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Üheskoos edasi!       Märts 2023 

Koguduse vitriinaknad on võimalik sulgeda. Isegi topelt – nii kena eesriide kui 
ka ruloodega.  

Samas on hea näha, kui aknad on avatud, koguduse laiemat haaret, jälgides 
seda rahvast, kes jalutavad jumalateenistuse ajal täiesti rahumeelselt, mingit 
pinget või probleemi tundmata kogudusemajast mööda. Äkki nad ei teagi, et 
kogudusemajas on võimalik kuulda sõnumit, mis neid kokku viib 
elumuutjaga? 

Valmistume kogudusena Alfa korraldamiseks. See eeldab vähemalt 7 isiku 
ühinemist ja pühendumist sellesse protsessi! Sina võid olla osaline üsna mitme 
inimese päästmisprotsessis. 

Lõpetasin just eelmise kuu infolehes esitletud raamatu lugemise. Toon siin 
esile mõne 7 tunnusest, mis iseloomustab tervet jüngerlust: Ole, enne kui teed, 
Tunnusta Jumala seatud piiride andi, Avasta leina ja kaotuse sisse peidetud 
aarded, Pane armastus küpsuse mõõdupuuks.  

Tegutsedes kõikse aeg sama moodi, lootes paremaid tulemusi, siis see ei toimi. 
Leidkem siis endis julgust elumuutvaks toimetamiseks ja üheks selleks on ehk 
ka eelkirjeldatud raamatu läbilugemine. Allika kirjastuse välja antud, Alland 
Parmani tõlgitud. 

Nii palju kui olen täheldanud kogudusi, kus toimub väikegi ärkamine on väga 
palju pühendatud aega koguduse liikmete osadusele ja palvele. Kutsun ülesse 
kasutama neid võimalusi tihedamaks osaduseks kui vaid napilt kaks tundi 
pühapäeval. Ikka nii kui Ap tegude 2 peatükis kirjas, 42-47 salmid. 

Usinat teenimisvõimalusi otsides ja pakkudes 
 

Õnnistusega, Kehra Koguduse pastor Indrek Luide 
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Kuukava märts 
 

Millal Üritus Info 

K 1 kell 11 Piibligrupp Apostite teod 2 tund 

K 1 kell 19 Õhtune piibligrupp  

P 5. kell 11 
Jumalateenistus 
Kristuse surmamälestamine 

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

K 8. kell 19 Arengukogunemine Seminaritoas ja zoomis 
https://us02web.zoom.us/j/5781788976  

P 12. kell 11 Jumalateenistus 

juhatab: Indrek Luide 
jutlustab: Urmas Saupõld 
muusika: Marju Luide 
lapsed: Hannes Pikkel 

K 15. kell 11 Piibligrupp Apostlite teod 3 tund 

K 15 kell 19 Õhtune piibligrupp Alfa ja teised üritused 

R 17. kell 19 Ülistus ja palve  Juhib Merike Pikkel 

L 18 kell 15 Filmi vaatamine juunioritega Seminaritoas 

P 19. kell 11 Jumalateenistus 

juhatab: Helen Haas 
jutlustab: Lembi Ida 
muusika: Aivar Alt jt 
lapsed:  

K 22. kell 19 Sõna-, osaduse- ja palvekogunemine Seminaritoas 

P 26. kell 11 Jumalateenistus  
Üleminek suveajale, kell keerata 1 tund edasi 

juhatab: Ergo Pärnits 
jutlustab: Helen Haas 
muusika: Hannes Pikkel 
lapsed: Krista Ehanurm 

K 29. kell 
18:30 

Ettevõtlusfoorum  Juhatab Lembit Ida 

 
Neljapäeviti kell 11 osaduse, sõna- ja palvekogunemine, juhatab Lilian Aun 
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Sünnipäevalapsed märtsis 
 

03.03. Einike Loorits 

05.03. Henni Kaasma 30 

06.03. Aili Kulp 

10.03. Triin Banerjee 

19.03 Alari Ehanurm 

23.03 Uudo Saaremets 88 

28.03. Hannes Pikkel 

29.03. Inna Kannike 

30.03 Naatan Pikkel 

31.03. Kenno Leier 

Õnnistusi sünnipäevalastele! 
 

Alfa 
4 aastat tagasi sai korraldatud viimane Alfa. Ja siis tuli koroona ja teised 
olulised põhjused Alfat mitte korraldada. 

Nüüd ei ole enam välistegureid, mis võiks piirata Alfa korraldamist. Alfa 
kursus, mille sisuks on usutõdede tutvustamine neile, kes veel ei tunne 
ristiusku piisavalt, on olnud kõikide maailma riikides tegutsevate koguduste 
juurdekasvu ka uute inimestega. 

Nagu eelmises infokirjas kirjutasin, Alfa nõuab vähemalt 5 pühendunud isikut, 
kes on valmis seda kursust ühiskonnale meie ümber pakkuma. Vaata infoleht 
2023-2. 

Palveta, et ehk sina võiksid olla üks Alfa grupist ja anna sellest teada Alfa 
üldjuhile 2023 aastal, Lembit Ida’le. 

Kui grupi kokku saame, otsustame millal alustada Alfa kursusega. 

Loodan, et meil on piisavalt innukust ja jumalakartust otsustada osaleda Alfa 
korraldamisel. 
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Ülistusõhtu 17.märts kell 19 
On mitmeid valdkondi, mida tuleb meeles pidada ja praktikasse rakendada 
liikudes usuteel. Pühakirjas kirjutatakse, et meil tuleb meelt parandada. Ei aita 
pöördest Jumala poole vaid tuleb uuesti sündida ülevalt. 
Usuelu praktika on see, et kes tõeliselt Issandat järgivad soovivad jätkuvalt 
Jeesust selle eest austada ja Teda ülistada kõige selle eest, mida Ta meie eest 
teinud on. Ülistamine ei ole ainult Uue Testamendi praktika vaid seda on 
teostatud kogu aeg. On selge, et ülistada saame mitmeti. Ometi viimased 
kolmkümmend aastat on eriti suurt rõhku pandud ülistuslaulule. Aga see ei 
tohi saada meile ebajumalaks selles mõttes, et kui me ühel ülistusõhtul oleme 
osalenud võime öelda, et nüüd on minuga OK. Ülistus ja meeleparandus on 
otsekui sama tegemise kaks otsa. Ühest algab, teisega lõpeb Tuleme siis 
kokku, et üheskoos Issandat Jeesust Kristust ülistada kõige selle eest, mida Ta 
on teinud meie lunastamiseks! 
Mõned kirjakohad siin julgustuseks: 
1Aj 29:13 Ja nüüd, meie Jumal, me täname sind, ja me ülistame sinu aulist 
nime! 
Ps 18:47 Issand elab, kiidetud olgu mu kalju! Ülistatud olgu mu päästmise 
Jumal, 
Ps 21:14 Tõuse kõrgele, Issand, oma võimuses: me tahame laulda ja ülistada 
sinu vägevust! 
Ps 30:5 Laulge kiitust Issandale, teie, tema vagad, ja ülistage tema püha 
mälestust! 
Ps 63:4 Sest sinu heldus on parem kui elu; mu huuled ülistavad sind.  
Ps 69:31 Ma kiidan lauluga Jumala nime ja tänulauluga ma ülistan teda.  
Ilm 14:7 Ja ta hüüdis suure häälega: «Kartke Jumalat ning ülistage teda, sest 
tema kohtumõistmise tund on tulnud, ning kummardage teda, kes on teinud 
taeva ja maa ja mere ja vete allikad!»  
Rm 15:9 et paganad hakkaksid Jumalat ülistama halastuse eest, nagu on 
kirjutatud: "Seepärast ma tunnistan sind paganate ees ja laulan kiitust sinu 
nimele." 
Ilm 15:4 Kes ei peaks kartma sind, Issand, ning ülistama sinu nime? Sina üksi 
oled püha, kõik paganad tulevad ning kummardavad sinu ette, sest su õiged 
seadmised on saanud avalikuks." 
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Kogudusekoor 
Kehra Koguduse Koor – KKK – Kõnd Karjasega koos - selline sõnademäng 
alustuseks. 
Sõnademängul on tegelikult ka sügavam sisu. Kooritegevuse väga ettevaatliku 
alguse järel oleme kasvanud avatud uksega kokkuhoidvaks kollektiiviks ja 
juba kolmel korral suutnud ka pühapäevastel teenistustel  oma osa anda. Meie 
nõrkused ja puudujäägid on saanud kaetud Taevaisa lähedaloluga ja oleme 
võinud tulemusega siiralt ja tänulikult rahul olla. 
„Käige armastuses“ - see on suurim käsk, mille Isa on meile jätnud ja mida 
soovime nii südametes kanda  kui ka tegudes teostada. 
Veebruari teenistusel esimest korda kõlanud laul „Rõõmusta Issandas“ heliseb 
mul jätkuvalt kõrvus ja südames ka argipäeval. Pastor Indreku pere aktiivne 
osalemine väikese orkestri näol lisas meie esitusele seekord rohkelt värvi ja 
positiivset emotsiooni. Kuna elu on nad meist kaugele pillutanud ja me ei saa 
neid iga kord kaasata, on siin meil tõsine palveteema – kindlasti leidub 
Kehras pillimängijaid, kes on vaja Jumalariiki palvetada ja armastada. 
Meie järgmine teenimise eesmärk on Ülestõusmispühade teenistus 9. aprillil. 
Plaanis on kindlasti 1 uus temaatiline laul juurde õppida „Üles tõusnud, Issand 
elab, surmavald on võidetud“ . Kui jõuame, siis ka teine laul „Räägime 
armastusest“  - noodivihikus pealkiri inglise keeles „Talk about Love“. 
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Harjutused järgmise eesmärgini on neli, nendest 2 esimest pühapäeval ja 
järgmised reede õhtuti. 
pühapäevad 12.3. ja 19.3. kell 12:45 – 14:15 
Reede – 24.3. ja 31.3.  algusega 19:00 – 20:30 
Pühapäeval 9.4. koguneme tavapäraselt enne teenistust 9:30 
Selles kollektiivis mulle usaldatud koorijuhi rollis soovin meelde tuletada, et 
oluline parima tulemuse saavutamiseks on endiselt kohalolek,  vaatamata 
vanusele või hääletugevusele – „iga okas loeb“ - 
Olen tänulik Taevaisale kõikide lauljate eest ja nii nagu alguses kirjutasin, et 
meie kollektiivil on uks avatud, siis siinkohal tere tulemast ka uutele 
lauljatele. 
 
 

Türgi 
6. veebruari varahommikul toimus Türgi kagupiirkonnas tugev maavärin, kus 
hukkus tänase seisuga 45 000 inimese, veel rohkem sai viga ja jäi kodutuks. 
Maavärin toimus samaaegselt ka Süürias, millest teame vähem, sest sealne 
piirkond on poliitiliselt väga ebastabiilne ning ligipääsud limiteeritud. 

Türgi valitsus ja mitmed abiorganisatsioonid nii kodu- kui ka välismaal 
reageerisid kiiresti, et päästa inimesi rusudest ja tuua piirkonda toitu, vett ja 
soojapidavaid telke. Malatya linnas oli maavärina hommikul külma -18 kraadi, 
inimesed tormasid tänavale palja jalu otse voodist. Seda kõike on raske ette 
kujutada.  

Paljud kogudused Türgis reageerisid samuti õnnetusele kiiresti ja hakkasid 
koguma abi ning seda piirkonda saatma. Läksid ka paljud vabatahtlikud. 
Näiteks Antalya kogudusest on ligi 20 inimest olnud vabatahtlikuna 
Antiookias, kus Samaritans Purse on püsti seadnud välihaigla. Nad aitavad, 
kuidas saavad, jagavad ka igapäevaselt sooja suppi. Antiookia ongi paraku  
linn, mis kõige rohkem kannatada sai, võib-öelda, et seda linna ei ole enam, 
tuleb kõik uuesti ehitada.  

Meie sõpruskogudus Izmiris asus samuti abi koguma ja seda kannatanutele 
jagama. Nende sihtpiirkond on Adana ja Kahramanmaraş, kus asuvad 
baptistikogudused. Nende koguduste kaudu abi jagataksegi. Adanas on 
renditud ladu, kuhu lääne poolt kaupa tuuakse, et seda siis seal kohapeal laiali 
jagada. Viibides 16.-23. veebruaril ise Türgis, kohtusin Adanas pastor Izmiri 
pastori Ertan Cevikiga, kes oli ise tulnud kohapeal abi saabumist ja selle 
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väljajagamist koordineerima. Temaga oli kaasas üks ärimees, kes samuti oli 
abi kogumisele õla alla pannud.  

Asusime ka omalt poolt Izmiri koguduse abiprojektides osalema. Oleme neile 
abiks üle kandnud  4350 EUR. Praegu annetuste kogumine toimub jätkuvalt, 
ülekande saab teha koguduse pangaarvele, märksõnaga „Türgi“. Selle raha 
eest on ostetud tekke, toitu ja muud vajalikku inimestele, kes on kõik kaotanud 
ja elavad sõna otseses mõttes tänaval.  

Mõned pildid katastroofist. 

Samandag Omaani sultanaadi telgis 

 

                                      Nurdagi teekann 

 

 

Samandag maja lammutus 
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Samandag mereäärne tee 
 

 
 
Nurdagi telgid 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                            Nurdagi tädid 
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Nurdagi lõuna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samandag Omaani sultanaadi telgis 
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Iisrael 
Iisrael parendab turvameetmeid Jeruusalemmas Peeter Võsu, 01.03.2023 

Iisraeli Valitsus on otsustanud parendada turvameetmeid Jeruusalemmas. 
Kavas on lisada politsei üksusi. Arendatakse koostööd eriteenistustega, et 
vajalik teave jõuaks õigeaegselt Politsei ja turvateenistusteni. Samuti lisatakse 
vahendeid, mis tõkestavad kurjategijate plaanide ellu viimist. 

Jeruusalemm on olnud viimaste kuude jooksul terroristide fookuses. 27-ndal 
Jaanuaril hukkus 7 sünagoogist väljuvat juuti, kui terrorist avas nende pihta 
tule. Päev hiljem tulistas 13 aastane terrorist Taaveti Linna väravas isa ja 
poega, kes said raskelt haavata, kuid jäid ellu. 10-ndal veebruaril sõitis 
terrorist bussipeatuses rahva sekka. Surma sai 20-ne aastane judaismi tudeng 
ja kaks last: 6 ja 8 aastane. 

Terroristid on enamasti teismelised või kahekümnendates noored. Terrorilaine 
hoogustus, kui äärmusislamistlikud vaimulikud juhid kutsusid noori üles 
kuritegudele. 

Terrorismi vastu võitlusel on põhiline roll salateenistustel ja turvajõududel. 
Iisraelis saadakse kurikaelad kätte tavaliselt mõne päeva jooksul, harvem 
kulub selleks mõni nädal. Oluline on see, et nad saadakse kindlasti kätte. 

Juhul, kui terrorist põgeneb Palestiina Omavalitsuse alale, lähevad 
eriteenistused sinna järgi ja võtavad ta kinni. Seda muidugi juhul, kui ta 
võimuorganitele vastu ei hakka. Kui läheb tulevahetuseks, saab terrorist 
enamasti surma. Iisraeli eriteenistuse võitlejad enamasti pääsevad tervelt, 
harva saavad haavata ja veelgi harvem hukkuvad ametikohustuste täitmisel. 

Viimase aasta jooksul on Iisraeli turvajõud käinud peaaegu igapäevaselt 
kurikaelu vahistamas. Kuna sellest ei ole piisanud nende vastu võitlemiseks, 
otsustas valitsus võtta lisa meetmeid tarvitusele. 

Mootoriterroristide vastu otsustati lisaks olemasolevatele bussipeatuste 
tõketele lisada veel 700 taolisi Jeruusalemma piirkondadesse, kus bussiootajad 
võivad ohtu sattuda. Tuli- ja külmrelva terroristide vastu aitab õigeaegselt 
saadud teave ja lisa politsei patrullid. 

Loomulikult on kõik need lisameetmed kallid. Kuna inimelud on hindamatu 
väärtusega, siis pole parata, tuleb ka hind maksta. 

Jeruusalemma Linnapea Moshe Lion tänas väga valitsust lisaeelarve eest linna 
turvalisuse toetamiseks. 
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Lisaks riigipoolsetele turvameetmetele loodetakse ka kodanike initsiatiivile ja 
aktiivsusele. Aktiivsed, julged ja hästi varustatud kodanikud jõuavad 
kohtadesse, kuhu riigivõim ei jõua piisavalt kiiresti. 

Nii Jeruusalemma linnapea Moshe Lion kui ka valitsuse esindajad on 
konfliktide eskaleerumise aegadel kutsunud rahvast üles kandma relva kaasas. 
Seda muidugi nende puhul, kellel on relvaluba ja seaduslik relv. 

Praktika on tõestanud, et relvastatud kodanikest on palju abi. Enamasti on just 
nemad olnud esimesed kuritöö paigal ja teinud terroristid relvituks. 

Seoses nende üleskutsetega on ka rohkem eraisikuid hakanud relvaluba 
taotlema. Probleemiks on olnud taotluste liiga aegane menetlemine. Uus 
valitsus on lubanud ka seda protsessi kiirendada, et need, kes kvalifitseeruvad, 
saaks võimalikult kiiresti lisanduda ka ühiskonna kaitsmise teenistusse. 

Lisameetmetena võeti möödunud nädalal vastu seadus, mille alusel saab 
terroristilt võtta ära Iisraeli kodakondsuse või elamis- ja tööloa. 

Kõik need, nii varasemad kui ka äsja lisandunud meetmed peaks olema 
piisavalt efektiivsed, et terrorismi Jeruusalemmas  peatada. Kui ei ole, siis 
lisatakse kõike mida vaja, nii palju, kui vaja. Iisrael on võitluses pahalastega 
jäänud alati peale. Lootus jääb, et neist saadakse ka seekord jagu. 

Turistidel on seal endiselt turvaline. Loomulikult arvestades, et ükski koht 
maailmas ei ole 100% kaitstud. Ülearune ei ole ka vastavalt Piibli üleskutsele, 
paluda jätkuvalt rahu Jeruusalemmale. 
 
 

Nutumüür Jeruusalemmas 
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Koguduse info 
 
Jumalateenistused pühapäeviti kell 11. 

 Piibligrupp 

o  Kuu esimesel ja kolmandal kolmapäeval kell 11 ja kell 19. 

o 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) 


