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November 2017 

Pastoriveerg! 
Möödunud kuu üllatas meid taas! Kuu keskel tekkis meie siseõuele järv. Kuu 
lõppes aga paksu lumevaibaga. 

Nüüd siis veidi mõlemat! 

Mis meiega aga juhtub? Vaimulikus mõttes! Kas laseme endi elust elava vee 
voolama ning oleme kanalid, kust meie naabrid, töökaaslased jt leiavad 
hingamise ning lootust ja lohutust. Samuti leiavad kanali Jeesuse juurde. 

Kui suur on meie endi kindlus ja usaldus Jeesuse vastu, et Ta toimetab kõik 
hästi ja õigel ajal?  

Väike meeldetuletus ka selle 1 isikuga seoses, kes on meie palvekaardil. Kas 
evangeelium on jõudnud temani. Kaks kuud lootust sellel aastal on ees ja siis 
uued väljakutsed. 

On hea meel, et oleme ettevõtnud suuremahulise töö – kogudusemaja 
küttesüsteemi renoveerimine. Tulemuseks peaks olema stabiilne maja kütmine 
ja omakorda küttearvete vähenemine. Pidime selle teostamiseks võtma EKB 
Liidu ehitusfondist laenu. Usus edasi ja usun, et suudame ka majanduselus olla 
edukad. 

Täname igat annetajat ja käega lööjat koguduse väiksemas ja suuremas 
ettevõtmises. 

Lootusrikkalt 

Indrek LuideIndrek LuideIndrek LuideIndrek Luide 

Kehra Koguduse pastor     
    

Koguduse koduleht: www.kehrakogudus.ee  
 



 

November 2017 2 

NNNooovvveeemmmbbbeeerrr   222000111777–––   kkkuuuuuukkkaaavvvaaa   
Aeg Üritus Info 

Neljapäev 2.11 Alfa kursus 
Miks ja kuidas palvetada?  

Lektor: Indrek Luide 

Pühapäev 5.11 

kell 11 
Jumalateenistus 
Kristuse surmamälestamine 

juhatab: Indrek Luide  
jutlustab: Indrek Luide 

muusika: Heli Karu 

Pühapäev 5.11 Noortekas VVVaaalllggguuusssfffoooooorrr   

Neljapäev 9.11 Alfa kursus 
Miks ja kuidas lugeda Piiblit? 

Lektor Alland Parman 

Pühapäev 12.11 
kell 11 

Jumalateenistus 
Isadepäev 

juhatab: Indrek Luide 

jutlus: Kristjan Schwarz 
ülistus: Diana Leoke-Bosenko  

Pühapäev 12.11 Noortekas VVVaaalllggguuusssfffoooooorrr   

Neljapäev 16.11 
kell 18:30 

Alfa kursus 
Kuidas Jumal meid juhib? 
Lektor: Indrek Luide 

Pühapäev 19.11 
kell 11 

Jumalateenistus 
Rahvusvaheline tagakiusatud 
kristlaste eestpalvepäev 

juhatab: Helen Haas 

jutlus: Helen Haas 
ülistus: Krista Ehanurm 

Pühapäev 19.11 Noortekas VVVaaalllggguuusssfffoooooorrr   

Neljapäev 23.11 

kell 18:30 
Alfa kursus 

Miks ja kuidas teistele sellest 

rääkida? 
Lektor: Alland Parman 

25.-26.11 Alfa väljasõit 

Kes on Püha Vaim? 

Mida teeb Püha Vaim? 
Kuidas täituda Püha Vaimuga? 

Mida oma eluga edasi teha? 

Pühapäev 26.11 
kell 11 

Jumalateenistus 
Surnutemälestuspüha 

juhatab: Indrek Luide 

jutlus: Gogi Chibochvili 
muusika: Merike Pikkel 

Pühapäev 26.11 Noortekas VVVaaalllggguuusssfffoooooorrr   

Neljapäev 30.11 

kell 18:30 
Alfa kursus 

Kuidas vastu panna kurjale? 

Lektor: Indrek Luide 
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SSSüüünnnnnniiipppäääeeevvvaaalllaaapppssseeeddd   nnnooovvveeemmmbbbeeerrr   222000111777   
   

Pikkel Merike 3  

Väin Milvi 5 85 

Palm Anu 11  

Pindam Mari 19 74 

Vaga Marju 23  

   
   
   

   

   

   

ÕÕÕnnnnnniiissstttuuusssiii   sssüüünnnnnniiipppäääeeevvvaaalllaaasssttteeellleee!!!   
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LLLaaasssttteeellleeehhhttt   ---   LLLeeemmmbbbiii!!!   
 
Laupäeval 28.10 , alustasime lastetööd jälle üritusega!!!  
Seekord oli kulminatsiooniks aarete jahtimine, mida organiseeris Eha! Tervitas meid 
ja jagas infot Rebeka alguses. Tänan! Näitasime piibliteemalisi multifilme. Alaverest 
toodi autoga 4 last kohale. Lõpuks oli kohal 8 last. Isad olid lastega väga oodatud! 
Minu teada oli kolm isa kohal, Hannes, Aimar ja Indrek. 
Tänan, Taevaisa selle eest! 
Mina peitsin 10 paberist lammast saali. Rääkisin kadunud 
lammastest kes olid karjast ära jooksnud ja peitu läinud 
suurde saali. Lastel ja vanematel avanes võimalus 10. 
lammast üles otsida, isegi kaks korda. Lambad olid hästi 
peidetud, nii et kolme lammast ei leidnudki ülesse. 
Järgnevalt rääkis Irma kahte Piiblilugu kahele laste 
grupile(ühes grupis oli 3 last). Need lood olid: kadunud 
lamba lugu ja Sakkuese lugu. Lapsed olid väga tublid! 
Tänud vahva idee eest mängida telefonimängu, Irma!   1 lammas leitud 
Saime ka osa söögiosadusest, et oma keha kosutada. Oli ka tervislikku snäkki, 
nuikapsast ja porgandit! Vahvad võileivad ja küpsist ning šokolaadi ja koduõunad 
Irma toodud. Sellega tegelesid Irma ja mina natuke. 
Täiskasvanutel oli võimalus osaleda viktoriinis. Küsimused olid Kehra kogudusest. 
Tänud neile kes sellega tegelesid! 
Aga nüüd sai alguse kaua oodatud aarete jaht! Eha rääkis Noa laevast ja veeuputusest, 
vikerkaarest kui leppemärgist inimestele ja Jumala vahel, et Jumal lubas maailma 
enam mitte hävitada veeuputuse läbi. Vikerkaar on seitsme värviga. Kas teate 
missugused värvid need on? Kui näete vikerkaart taevas, vaadake ja jätke meelde või 
küsige laste käest!  
Eha oli teinud suure töö, asetanud vikerkaarevärvides sedelid instruktsioonidega 
purkidesse. Ja purgid ära peitnud eri 
kohtadesse koguduse hoonesse. Otsiti 
purke ja sedeleid kahekesi ja vanemad 
lapsed üksi. Aga sai siiski veel küsida 
nõu kus see koht asub mis sedelil 
kirjas. Ja leiti kõik sedelid ülesse. 
Aardeid said lapsed kõik ise valida 
raamatutest kuni pehmete loomadeni. 
Suured tänud kõikidele osavõtjatele ja 
tiimitööle, te kõik olite väga vajalikud 
ja tublid! Olen tänulik palvete eest! 
 
      Aardeid jahtimas 
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NNNoooooorrrttteeennnuuurrrkkk   –––   RRReeebbbeeekkkaaa   
1. oktoobril oli V hooaja avamine. Kohal oli neliteist noort, kellest neli liitusid 

meiega vahetult enne noorteka algust jõulinnakust. Väikese sõnumi jagasin 

mina, lisaks sellele saime ülistada ja hiljem süüa kringleid. Oktoobrikuu 

alguses toimus fotovõistlus: ``Sügis``, mida korraldas Taaniel. Kõik, kes 

tahtsid said osaleda ja valisime hääletuse teel ka kõige ilusama pildi. Seekord 

osutus võitjaks Henni, aga plaanime teha ka talvise fotokonkursi. Iga osaleja 

parim pilt on meil noortetoas seinal, need kes käisid noortetoa avamisel nägid 

neid kindlasti. Siinkohal tahan veelkord tänada kõiki, kes aitasid noortetuba 

remontida. Meil on väga hea meel, et saame nüüd seda hubast tuba kasutada. 

Lisaks eelpool mainitule jagas ühel noortekal oma mõtteid video vahendusel 

Ruth Taanist ja kui kooliõpilastel 

oli vaheaeg käisime üheksa 

inimesega  ka Tallinnas bowlingut 

mängimas. Palume jätkuvalt 

eestpalvet meie noorte ja 

tiimiliikete eest. 

- Kaunist talve! 

 
 

NNNoooooorrrttteeekkkoooggguuunnneeemmmiiissseeeddd   

VVVaaalllggguuusssfffoooooorrr tttoooiiimmmuuuvvvaaaddd   

pppüüühhhaaapppäääeeevvvaaalll   pppeeeaaallleee   

jjjuuummmaaalllaaattteeeeeennniiissstttuuusssttt... 
 

https://www.facebook.com/KehraNoortekas?fref=ts 
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MMMiiisssjjjooonnn   –––   KKKrrriiissstttiii   

Olen olnud osa selle uue DTS'i alustamisest Põhja-Rootsis ja olen rõõmus, et sain 
näha mida Jumal seal tegemas on. Ma olen selle aja eest nii tänulik ja on nii imeline 
olnud näha kuidas meie õpilased läbi selle aja on kasvanud! Võrratu! 

Ma olen otsustanud sellest sügisest mitte YWAM Vilhelminaga jätkata, kuigi mu 
esialgne idee oli Vilhelminas pikemalt olla.   

Aeg Vilhelminas on olnud tore, ent minu jaoks ka üsna raske. Vaadates erinevaid 
faktoreid nagu minu finantsid, tervisekindlustuse olukord, rootsi isikunumber ja palju 
muud, siis näen, et minu jaoks oleks parim olla rõõmus selle DTS'i üle mida Jumal 
kutsus mind sinna tegema, ning nüüd peale puhkust Jumalaga koos vaadata millele 
oma elus järgmisena keskenduda. 

Hetkel veedan oma puhkust Lõuna-Rootsis ja ma olen väga rõõmus, et saan pärast 
väga intensiivset 7,5 kuud lihtsalt heegeldada, lugeda, jalutada ja puhata ja Jumalaga 

koos rõõmustada. 

Anna mulle teada kuidas sul läheb ja kuidas ma saaksin sinu eest 
palvetada! Aitäh, et sa oled minuga kõndimas seda teekonda kus 
armastan Jumalat ja inimesi minu ümber. 

Õnnistusi Rootsist ja ülejäänud maailmast! 

Kristi :) 

Р о с с и я - Venemaa! Vau, aeg on nii ruttu läinud! Suur osa DTS’i programmist on 
ka õpitu igapäevane praktiseerimine ja ka misjonikogemus. Selle jaoks oleme läbi 
terve kooli aja olnud osa misjonitööst Rootsis, Norras, Soomes ja oma pikaajalise 
misjonireisi olime Venemaal.   
 

Rehabilitatsiooni keskus Kogudused kellega 
me seal koostööd tegime on kasvanud välja 
kohalikust kristlikust rehabilitatsiooni 
keskusest. Narkootikumid ja alkohol on see, 
millest inimesed vabaks tahavad saada, 
sealses keskuses on suurimad programmi 
edukuse numbrid ja paljud tahavad just sinna 
keskusesse minna, et mõnuainete sõltuvusest 
vabaks saada. 
Keskuses on ka loomad, kelle eest hoolt 
kanda ja kellelt piima jpm saada. Käisime kohalikus keskuses, et jumalasõna ja 
tunnistusi jagada. 
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Saami Küla Käisime kohaliku kristliku saami pere 
juures, kus meid ootas armas naisterahvas, kellelt 
kuulsime vanade aegade kohta Venemaal, mida Jumal 
teinud on, mida Ta tegemas on ja eriti kuulsime 
kohaliku Saami vähemusrahva kohta. Nende usk ja 
usutalitlused on väga spirituaalse maailmaga seotud. 
Pärast meie vestlusi ja kuulates selle armsa naise 

vastuseid meie küsimustele aime koos palvetada ja 
koos laulda.Koguduste tööst osa olemine Käisime igal 
nädalal piirkonna erinevates kogudustes, jagasime 
tiimi gruppidesse, et jõuda mitmesse paika, et 
kohalikke usklikke julgustada ja jagada ka nendega 
mida me nädala sees olime oma meeskonnaga nende 
kogukonnas teinud olnud. Meie osa oli ka jumalasõna 
jagada, olla osa ülistustiimidest ja jagada tunnistusi. 

Lastekodus lastega lõbusat aega veetmas Käisime ka 
kohalikus riigi lastekodus, et jagada lihtsaid, end 
sügavaid Piiblilugusid, et juba noorest peale panna 
lapsi mõtlema, kuidas üksteisega käituda ja kuidas olla 
hea laps. Mängisime lastega ja laulsime koos laule ja 
meil oli võrratu aeg!Noorteõhtud Kohalikud 

noorteõhtud, noortega 
koos aja veetmine, 
jumalasõna jagamine, tunnistuste ja elusündmuste 
jagamine ja kuidas Jumalaga koos kõndida, nende 
kuulamine ja nende eest palvetamine.Noortepäev 

Olime osa valitsuse poolt korraldatud gruppi kui 
võimalust panna püsti ‘rahvusvaheline’ booth. 

Mängisime erinevaid rahvuslikke mänge, õpetasime oma grupi keeli, laulsime oma 
keelseid laule, panime üles joonistamise nurga jpmMini DTS Oma Jüngerluskooli 
misjonireisi osana said meie õpilased panna kokku mini-DTS’i kohalikele vene 
noortele! Lisaks sellele, et see on võrratu aeg, et rohkem Jumalat tundma õppida - on 
see ka väike ‘maitse’ tulevase kohaliku täisajaga 6 kuuse DTS’i kohta - et noored 
saaksid kogeda kuidas DTS välja näeb ja soovi korral kooliga ühineda. 

Meil oli 4 päeva loenguid ja 4 päeva misjonitööd. Meie 4 õpilast õpetasid 3h 
erinevate teemade kohta kohalikele vene noortele ja ma ei saaks rohkem uhke olla! 
Nad tegid tõesti võrratu töö! Terve mini DTS oli täis ülistust, õpetust, praktilist tööd, 
harjutusi, näpunäiteid tunnistuste jagamise ja kirjutamise kohta jpm. 

Tahad mind toetada: 
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Swedbank: Kristi Praakle Account nr: 221028427237 IBAN: EE122200221028427237 
BIC/SWIFT: HABAEE2X (kui vajad rohkem detaile, võta minuga ühendust) 

kristi.praakle@gmail.com 
 

Veidi ka pilte! 
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Kehra Koguduse Alfa 

Alfa kava. Aga Alfa vajab iga liikme eestpalvet ja tuge! Kava veidi muutunud, 
võrreldes oktoobri kuu lehes avaldatuga 
 
 

kuupäev Loeng Teema lektor 

12.10. 1 
Algus   

Kes on Jeesus? Alland Parman 

19.10 2 Miks Jeesus suri? Indrek Luide 

26.10. 3 Kuidas ma võin usust kindel olla? Alland Parman 

2.11. 4 Miks ja kuidas lugeda Piiblit? Indrek Luide 

9.11. 5 Miks ja kuidas palvetada? Alland Parman 

16.11 6 Kuidas Jumal meid juhib? Indrek Luide 

23.11 7 Miks ja kuidas sellest teistele rääkida? Alland Parman 

25.- 26. 
11. 

8 Kes on Püha Vaim? Indrek Luide 

9 Mida teeb Püha Vaim? Alland Parman 

10 Kuidas saada täidetud Püha Vaimuga? Indrek Luide 

11 Mida ülejäänud eluga peale hakata?  Alland Parman 

30.11. 12 Kuidas vastu panna kurjale? Indrek Luide 

7.12. 13 Kas Jumal tervendab veel tänapäeval? Alland Parman 

10.12. 14 Miks kogudus? Indrek Luide 

14.12 15 
Kas see ongi kogu elu? 
Lõpupidu 

Alland Parman 
Indrek Luide 

 
Väljasõit toimub  
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IIIiiisssrrraaaeeellliiivvveeeeeerrrggg   ---   HHHeeellleeennn...   
 
Balfour´i deklaratsioon 1917 
 
Esimese Maailmasõja käigus vallutas Suurbritannia 1918. aastal Osmanite 
impeeriumilt maa, kus kuulutati hiljem välja Iisraeli riik. Enne riigi 
väljakuulutamist valitses sellel territooriumil Briti mandaat (1922-1948), mis 
saadi Rahvaste Liigalt. Britid on mänginud Iisraeli riigi tekkimise juures 
kahetist rolli – ühest küljest seda soodustanud, teisalt ka heade suhete nimel 
araablastega takistada püüdnud. 

Juudi sionistid kohtusid peale esimest maailmasõda korduvalt Suurbritannia 
ametnikega, et sõnastada dokumenti, mis sai tuntuks Balfour´i deklaratsiooni 
nime all. Deklaratsioon vaadati korduvalt läbi, et see vastaks erinevate poolte, 
ka Suurbritannia huvidele. Lõpptulemusena valmis ühe-lauseline 
deklaratsioon:  

Tema Majesteedi valitsus soosib juutide rahvuskodu rajamist Palestiinasse ja 

püüab selle eesmärgi saavutamist igati soodustada, kusjuures on selgesti 

mõistetav, et ei tehta midagi, mis võiks kahjustada Palestiinas olevate mitte-

juudi kogukondade tsiviil- ja religioonialaseid õigusi või juutide õigusi ja 

poliitilist staatust mis tahes muus riigis. 

Deklaratsioon sai nime Suurbritannia välisministri Lord Arthur Balfouri järgi 
ja see osutus edasiste arengute valguses ülioluliseks – Inglismaa oli võtnud 
endale kohustuse juutide rahvusliku kodu loomisele kaasa aidata. Inglased aga 
hakkasid mängima topeltmängu – paljud jõudsid hiljem veendumusele, et 
Suurbritannia huvides pole teha panust juutidele, vaid hoopis araablastele, kel 
oli suur inimressurss ja territoorium, millest mõned Araabia poolsaare 
lõunapoolsed rannikualad olid inglaste valduses. Vaatamata poliitilistele 
raskustele kuulutati riik 1948. aastal siiski välja.  

2. novembril 2017 täitus Balfouri deklaratsiooni avaldamisest 100 aastat. 
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KKKoooggguuuddduuussseee   mmmaaajjjaaannnddduuussseeellluuusssttt   
Valmis: Oktoobri kuuga sai mitmed tööd teostatud! 

1. 2 korruse siseõue poolselt 3 akna vahetus. Tänu avaldused Alar 

Laagriküllile, Lea Antonovile, kes teostas siseviimistluse. 

 

2. Koguduse noortekontor 

sai remonditud ja 

sisustatud. Tänud 

noortejuhtide tiimile: 

Rebeka Pikkel, Taaniel 

Kaasma Jt. Suure töö 

teostaja oli Alar 

Laagriküll. 

Elektrijuhtmed ühendas 

Alari Ehanurm. 

 

 

 

3. 2 korruse elektrikilp vahetatud. Suured 

tänud töö ettevalmistuse eest Aneri 

Giunachvilile. Imeliselt korrektselt teostas 

elektrikilbi vahetust Alari Ehanurm. 

 

 
 
 
Uued tööd 

1. Algas Kehra Kogudusemaja küttesüsteemi renoveerimine Tööde 
valmissaamise tähtaeg on novembri lõpp. 

2. Koos sellega toimub ka 2 korruse sansõlme rekonstruktsioon. 
 
Talvised tööd 

1. Seminariklassi korda tegemine 
2. Vestibüüli ja trepikoja seinte värvimine. 

 

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

sellel aastal lõpetada. Iga abiline on väga oluline ning oodatud. 
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KKKoooggguuuddduuussseee   iiinnnfffooo   
   
Jumalateenistused pühapäeviti kell 11. 
• Palveteenistus neljapäeviti kell 11. 
• Pühapäevakool pühapäeviti kell 11. 
• Noorteõhtu kuu viimasel laupäeval kell 18. 
• „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,  
Lastetöö: Lembi Issi, 56241720, Eha, 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 


