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Pastoriveerg! 
 

Ja kõik, mida te iial teete sõnaga või teoga,  
seda tehke Issanda Jeesuse nimel, tema läbi Jumalat Isa tänades!  

Kl 3:17 
 
Me teeme kogu aeg midagi! Kas aga kõik see, mida me teeme on ka vajalik, asjalik, 
tõsiseltvõetav või mõõdetav igaviku mõõtmega? 
Paulus nimetab kahte vormi meie tegevuses, sõna ja tegu, väga oluliseks. Just need vormid 
väljendavad meie tegelikku sisu ning olukorda. 
Paulus ütleb, et meil on võimalik sõnaga midagi teha. Kui palju on juhtunud ajaloos just läbi 
SÕNA jõu. Kui paljud sõjad, riiud, mittemõistmised, vaidlused jne on "teete sõnaga" tulemus. 
Aga kui paljud sõjad, vaidlused, riiud ning mittemõistmised on lõppenud positiivselt peale 
"teete sõnaga" praktiseerimist. Milline on sinu "teete sõnaga" vili? Toob see esile positiivset? 
Külvad sa selle kaudu tervist? Saavad inimesed sinu "teete sõnaga" Jumala lapseks. On aeg 
oma "teete sõnaga" toimetada jõuliselt ning otsustavalt, et selle tegevuse läbi jumalariik saaks 
austatud ning sinu lähipiirkonna iga mees, naine ja laps kuuleks evangeeliumi, mõistaks seda 
ning teeks ühe teo, saades jumalalapseks ning liituks kogudusega. 
"Teete teoga" ei ole mõõdetav ainult sotsiaalse mõõtega. Piibel kutsub ülesse tegema topelt. 
Mt 5:41 "Ja kui keegi sunnib sind käima ühe miili, mine temaga kaks!" Tegu horisontaalses ja 
vertikaalses mõõtmes. Jeesus soovib, et veedaksime Temaga aega, topelt, sest aeg, milles 
liigume ja toimetame ei ole ilma Jeesuseta piisavalt võidukas. Samas Jeesuse mõrsja, kogudus, 
saab olla võidukas vaid siis kui ta on osaduses Jeesusega, üksteisega ning valmistab ennast 
koos Tema vastuvõtuks. Kehra Kogudusena, Jeesuse mõrsjana, saame seda teha ühiselt 
palvetades, üheskoos Teda ülistades, üheskoos Jeesuse mõrsja kooskäimise hoones korras 
hoides, ühiselt Jeesuse käsku täites, minnes kogu Kehra rahvale kuulutama päästet. 
Kas oled juba kirjutanud oma tunnistuse "Lootust leides" tühjadele lehtedele? Kas oled neid 
kirjutanud vähemalt kümme (10)? Selles tegevuses ühinevad koguduse vertikaal ja 
horisontaal. 
Õnnistatud septembrikuud! 
 
Kehra Koguduse pastor Indrek Luide 
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September 2014– kuukava 
 

Aeg Üritus Info 
Reede 05.09 
Kell 19:30 

ÜLISTUSTEENISTUS ülistus: Merike Pikkel 

Pühapäev 07.09 

kell 11 

Jumalateenistus 
Kristuse surmamälestamine 

juhatab: Indrek Luide 

jutlustab. Indrek Luide 
muusika: Merike Pikkel 

Laupäev 13.09 Noortekas vaata kodulehte 

Pühapäev 14.09 
kell 11 

Jumalateenistus 
 

juhatab: Indrek Luide 
jutlustab: Allar Känd 

muusika: Kehra noored 

Reede 19.09 
Kell 19:30 

Palveõhtu  

Laupäev 20.09 Noortekas vaata kodulehte 

Pühapäev 21.09 
kell 11 

Jumalateenistus 
 

juhatab: Indrek Luide 
jutlustab: Indrek Luide 

muusika: Krista Ehanurm 

Laupäev 27.09 Noortekas vaata kodulehte 

Pühapäev 28.09 

kell 11 

Jumalateenistus 
 

juhatab: Indrek Luide 

jutlus: Hans Süld 
muusika: Heli Karu 

 
Septembri külalised. 

Allar Känd. Tunnen Allarit juba väga ammu. Juba siis kui ta 
oli üsna väike. Vikipalu laagri aegadel oli Allar see, kes 
laagri võrkpallimatše kommenteeris. Mitte halvemini kui 
omaaegne suurkommenteerija Hololei. Ta korraldas 
aastatel 1985-1990 Piiblipäevi. Innukas usus ja 
evangelistina.  
 
Hans Süld. Järva-Jaani Vaba Evangeeliumi Peeteli 
Koguduse pastor. 
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Tagasiside Hämeenlinnast! 
29-31.08 külastasid Hämeenlinna Vabakoguduse 
12+1 kehrakat. Ööbisime kodudes. Kelle juurde 
ööbima saab on alati olnud põnev teada saada. 
30.08 oli korraldatud Hämeenlinnast väljasõit 
skaudi laagrisse. Toimus 4km pikkune jalgsirännak. 
Põnevust tekitas lõunasöök, kus liha ning kartuleid 
küpsetati tuliseks köetud maas! Samal õhtul toimus 
kogudusemajas Jumalaga kohtamise osadusõhtu. 
Pühapäeval toimus lausa 3 kogunemist. 
Hämeenlinna kogudus on koostamas koguduse uut 
organisatsioonilist ning teoloogilist arengukava, siis 

seda tutvustati 
hommikusel 
kogunemisel. 
Teisel kogunemisel oli tunnistuste aeg, kus 
suurem osa hämeenlinlasi rääkisid, kuidas 
nad esimest korda kohtusid kehrakatega ja 
kuidas sündis, et sõpruskoguduseks 
otsustati kutsuda Kehra Kogudus. See oli 
valik 3 koguduse vahel. 
Õhtune jumalateenistus oli peaaegu 

täielikult kehrakate sisustada. Noored laulsid ning pastor Indrek Luide jutlustas. 
Enne lahkumist otsustati 2015 kokkusaamine Kehras, mis toimub 22-24.mail. 

 
 
Septembri kuu sünnipäevalapsed! Õnnistusi teile! 
Mätlik Egle 1 15 

Kaasma Helve 3 

Kattel Helgi 6 

Pikkel Rebeka 7 15 

Laagriküll Aili 8 70 
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 Kiiresti vaja teha. 
Sügisperiood on algamas. Valmis ei ole veel PPK tuba. Selleks, et see valmis 
saaks tuleb: 
1. Tuba ära koristada.  
2. Toa seinad ära värvida. 
3. Toale uus uksaken muretseda, paigaldada. 
4. Toale ripplagi monteerida ning koos sellega ka uus valgustus. 
5. Toale lastesõbralik vaipkate asetada põrandale. 
6. Toa soojustuse tellimine ning monteerimine. 
Kus võiks sina olla abiks? 
 
 

Koguduse info 
 
• Jumalateenistused pühapäeviti kell 11 

• Pühapäevakoolid alustavad tegevust septembrist. 

• 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, Taavi Kaasma, 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 

 


