme tiimiga, et arutada mis saab edasi aastal 
2017. Kindel on, et edaspidi noorteõhtud igal laupäeval nõnda ei toimu nagu 
varem, vaid koguneme ainult tiimiga, et üheskoos kasvada ja indu koguda. 

Palvesoov: Võite palvetada, et tiimiliikmetel oleks rohkem indu ja Jumala 
tahte mõistmist. 

https://www.facebook.com/KehraNoortekas?fref=ts 



 

Jaanuar 2017 7 

IIIiiisssrrraaaeeellliiivvveeeeeerrrggg   ---   HHHeeellleeennn   
Liibanoni seeder oli Piibli-aegadel väärtuslik materjal, mida kasutati templite 
ja veesõidukite ehitamiseks. See väärispuu kasvab tänaseni Vahemere äärsetes 
mägistes piirkondades (Liibanon, Lõuna-Türgi, Küpros) ning on tuntud oma 
vastupidavuse suhtes kõiksugustele välistele mõjudele nagu vesi ja niiskus, 
samuti on teda lihtne töödelda. 

Piiblist võime lugeda, et seeder imporditi Iisraeli Liibanonist mere kaudu ning 
seda kasutati Jeruusalemma templi ning kuningas Taaveti ja kuningas 
Saalomoni palee ehitamiseks. Esra raamatust võime lugeda, et puit ujutati piki 
merekallast Jaffasse ning toimetati seejärel Jeruusalemma (Esra 3:7). 

1930-40tel Jeruusalemma templimäel läbi viidud rekonstrueerimistöödel 
avastatud seedripuust talad on dateeritud osaliselt kuni 9sse sajandisse eKr. 
Templimäel asuvad Al-Aqša mošee (ehitatud 7. saj) ja muud hooned on aja 
jooksul saanud tänu maavärinatele kannatada ja ning neid on tulnud 
restaureerida. Selliste tööde käigus avastatud vanad puitdetailid kuuluvad aga 
palju varasemasse aega kui praegused Templimäe rajatised. 

Ajaloost on teada, et aastal 70 pKr tehti Jeruusalemma tempel maatasa ning 
Templimägi jäi kuni araablaste sissetungini tühermaaks. Uus võim hakkas 
rajama uusi pühapaiku ning ilmselt leidsid ka endiste koonete kivi- ja puitosad 
taaskasutust. Praegu on selliste ehitusdetailide avastamine ja uurimine aga 
selgelt välistatud, sest see tõmbaks kindla sideme juutide ja Templimäe 
vahele. Palestiinlased, kelle hallata Templimägi hetkel on, teevad aga kõik 
selle nimel, et seda tõestusmaterjalidel rajanevat seost eitada. Ka UNESCO 
resolutsioon (okt 2016) eitab juutide ajaloolist sidet Templimäega. 
Templiaegsetest puidust 
ehitusdetailidest saab rääkida 
vaid tänu Briti mandaadi-
aegsetele fotodele ja 
ülestähendustele. 

 

 

 

Liibanoni seeder 
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KKKoooggguuuddduuussseee   iiinnnfffooo   
 

Jumalateenistused pühapäeviti kell 11:00 
• Palveteenistus neljapäeviti kell 11:00 
• Pühapäevakool pühapäeviti kell 11:00 
• Noorteõhtud VVVaaalllggguuusssfffoooooorrr  laupäeviti kell 18:00 
 

• Juhatuse liikmed:  
o Indrek Luide, Hannes Pikkel, Krista Ehanurm, Alar Laagriküll, 

Helen Haas, Lilian Aun. 

• Pastor:  
o Indrek Luide, 56359279 pastor@kehrakogudus.ee 

• Juhatuse esimees:  
o Hannes Pikkel, 56472669, juhatus@kehrakogudus.ee 

• Koguduse noored:  
o Rebeka Pikkel, 56156416 

• Lastetöö koordinaator:  
o Eha Roobas, 56177471 

• „Võta ja Jäta“ avatud laupäeval kell 10-13.  
o Täpsem info Helgi Kattel, 53405282 

 
 
 

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 


