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September 2018 

Pastoriveerg! 
Armas Kehra Kogudus! 

Viis aastat on olnud võimalus teenida Kehra Kogudust. Minu jaoks on olnud 
see väga aktiivne ning tormiline periood. 

Vaadates tagasi 5 aastale, siis on olnud palju rõõmu. Kõik päevad ei ole 
edupäevad ja on tulnud ette, kus räägid Jumalaga, et kas see, millele oled 
kutsunud, miks see nii keeruline on ja miks üsna suur osa kogudusest rahuldub 
ainult jumalateenistusel käimisega ja üsna paljud sedagi mitte! 

Koguduse sildilauseks on: KÄIME JUMALA ARMUS NING JAGAME 
SEDA VÄLJA! Kas see on jõudnud sellest ajast kui see välja öeldi praktikasse 
või on see jäänud toredaks, Jumalast mingil hetkel inspireeritud mõtteks? 

Olen samas tänulik nähes paljude usku ja valmisolekut pühendama aega, raha 
ja ande et ülesse ehitada koguduse hoone ja koguduse selle tegelikus sisus. 

Liigume edasi Jaakobuse 2:22 mõttega: Sa näed, et usk käis ta tegudega kaasas 
ja sai täiuslikuks tegude kaudu: 

 

Õnnistusi ja usku lootuses! 

 

Indrek LuideIndrek LuideIndrek LuideIndrek Luide 

Kehra Koguduse pastor     
    

    

Koguduse koduleht: www.kehrakogudus.ee 
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September 2018– kuukava 
   

Aeg Üritus Info 

Pühapäev 2.09 

kell 11 
Jumalateenistus 
Kristuse surmamälestamine 

juhatab: Indrek Luide  
jutlustab: Antero Lehtonen 

muusika: Merike Pikkel 
Noorsootöö palve- ja ohvripäev 

Pühapäev 9.09 

kell 11 

Jumalateenistus 
Vanavanematepäev 
 

juhatab: Indrek Luide 
jutlus: Wouter Droppers 

muusika: Heli Karu 

7.- 9.09 Noorte ettevõtjate akadeemia 

Pühapäev 9.09 

Kell 18 
IISRAELI ÕHTU (UUE AASTA PIDUSTUSED). Juhib Helen Haas. 

Laupäev 15.09 

kell 10st 
Talgupäev  

Pühapäev 16.09 

kell 11 

Jumalateenistus 
Priikoguduste 136 aastapäev    

juhatab: Indrek Luide 
jutlus: Hannes Pikkel 

ülistus: Helen Haas 

Pühapäev 23.09 
kell 11 

Jumalateenistus 
Sügise algus 4:54 

juhatab: Indrek Luide 
jutlus: Kristian Schwartz 

muusika: Rebeka Pikkel 

Pühapäev 23.09 

Kell 13 
23.09.2018 Kehra Koguduse üldkogu 

27-29.08 EEA evangelismitoimkond SÜGISRETRIIT 2018 

Reede 28.09 

kell 18:30 
Evangeelne teenistus Jutlus: Mark Aldridge (Inglismaa) 

Pühapäev 30.09 
kell 11 

Jumalateenistus 
juhatab: Indrek Luide 

jutlus: Indrek Luide 
ülistus:  

 
 

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

 

Igal neljapäeval kell 11 palvegrupp kogudusemajas. 
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Sünnipäevalapsed september 2018 
   
   

Kaasma Helve 3  

Kattel Helgi 6  

Pikkel Rebeka 7  

Laagriküll Aili 8  

Jaanus Maria 14  
   

   

   

   

ÕÕÕnnnnnniiissstttuuusssiii   sssüüünnnnnniiipppäääeeevvvaaalllaaasssttteeellleee!!!   



 

September 2018 4 

Iisraeli leht 
Rosh haShana 2018 
Sellel aastal tähistatakse Iisraeli uusaasta ehk „aasta pea“ saabumist 9. 
septembri õhtul. Esimese inimese, Aadama, loomisest on möödas 5779 aastat. 
Rosh haShana juhatab sisse tiheda sügisese pühadeperioodi – uusaasta 
tähistamisele järgneb 19. septembril Yom Kippur ehk suur lepituspäev ja 23. 
oktoobri õhtul algab nädal aega kestev lehtmajade püha. 
Tooras on uue aasta algust nimetatud ka Yom Teru´ah ehk lärmakaks või 
häälekaks päevaks, mis viitab soofari helidele ja rahva lärmakale 
kogunemisele. Iisraelis süüakse tänapäeval sel päeval palju õunu ning mett ja 
soovitakse üksteisele head ja magusat uut aastat. Samas peetakse 10-päevast 
perioodi, mis jääb rosh Hashana ja Yom Kippur´i vahele, meeleparanduse ja 
sisevaatluse ajaks, mis kulmineerub suure lepituspäeva saabumisega. 
Religioossed juudid usuvad, et Jumal otsustab Rosh haShana ajal nende 
järgmise aasta käekaigu, mistõttu tuleb sel päeval kuni lepituspäevani olla eriti 
alandliku südamega, teha head ja otsida lepitust nii inimeste kui ka Jumalaga. 
Selle aasta mais tähistas Iisrael riigi loomise 70. aastapäeva, mille raames kolis 
USA oma saatkonna Tel Avivist Jeruusalemma. See tõi kaasa vägivallalaine 
Gaza sektori piiril, kus on alates kevadest hukkunud ligi 200 inimest. 
Rahutused ja ebakindlus ei ole sugugi mitte lõppenud, vaid jätkuvad nii riigi 
siseselt kui ka välispoliitilises võtmes. 
Pühade ajal kostuv sarvehääl kutsub meeleparandusele ja tuletab juutidele 
meelde, et Jumal on kuningas, kes 
valitseb kõigi inimeste ja riikide üle. 
Sel ajal usaldatakse nii endi kui ka 
kogu rahva saatus Jumala kätte. Peale 
palveteenistusi sünagoogides 
kogunetakse kodudes, et süüa 
meeõunu, mis sümboliseerivad 
loodetavat paremat tulevikku. 
 
 
 
 
Rosh Ha Shana tähistamine Kehra koguduses toimub 9. septembri õhtul kell 
18. Tere tulemast kõigile! 
Shana tova! 
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...Kehra Koguduse Alfa 

 
Taas mõttes 2018 Alfa! 
Kas jõudu ja jaksu seda korraldada? Et kõik sujuks, vajab 
meist igaühe väga suurt eestpalve ja innukat kutse 
esitamist oma eestpalve isikule. Annan teada sellest ka 
meie partnerkogudustele ja organisatsioonidele, kellega 
koostööd teen.  
Oluline, et sa jagaksid kutset oma peres ja 
sõprusringkonnas.  
Ole seda julge tegema. 
Millal parim periood, palvetagem ka selle pärast! 

 
 
 
 
 

Kehra Koguduse üldkogu koosolek 

Sellel aastal lõpeb Kehra Koguduse pastori ja juhatuse tegevusperiood. 
Juhatus otsustas korraldada Kehra Koguduse üldkogu 23.09.2018 peale 

jumalateenistust. 
 

Päevakord 
1. Pastori valimine 
2. Juhatuse valimine 

 
Lootusrikkalt edasi! 
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KKKoooggguuuddduuussseee   mmmaaajjjaaannnddduuussseeellluuusssttt   
15.september 2018 – Koguduse talgupäev. 

 
2018 aasta talgupäeva tööd oleksid 

1. Vestibüüli ja trepikoja seinte värvimine 
2. Majutuspoole vestibüüli koristamine/puhastamine 
3. 2.korruse akende põskede remont 
4. Ümbruskonna korrastamine 

 
 

Need ning mitmed teised võimalikud tööd, oleks tore, kui suudaksime 

sellel kuul lõpetada. Iga abiline on väga oluline ning oodatud. 
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SSSeeepppttteeemmmbbbrrriiisss   tttoooiiimmmuuuvvvaaaddd   eeerrriiisssüüünnndddmmmuuussseeeddd    
 

Noorte ettevõtjate akadeemia – 7-
9.09.2018 
 
 

Sügisretriit – 27-29.09.2018 
 
 

 
 
 
 
 

Evangeelne teenistus Kuusalus –  
8.09.2018 
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KKKoooggguuuddduuussseee   iiinnnfffooo   
   
Jumalateenistused pühapäeviti kell 11. 
 Palveteenistus neljapäeviti kell 11. 
 Pühapäevakool pühapäeviti kell 11. 
 Noorteõhtu toimumist jälgida Valgusfoor FB. 
 „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,  
 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 


