
 

1 

 

Karjasekiri      veebruar 2023 

 
Armas kogudus! 

Selle kuu infolehes on veidi tagasivaatamist ja julget edasi vaatamist! Kui 
jälgida laiemat pilti koguduste arengus, siis üsna palju räägitakse kahest asjast: 
koguduse palveinnukusest ja jüngerdamisest. See viimane on seotud muidugi 
rõõmusõnumi kuulutamisega nendele, keda soovitakse jüngerdada. 

Pühakirja uuride selgub, et meil kõigil on oma osa selles. Peamine, mida 
saame-võime teha enda ümbruskonnas toimetades muidu pidev ja väsimatu 
palve. Teisalt muidugi oma elu praktiline väljaelamine kandes endas seda 
suurepärast elu evangeeliumi, mis meis on kui elame seda koos Jeesusega. 

Õhkkond ühiskonnas on muutunud ärevaks ja eks me isegi oleme segaduses 
sellest, mida loeme või kuuleme sekulaarse ühiskonna meedia kanalite kaudu. 
Ristiinimestena on suur oht selle meelsusega kaasa minna. Mis omakorda 
mõjutab koguduse sisekliimat ja suhteid. 

Olgu meil tarkust teha õigeid otsuseid ja julgeid kaasatusi erinevates 
ettevõtmistes, olgu see siis muusikas, Alfas või näiteks ka raamatukogu 
korrastamisel. 

Nii nagu pühakiri meid julgustab: 1Kr 14:26 Kuidas siis nüüd, vennad? Kui te 
tulete kokku, siis on igaühel midagi: on laulu, on õpetust, on ilmutust, on 
keelterääkimist, on nende tõlgendamist - see kõik toimugu ülesehitamiseks. 
1Kr 12:7 Aga igaühele antakse Vaimu avaldus ühiseks kasuks. Ef 4:16 Temas 
on kogu ihu liidetud kokku ja hoitakse koos kõigi üksteist toetavate liikmete 
abil, nii nagu on iga üksikliikme ülesanne. Sel viisil saab ihu kasvujõu 
iseenese ülesehitamiseks armastuses. 

 

Õnnistusega 

Indrek Luide 

Kehra Koguduse pastor  
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Kuukava 
  Üritus Info 

K 1. kell 11 Piibligrupp Efesose kirja 11 tund 

K 1. kell 19 
Palve- ja 
osaduskogunemine 

Juhatab Indrek Luide 

P 5. kell 11 
Jumalateenistus 
Püha Õhtusöömaaeg 

juhatab: Indrek Luide 
jutlus: Joel Reinaru 

ühislaul: Rebeka Pikkel 

lapsed: Hannes Pikkel 

K 8 kell 19 
Palve- ja 
osaduskogunemine 

juhatab: Indrek Luide 

R 10 kell 19 Ülistusõhtu juhib: Merike Pikkel 

P 12. kell 11 Jumalateenistus 

juhatab: Rebeka Pikkel 

jutlus: Ergo Pärnits 
ühislaul: Fredrik Oliver ja Tuulika 

Pikksaar 
lapsed: Irma Ehanurm 

K 15. kell 11 Piibligrupp Efesose kirja 12 tund 

K 15 kell 19 Arengukoosolek  

P 19. kell 11 Jumalateenistus  

juhatab: Helen Haas 
jutlus: Tarvo Luide 

ühislaul: Merike Pikkel 
lapsed: Krista Ehanurm 

K 22. kell 18:30 Ettevõtlusfoorum juhatab: Lembit Ida 

P 26. kell 11 
Jumalateenistus 
Eesti Baptismi 139 aastapäev 

juhatab: Indrek Luide 
jutlus: Dejan Adam 

muusika: Heli Karu 
lapsed: Elen Annus 
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Õnnistusi 
veebruarikuu sünnipäevalastele! 

 
10.02 Helen Haas 
14.02 Eva Koldits  
16.02 Egle Metsis 
21.02 Indrek Luide 70 

 
 

Kehra Koguduse 2023 palvepartner on  
Märjamaa Vabakogudus 

Pastor Indrek-Eliel Tambek 
 
 

Ülistusõhtu 10.02.2023 
Kutsun teid 10. veebruaril kl 19.00 ülistusõhtule. See on üks võimalus ja hea 
aeg tulla ja üheskoos meie Issandale midagi teha – suunata oma tähelepanu 
Temale, laulda, kiita, tänada, kuulata Teda ja lihtsalt olla. Võib ka jagada 
tunnistust, kirjakohta, palvesoovi. Ma ise loodan ja palun, et see oleks aeg, kus 
sa kohtud Jumalaga. „Tema on su aegade tagatis, abi küllus, tarkus ja 
tunnetus; Issanda kartus on Siioni rikkus“ (Jes 33:6). „Tagant ja eest sa 
ümbritsed mind ja paned oma pihu mu peale.“ (Ps 139:5) 
Tervitustega Merike Pikkel 
 

ALFA  
Oleme arengukogunemistel jõudnud sinnani ja alustanud 
Alfa korraldamisega. Esimene Alfa toimuks märtsist 
alates. Aga selleks on vaja moodustada toimkond, kes 
selle korraldamisega tegeleb. Allpool on veidi selgitust, 
milliste ülesannetega inimesi toimkond vajab. Ehk leiad siin ka endale ühe 
võimaluse kaasas olla. 

Eduka Alfa kursuse korraldamiseks peaks iga kokkusaamine sisaldama 
järgmist: 
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Toit – hoia asjad lihtsad, see ei pea olema midagi keerulist; oluline on luua 
keskkond, kus külalised saavad end sisse elada 

Loeng – iga nädal toimub loeng ühel allpool toodud teemal. Loengu pidamiseks 
on mitmeid viise, loengu pikkus sõltub su kuulajaskonnast 

Arutelu – pärast loengut moodustatakse vestlusgrupid, kus loengus räägitut 
arutatakse; grupijuhid vahendavad vestlust 

Oluline on meeles pidada, et Alfa külalised on kutsutud kristliku usu 
põhitõdedega vabas vormis tutvuma ja see tähendab, et see peab toimuma 
pingevabas õhkkonnas, ilma edasiste kohustusteta ja tasuta. 

Toimkonnas rollid 

Veendu, et su toimkonnas on kõigil oma roll Alfas. See annab neile 
omanditunde ja tähendab, et sul on vähem korraldada! 

Alfa koordinaator – keskne roll; see on põhimõtteliselt inimene, kes jälgib, et 
kõik toimiks. Ta peab kindlasti olema hea organisaator 

Alfa juht – see inimene juhatab sisse iga teemaõhtu, ning on valmis võtma 
pastoraalse vastutuse Alfa külaliste eest 

Töörühm – see on inimene või toimkond, kes jälgib telgitaguseid tegevusi 
(ruumi ettevalmistus, toitlustus, kohvilaud, koristamine) 

Grupijuhid ja abilised – grupijuhid ja abilised juhivad vestlusgruppe. Nad 
peaksid olema valmis: osalema igal Alfa õhtul, koolitustel, väljasõidul; 
sõbrunema külalistega pikemas perspektiivis ja palvetama nende eest; olema 
avatud võimalikele seltskondlikele ettevõtmistele grupiga. Grupijuhtide ja 
abiliste valimisel esita endale küsimus: “Kas paneksin oma parima sõbra nende 
gruppi? Kui vastuseks on “ei”, siis nad ilmselt sellesse rolli ei sobi 

Ülistusjuht – kui plaanid igale teemaõhtule ka ülistust, on vajalik leida 
ülistusjuht 

Kus võiksid Sina olla teenimas? 

 

Kohtumisest valla juhtidega 

26.01.2023 toimus Kehra Koguduse esinduse (Indrek Luide, Lembit Ida, 
Andrus Annus, Doris Bärenson, Ail Kulp) ja Anija valla esinduse kohtumine 
(Anija volikogu esimees Jaanus Kalev, Anija arengujuht Janne Kallakmaa). 
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Kuna toimub praegu juba ka Riigikogu valimised ja Jaanus Kalev on ka 
valmistest osa võtmas, oli mõttevahetus millisena ta näeb-tunnetab praegust 
ühiskonna olukorda ja mida võiks/peaks teisiti või paremini tegema.  
Sai jagatud olukorrast nii Anija vallas (lasteaia valmimine, eelarvest ja uute 
piirkondade arendamisest) kui Kehra Koguduses (maja haldamne, 
laulukooriga alustamisest). Kuna igaks aastaks on vald andnud ka ühe 
palvesoovi, siis  uurisime kuidas eelmise aasta eestpalve on ennast õigustanud 
ning kui suurel määral Anija valla elanike arv on kasvanud. Vastus oli, et 
mitte tuhandeid ja kümneid inimesi on küll asunud Anija valda elama! 
Otsisime võimalikke koostöö kohti.  
KK võiks korralda erinevad koolitusi. Üheks oli inimestele algteadmised 
arvutist, kuna Anija arenduskeskusest on annetatud Kogudusele arvutiklassi 
sisseseade! 
Sai esile toodud Anija valla poolt 2 eestpalve soovi. 

1. Et käivituks sellel aastal Põhja tn piirkonnas arendustegevus 
2. Tõuseks Anija valla kvaliteet võrreldes teiste piirkonna 

omavalitsustega.  
Kohtumise laua kattis Aili Kulp. Tänud selle eest! 
 
Jäi kõlama ka see mõte, et me ei peaks kohtuma vaid üks kord aastas vaid 
võiksime kohtuda tihemini. Kingituseks saime Anija valla laualipu, mida 
paluti panna alati ka lauale, kui toimuvad Anija valla ja Koguduse 
kohtumised. Olgu siis need võimalused sagedasemad kui kord aastas. 
 

2022 tegu  Helen Haas 

Juba teist korda valisime üheskoos aasta teo. Kõik soovijad said sellele tiitlile 
esitada kandidaate paari nädala jooksul. Üllatuslikult saabus lausa 19 aasta teo 
ettepanekut! See annab tunnistust sellest, kui paljude erinevate ettevõtmistega 
me aasta jooksul hõivatud oleme. Vahel on nii, et osad teod jäävad 
märkamata, osad on aga väga nähtaval. Samas on kõik tehtu oluline ja 
märkimist väärt.  

Aasta teo kandidaatideks esitati järgmised ettevõtmised: 

20. aastat võrkpalli, koguduse koor, laste suvelaager “Võimalik Missioon”, 
meeste reedesed palvehommikud, Mert Kehra Koguduses, „Palvesaali“ saade 
TV7 kanalil, palvetoa avamine, piibliõpe, koguduse suvelaager Muusika 
külas, ülistusõhtud reedeti, uste sildid, Uudole uue tapeedi panemine, uued 
välisuksed, väljasõidud, venekeelsed teenistused, PPK töö on vilja kandnud, 
rahaliste annetuste õnnistamine, sügisene talgupäev.  
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Enne lõplikku hääletusvooru, mis toimus Kolmekuningapäeval koguduse 
kohvikus, juhtis edetabeli pingerida laste suvelaager “Võimalik Missioon”. 
Lõplik hääletamine tõi esimesele kohale aga koguduse koori algatuse. 
Lõppkokkuvõttes kujunes aasta teo hääletustulemus järgmiselt: 

1. Koguduse koor 

2. laste suvelaager “Võimalik Missioon” 

3. koguduse laager Muusika külas 

Aitäh kõikidele kaasalööjatele ja hääletajale! Uusi õnnistatud häid tegusid! 

Laupäevased teemakohtumised juunioridele 
Panime 
pühapäevakooliõpetajatega 
pead kokku ja arutasime 
erinevaid võimalusi 
suuremate laste tegevuste 
korraldamisel. Kõlama jäi 
mõte hakata üks kord kuus 
vaatama mõnd toredat 
filmi, mis annab edasi 
kristlikke väärtusi ja 
ärgitab kaasa mõtlema.  
Filmivaatamised toimuvad 
esialgse plaani kohaselt 
seminaritoas 11. veebruaril, 
11. märtsil, 15. aprillil ja 
13. mail. Need on kõik 
laupäevased päevad, mil 
ootame eelkõige 4.-7. 
klassi lapsi, et vaadata 
mõnd toredat filmi ja ka 
arutada nähtu üle. Samas ei 
puudu ka maitsev snäkk ja joogipoolis.  
Esmalt vaatame Narnia lugude filme, mis räägivad igasugu elulistel 
teemadel, millega lapsed kokku puutuvad – ausus, valetamine, ustavus 
ja ahnus. Kõige selle üle aga saame näha, et on olemas ka ülim sõprus 
ja armastus, mis ei pelga ennast vajadusel ohvriks tuua.  
Jagagem seda infot oma laste ja nende sõprade seas! Helen Haas 
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Uus raamat: Emotsionaalselt terve jüngerlus 

Ülemaailmselt on kogudused ja kirikud jüngerlusekriisis.  

Kogudused on kinni jäänud pinnapealsesse jüngerlusse, mis vähendab tugevalt 
teenimistöö mõju. Raamatus Emotsionaalselt terve jüngerlus seob tunnustatud 
autor Peter Scazzero kokku oma kolme aastakümne pikkuse kogemuse ja 
rasked õppetunnid, et pääseda sellest kriisist välja ning luua selline koguduse 
kultuur, mis kordistab sügavalt muutunud Jeesuse jüngreid. 

Kas sügavalt muudetud jüngrite tegemine on väljakutsuv töö? Absoluutselt. Sa 
hakkad ise võitlema mitmete oluliste piiblitekstide ja tõdedega. Kas see võtab 
kaua aega? Väga kindlasti. Kas see läheb sulle midagi maksma? Jah. Aga kui 
sa seda ei tee, siis see läheb sulle veel rohkem maksma. 

Jeesus on tõotanud, et tema ike on hea ja koorem kerge (Matteuse 11:28–30). 
See peab väga paika ka siis, kui me järgime teda selles aeglases jüngrite 
tegemise protsessis. 

Emotsionaalselt terve jüngerluse 
teekond paneb su inimesed 
Jumala ette nii, et nad võivad 
olla Püha Vaimu poolt 
põhjalikult muudetud. Sellel on 
vägi kanda vilja, mis on nii suur 
ja kaugeleulatuv, et see ulatub 
nende maisest elust kaugemale, 
igavikku. 

Aidaku selle visiooni ilu sind 
edasi liikuda ja asuda jüngrite 
tegemise raske töö kallale. 

Luba mul lõpetada see osa ilusa 
keldi õnnistusepalvega, mis 
ripub meie kodu koridoris. Me 
palvetame Geriga sageli seda 
palvet oma külaliste üle, isegi 
siis, kui me ei looda neid enam 
kunagi oma kodus näha. Aga me 
loodame neid näha Jeesuse 
taevases kodus. Kui sa loed seda 
palvet, siis ma kutsun sind vastu võtma seda õnnistust, mida sa vajad, kui 
lähed koos Jeesusega uuele jüngerluse teekonnale tundmatusse. 
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Olgu Issanda Kristuse rahu sinuga, 

kuhu iganes ta sind läkitab. 

Juhatagu ta sind läbi kõnnumaa, 

kaitsku ta sind tormis. 

Toogu ta sind tagasi su koju rõõmuga 

nendest imedest, mida ta sulle on näidanud. 

Ja võib-olla toob ta sind tagasi rõõmuga 

veelkord ka üle meie ukseläve.i 

 

Koguduse info 
 Jumalateenistused pühapäeviti kell 11:00 
 Piibligrupp kuu igal esimesel ja kolmandal kolmapäeval 

seminaritoas 
 Palvekoosolek kuu esimesele ja teisel kolmapäeval kell 19:00 2. 

korruse seminaritoas 
 Kuu kolmandal kolmapäeval koguduse arengukava kogunemine 

seminaritoas 
 Kuu viimane kolmapäev kell 18:30 ettevõtlusfoorum 

seminaritoas 
 Pühapäevakool pühapäeviti kell 11:00 

 

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

Pastor:  
Indrek Luide, 56359279 pastor@kehrakogudus.ee 
 
 

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 (annetused, kümnis) 

Projektiarve: EE532200001120056881 (projektid) 
Kogudusemaja fassaadi arve EE522200221073343531 (fassaadifond) 


