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Märts 2016 

Pastoriveerg! 
Armas Kehra Kogudus! 

Koguduse ja iga kristlase elu kvaliteet sõltub sellest kui tugevas suhtes me 
oleme Jeesus Kristusega, meie Päästja ja Issandaga. Sellest sõltuvad otsused ja 
sellest sõltub, kas Jumal saab oma lastele ande ja ilmutusi anda järgmiste 
sammude tegemiseks. 

Igale kristlasel ja kogudusel saab olla lühem ja pikem tegevuskava. Eesmärk, 
mille suunas liigume. Kui me vaatame olukorrale, oleme koheselt ka piiranud 
oma nägemisvõimet. Kui aga vaatame Kristusele, muutuvad paljud teemad, 
mis hetkel tunduvadki aktuaalsed ja olulised, teisejärgulisteks. 

Huvitav kogemus oli möödunud kuu viimasel pühapäeval, kui vestlesime 
juhatuse esimehega Kehra Koguduse tulevikust. Jumal on andnud meile 
mõlemale peaaegu sarnase ilmutuse. Kehra Koguduse ees on teatud test, 
millest sõltub koguduse vaimulik areng. See on muulase“ armastamise test. 
See saab muutuda ainult kui oleme püsivas, tihedas suhtes, Jeesus Kristusega. 
Mitte miski muu ei loe ega oma tähtsust. 

Tänan kogudust ja koguduse juhatust, kes on mind 
eestpalves kandnud ning toetanud väikesemate ja 
suuremate sammude seadmisel ja astumisel 

Läki siis usujulgelt ja lootuses edasi. 

 

Kehra Koguduse pastor Indrek LuideIndrek LuideIndrek LuideIndrek Luide    
    

    

    

Koguduse koduleht: www.kehrakogudus.ee 
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MMMääärrrtttsss   222000111666–––   kkkuuuuuukkkaaavvvaaa   
   

Aeg Üritus Info 

Reede 02.03 
kell 19:30 

Ülistusõhtu ülistusjuht: Merike Pikkel 

Pühapäev 6.03 

kell 11 
Jumalateenistus 

juhatab: Hannes Pikkel  
jutlustab: Hannes Pikkel 

muusika: Krista Ehanurm 
lastejutt: Eha Roobas 

Pühapäev 13.03 
kell 11 

Jumalateenistus 
Kristuse surmamälestamine 

juhatab: Indrek Luide 

jutlus: Indrek Luide 
muusika: Merike Pikkel 

lastejutt: Hannes Pikkel 

Reede 18.03 
kell 19:30 

Kohtumine Anija vallavanema Arvi Karotammega 

Pühapäev 20.03 

kell 11 
PPPaaalllmmmiiipppuuuuuudddeeepppüüühhhaaa   
KKKoooooolll iii tttuuussseee   ooohhhvvvrrr iii ---   jjjaaa   pppaaalllvvveeepppäääeeevvv    

juhatab: Indrek Luide 
jutlus: Indrek Luide 

muusika: Helen Haas 
lastejutt: Irma Ehanurm 

Neljapäev 24.03 
kell 11 SSSuuuuuurrr---NNNeeellljjjaaapppäääeeevvv    juhatab: Lilian Aun 

Reede 25.03 

kell 17 SSSuuuuuurrr---RRReeeeeedddeee    
jutlus: Indrek Luide 

juhatab: Indrek Luide 
muusika: Heli Karu 

Pühapäev 27.03 

kell 11 111...   ÜÜÜllleeessstttõõõuuusssmmmiiissspppüüühhhaaa  

juhatab: Rebeka Pikkel 
jutlus: Helen Haas 

muusika: Diana Leoke 
lastejutt: Inna Kannike 

Pühapäev 27.03 
kell 17 KKKOOONNNTTTSSSEEERRRTTT    Laura ja Joel Remmel 

 
 

Noorteõhtud VVVaaalllggguuusssfffoooooorrr toimuvad laupäeviti kell 18! 
 

Igal neljapäeval kell 11 toimub palvegrupi 
kogunemine, mida juhatab Lilian Aun. 
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SSSüüünnnnnniiipppäääeeevvvaaalllaaapppssseeeddd   mmmääärrrtttsss   222000111666   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
   

   
ÕÕÕnnnnnniiissstttuuusssiii   sssüüünnnnnniiipppäääeeevvvaaalllaaasssttteeellleee!!!   

Paulus Aade  2 55 

Loorits Einike  3 37 

Kulp Aili  6 64 

Banerjee Triin  10 32 

Marran Merike  15 59 

Ehanurm Alari  19 40 

Saaremets Uudo  23 81 

Praakle Kristi  25 28 

Pikkel Hannes  28 42 

Kannike Inna  29 56 

Pikkel Naatan  30 14 

Leier Kenno  31 41 
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LLLaaasssttteeetttöööööö!!!   
Laupäeval 27. Veebruaril toimus meil koguduse maja ees lastepäev. 
Lapsi tuli kokku umbes 23 . 
3-6 aastaseid lapsi oli 9 .  7- 13. aastaseid lapsi oli 14. 
Emasid lugesin kokku 8. Isasid oli lastega kaasas 5. Nägin ka nelja vanaema ja 
ühte vanaisa. Abiks oli mul 6 liikmeline noorte tiim. 
Suuremad tänud Liilianile ja Indrekule kes pildistasid. 
Hannesele kes leidis endale palju abilisi kellega koostöös valmis meie liumägi 
- koos käikudega. Iga soovija sai saaniga sõita. Hobune sai iga ringi järel 
preemiaks Krista toodud porgandit, julgemad porgandi pakkujad olid Kertu ja 
Anne. 
Aili ja Irma valmistasid meile väga maitsva lõunasöögi. Meile valmistatud 
saiakesed küpsetas suure armastusega Päivi Hokkanen. 
Lastega koos mängitud mängud valmistas ette Eha, Liilian, Rebeka ja Anni. 
Liumägi oli kasutusel veel paljudel järgnevatel päevadel. Nägin ka Kehra 
Gümnaasiumi klassi lapsi kehalisekasvatuse tunnis meie vahvat liumäge 
kasutamas. Lastega koos veedetud aeg oli nii tore! 

 
 

n
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NNNoooooorrrttteeennnuuurrrkkk   –––   RRReeebbbeeekkkaaa   
 
Veebruarikuu möödus kiiresti.  
Selle ajaga jõudsime kuulata Indrekut, kes rääkis Joosepist (Vanast 
testamendist), vaatasime GLS`i konverentsi videojutlust alandlikkusest.  
 
Möödunud kuu erinoorteka ajal toimus toidu valmistamise võistlus, kus 
valmistati frikadellisuppi ja palju muud.  
 
Enne veebruarikuu viimast noorteõhtut olime aga mõnede noortega 
Talvepäeval ja samal õhtul oli meil külas Helina Voogne. 
 
 
Tulemas on kindlasti tegus aeg, kuna suvi on lähenemas ja nagu juba ka 
öeldud, tahame sel aastal taas laagrit korraldada.  
 
Märtsi lõpus läheme plaanitavalt Jõgeva noortele nädalalõpuks külla. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Noorte ülistusgrupp 
Pärnu Saalemi 
Vabakoguduse 
aastapäeval 14.02.2016. 
 
 
 
 
NB! Noorteõhtud VVVaaalllggguuusssfffoooooorrr toimuvad laupäeviti kell 18! 

 
https://www.facebook.com/KehraNoortekas?fref=ts 
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VVVeeeeeebbbrrruuuaaarrr   222000111666   jjjuuutttllluuussseeeddd   
7.02.2016 – Indrek Luide. 
Teema: Leia oma kutsumus 3. 2Pt 1:10 Seepärast, vennad, olge veelgi 
innukamad kindlustama oma kutsumist ja äravalimist, sest kui te seda teete, ei 
väärata te iial.  
Kui me ei ole valmis alustama väikeselt ja selle kasvama mis meile on antud, 
me tõenäoliselt pettume ja jääme pettunuks. 
Meie perspektiivi piirab see, mida me näeme maa peal. 
Jeesuse järgimine lummavana, täisusu seiklusena eeldab riskide võtmist. 
Nii hirmutav kui see ka tundub, me peame nõustuma olema liikumises. Me 
peame olema ustavad väikestes asjades kui palume Jumalalt väge, julgust ja 
ressursse järgmiste sammude võtmiseks. 
Elava Kristuse isiklikke ilmutusi ei saa kavandada või ise tekitada! 
© Tsitaadid raamatust: Usk, armastus ja juhtimine 

 
21.02.2016 - Johannes Kudrin 
Jumal hoolib ja näeb, mis on sinu südames ja 
mõtetes. Kõik inimesed on tähtsad Jumala ees. Jätka 
uskumist, et lapsed või naaber saavad päästetud. 
Ustavus on kindel viis elada. Arendame ja paneme 
annid tööle. Kuidas me saame olla alati valmis. Olla 
tuld täis. Jumal saadab inimesele rahu, enne kui ta 
saadab kellegi välja (Johannese 20:21). Oluline on, et vanemad aitavad 
nooremaid nende teenimises.  
 
28.02.2016 – Indrek Luide 
Teema: Leia oma kutsumus 4. 2Ms 3:1-15. Et oma kutsumises elada ja 
tegutseda peame saama selleks kutse. Ei tohiks meist keegi kui Jumal meid on 
kutsunud öelda Moosese viisil: „Kes olen mina, et võiksin…!“ Mooses põikas 
põlevat põõsast vaatama. Mis on sinu „põõsas“ vaimulikus arengus? Kas 
Kehra Kogudus on selle piirkonna „põlevaks põõsaks“, mida piirkonna 
inimesed kõrvale põigeldes vaatama tuleksid?  
Kehra Kogudusel on veel aega vilja kanda (Lk 13:1-9). Lugege see kirjakoht 
läbi ja mõelgem selle üle, mis tähendab siin kui aednik ütleb: „….ma kaevan 
ta ümber ja panen sõnnikut, ehk ta hakkab tuleval aastal vilja kandma…!“ 
Hakka oma kutsumist arendama, testides seda mõne optimisti ja pessimistiga. 
Kõnele oma kutsest koguduse juhtidele. 
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IIIiiisssrrraaaeeellliiivvveeeeeerrrggg   –––   HHHeeellleeennn   
Misjonireis Aškeloni 
5. märtsil suundub Harvest 21 ja Loov Impulss tantsijad misjonireisile Iisraeli. 
Tagasi koju jõutakse 18. märtsil. Reisi sihtkohaks on Aškeloni linn Vahemere 
ääres, kus elab üle saja tuhande inimese.  
Kõigepealt sõidame minibussiga Kaunase lennujaama ning sealt lendame 
Ovdasse, mis asub Lõuna-Iisraelis, Negevi kõrbes. Sealt suundume Eilati 
kaudu Aškeloni. Reis on pikk, sihtkohta plaanime jõuda 7. märtsi 
pealelõunaks. 
Paar aastat tagasi saabusid Eestisse kaks misjonäri Iisraelist. Jumal oli neile 
öelnud, et tuleb minna Eesti kadunud lammaste juurde. Nad alustasid oma 
tööd Balti jaama ümbruses kuulutades evangeeliumi narkomaanidele ja 
muudele elu hammasrataste vahele jäänud inimestele. Nad üürisid siin-seal 
elamispindu ja pakkusid inimestele varjualust. Tänaseks on sellest tööst 
kasvanud välja tõsine rehabilitatsioonitöö, mille „Beit Israel“ (Iisraeli kodu) 
nimeline keskus asub Keila lähedal Kumnas. 
Iisraelis on rajatud sarnaseid keskuseid 20 ringis ja meie suundumegi ühele 
neist appi. Aškelonis alustati koguduse rajamisega paar kuud tagasi just ühe 
iisraeli venna poolt, kes Kumna keskuse loomise juures oli. Kumna õed-
vennad on tihti Harvest 21 humanitaarabiporjektides abilistena osalenud ja 
nüüd on meil hea võimalus ka omalt poolt neid evangeeliumi kuulutamise töös 
toetada. Meil on plaanis Aškeloni tänavatel inimestega aktiivselt suhelda ja 
neid messiaanlikele üritustele kutsuda, kus 
räägime sellest, et Jeesus ongi Messias. 
Aškelon on iidne sadamalinn, mis kuulus 
viie vilistite mereäärse linna hulka ja seda 
on mainitud juba egiptuse hieroglüüfidel. 
Läbi ajaloo on ta näinud mitmeid 
valitsejaid - teiste seas kreeklasi, roomlasi, 
bütsantlasi, ristisõdijaid ja türklasi. Alates 
1948. aastast kuulub linn Iisraeli riigi 
koosseisu. 
Palvetagem ikka Iisraeli eest ja õnnistagem 
ka Aškeloni linna. Jumalal on kindlasti 
selle linnaga head plaanid! Aitähh kõigile, 
kes selle misjonireisiga palves ja rahaliselt 
kaasas on! 
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1. Ülestõusmispüha õhtul 27.märtsil kell 17 on meil eriti suur au 
vastu võtta muusikuid Laura ja Joel Remmelit.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konkreetne üritus on sellel korral piletitega. See on avalik üritus. Kõigile 
täiskasvanuile maksab see 5€. Koolinoortele ja koguduse liikmeile 3€. 
Õhtu jooksul on võimalik ka interpreetidele esitada küsimusi. Nagu teame, 
Laura Remmel on osalemas Eesti laulu finaalis. Joel Remmel on tuntud 
muusik ja Kalju Baptistikoguduse juhatuse aseesimees. 
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KKKoooggguuuddduuussseee   llloooooommmuuullliiikkk   aaarrreeennnggg   (((KKKLLLAAA)))...   
 
Madalaim pügal, koguduse KLA uuringus. Küsimuseks oli: „Mul on selge 
arusaam sellest, kuidas koguduse erinevad tööharud koostööd teevad!“ 
 
Oligi sellele väga raske vastata väga positiivselt, kui on teada, aga ma ei tea 
miks, et koguduses ei ole ajalooliselt väljakujunenud tööharusid. Vähemalt 
mina ei ole aru saanud!? Mõni võiks nüüd küsida, et ise koguduse juht ja ei ole 
moodustanud koguduses tööharusid? Kui Jumal meile armu annab ja aega 
tegutsemiseks ja valmisolekut teenida, siis mõne aasta pärast, loodan, on pilt ja 
olukord veidi teine. Andke praegustele juhtidele ja ka koguduse vaimulikule 
aega.  
Samas, Kehra Kogudusel on mõned rohkem väljakujunenud tööharud: 
lastetöö, noortetöö, koristusgrupp. Positiivse poole peale ka toimiv 
ülistusgrupp ja neljapäevane palvegrupp. Võta ja Jäta tegevus. Kokku tuleb 6 
tööharu. 
Väga raske on tõesti näha nende tööharude koostööd. 
Mis aga võiks olla, toimida ja nähtavalt tegutseda. 
Pakun: Alfa grupp, meestetöö, naistetöö, kodugrupid, sotsiaaltöö, välismisjon, 
majandustöögrupp, koolitus, perenaine, kirjanduslaud, raamatukogu jne. 
 
Kus sina võiksid oma andi, kutset ja kutsumist arendada?  
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KKKoooggguuuddduuussseee   mmmaaajjjaaannnddduuussseeesssttt   
 

 
 
 
 
 

JJJuuuhhhaaatttuuussseee   tttöööööömmmaaaiiilllttt 
Veebruari kuu juhatuse koosoleku peateemaks oli koguduse liikmeskond. 
Otsus: kutsuda koguduses ellu EESTPALVE võrgustik, kuhu esitatakse 
koguduse liikmeid, kes hetkel on liikumas teedel, mida Pühakiri iseloomustab 
kõige paremini „kadunud poeg“. 
 
Juhatus kutsub kokku koguduse aastakoosoleku 20.märtsil peale 
jumalateenistust. Päevakorras aruanded, eelarve 2016 ja EKB Liidu 
aastakonverentsile delegaatide valimine. 
 
Hetkel tegeleb juhatus aktiivselt kogudusemaja küttesüsteemi 
reorganiseerimise küsimustega. 
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KKKoooggguuuddduuussseee   eeerrriiisssüüünnndddmmmsssuuueeeddd   222000111666!!! 
 

Kristlikud kultuurisündmused 
 

27.03.2016 kell 19 
Muusikaõhtu koos Laura ja Joel Remmeliga. 

 

15.04.2016 kell 19 
INDIA ÕHTU koos maitseelamustega.  

Kohvikus koos Päivi ja Olavi Hokkaneniga. 
 

30.04.2016 
Teguspäev. Pannkoogihommik, laat. Päev lõpeb bändi Daniel Levi 

kontserdiga. 
 

20-22.05.2016 
Hämeenlinnast külalised 

 

27.05.2016 kell 19 
Õhtu põneva, avaliku elu tegelasega. 

 

19.06.2016 
Kehra Koguduse 126 aastapäev 

 
 

Ülevabariigilised sündmused, soovitav osaleda 

19.03.2016 kell 13 Abielufestival, Tallinnas 

2.04.2016 Misjonikonverents Tallinnas EKNK kirikus. 

29.04.2016 Ettevõtlusfoorum, Tallinnas 

15.05.2016 Maakondlik palvepäev 

28.05.2016 Ülemaailmne evangeeliumi kuulutamise päev (G.O.D.) 

3-5.06.2016 Noorte Piiblipäeva Tallinnas 

8-10.07.2016 EKB Liidu suvefestival 
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KKKoooggguuuddduuussseee   iiinnnfffooo   
   
Jumalateenistused pühapäeviti kell 11. 
• Palveteenistus neljapäeviti kell 11. 
• Pühapäevakool kell 11. 
• Noorteõhtu laupäeviti kell 18. 
• Vene grupp pühapäeviti kell 10. 
• „Võta ja Jäta“ avatud laupäeval kell 10-13. Täpsem info Helgi Kattel. 
• Juhatuse liikmed: Indrek Luide, Hannes Pikkel, Krista Ehanurm, 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, 56156416 ja Kärolain Kattai 58354909 
• 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 


