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PastoriveergPastoriveergPastoriveergPastoriveerg!!!!    
Armas Kehra Kogudus! 

Milline rõõm kogudusele, et oleme jõudnud tegutseda juba 127 tegevusaastat. 
Väikselt alguses. Kooskäimiskohta ehitamine tänaseks linna serva, kus 
meenutused pilgeni täis koosoleku saalist. Tähenduslik kogudus ka EKB 
Liidus. 
Täna oleme kogunemas keset rahvast, mis annab suure eelise olla oluline 
tegija kogu piirkonnale. 
Ajaloost võiksime veel ära märkida üheksakümnendate ärkamist, suurt 
pühapäevakooli tööd ja suure hulga noorte osalemist koguduse töös. 
Loodan, et see innustab meid vaatama vähemalt järgmisele 3 aastale mis täitub 
järgmine ümmargune aastapäeva number. 
Kui Kristus peaks tulema täna, mida ütleksime taevaväraval uksehoidjale 
Peetrusele? Ja kui ta ütleb, et „Kehra Kogudusele on antud aega tegutseda veel 
3 aastast, mida me siis teeksime?“ 
Kasvame siis usus Jeesusesse. Selle aasta üleskutse on, et võiksime vähemalt 1 
inimese juhtida Jeesuse juurde. Kas oled selle isiku enda jaoks juba kindlaks 
teinud ja alustanud palvetama veidi pühendunumalt tema eest! 
Liikudes usus ja tegutsedes usus võiksime oma tegevuse, olgu see siis 
vaimulikus või majanduslikus, et Issand saaks meile öelda: Hästi tehtud, tule 
Issanda rõõmusse! 
 
Õnnistatud aastapäeva kuud! Lootusrikkalt 
 

Kehra Koguduse pastor Indrek LuideIndrek LuideIndrek LuideIndrek Luide    

Koguduse koduleht: www.kehrakogudus.ee 
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Aeg Üritus Info 

Pühapäev 4.06 

kell 11 
 

kell 14 

Jumalateenistus 
Kristuse surmamälestamine  

juhatab: Indrek Luide 

jutlus: Indrek Luide 
muusika: Heli Karu 

Heli Karu stuudio Kontsert 

Pühapäev 11.06 

kell 11 
Jumalateenistus

juhatab: Indrek Luide 

jutlus: Indrek Luide 
ülistus: Krista Ehanurm 

Pühapäev 18.06 
kell 11 

Jumalateenistus 

juhatab: Indrek Luide 

jutlus: Arto Kortemaa (Hämeenlinna  

                                                pastor) 

ülistus: Rebeka Pikkel 
muusika: Hämeenlinna VK noored 

Pühapäev 25.06 
kell 11 

Jumalateenistus
 

juhatab: Indrek Luide 

jutlus: Indrek Luide 
muusika: Koguduse koor 

ülistus: Merike Pikkel 
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Zeiger Vahur 5 
 

Palm Ave 13 
 

Paulus Riho 21 
 

Raudvere Evelin 27 
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Maikuus oli meil arm teenida ja jutustusi Piiblist rääkida lastele kolmel korral 
pühapäeviti. Irma rääkis põneva looTaanielist kes visati lõvide  
ette auku ja kuidas tal Jumala ingli abiga õnnestus ellu jääda. Lõvid ei teinud 
Taanielile kurja, sellepärast, et teda leiti olevat Jumala ees süütu ja nõnda ei ole ta ka 
kuninga ees kurja teinud. Kuningas Daarjeves ise paastus ja ei maganud vaid ootas 
koiduni. Loe seda Tn 6 peatükis kui soovid. 
Emadepäeval oli juttu emade headest tegudest ja arvasime kui palju "kätepaari" neil 
on? Ja kuidas meie, lapsed, saame neid aidata oma väikeste kätega. 
Pühapäevakoolis oli juttu Hannast kes oli lastetu ja väga kurb selle pärast. Ta läks 
templisse ja palvetas oma südame Jumala ette ja lubas poeglapse anda kogueluajaks,  
Jumala teenistusse. Aasta pärast sündis Hannale ja Elkanale poeg Saamuel. Kui laps 
oli juba omal jalgel siis Hanna viis Saamueli templisse, preestri juurde, õppima. 
Hanna sai veel 5 last ja palvetas Saamueli eest igal päeval. See on ka meile 
kinnituseks, et Jumal on palvete kuulja!! 
 Kolmas teema oli lastele "Jumal räägib kõigis keeltes." See on misjonärist Camist 
kes läks võõrale maale, indiaanlaste juurde, nende keelt õppima, et tõlkida Uus 
Testament nende emakeelde. Palvetagem, et rohkem inimesi hakkaks tõlkijateks ja 
läheks rahvaste keskele, kellel ei ole nende emakeeles Piiblit.  
  Kui Jumal lubab ja head ilma annab läheme viimasel pühapäeval õue lastega !!! 

 

Lastetöö- Irma, Eha, Lembi! 
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Jeruusalemma taasühendamine – 50 

14. mail toimus Rahvusraamatukogus Jeruusalemma ühendamise 50. 
aastapäevale pühendatud konverents. Konverentsi juhtis Indrek Luide, kõne 
pidasid justiitsminister Urmas Reinsalu, teoloog Arne Hiob ja pastor Mart 
Metsala. Muusikaga astusid üles ansambel „Keshet“ ja Margit Prantsus, 
tantsuga esines Loov Impulsi tantsurühm. Paneeldiskussioonis osalesid Peeter 
Võsu, Igor Gräzin ja Leon Glikman. Kõigil soovijail oli võimalus anda allkiri 
toetusavaldusele Jeruusalemma heaks. 

Jeruusalemma taasühendamine leidis aset 6-päevase sõja ajal 7. juunil 
1967. aastal. Lisaks seni Jordaania valitsuse alla kuulunud Ida-Jeruusalemmale 
vallutasid juudid selles välksõjas Süürialt Golani kõrgendikud, Jordaanialt 
Samaaria ja Judea, Egiptuselt Gaza sektori ja Siinai poolsaare. Iisraeli poole 
peal osales lahingutegevuses 100 000 sõdurit, Jordaania-Egiptuse-Liibanoni-
Iraagi-Süüria koalitsioonivägedes 240 000 sõdurit. Iisraelile, mis oli 
naaberriikide vägede poolt sissepiiratud, tõi edu põhjalikult läbimõeldud 
strateegia ja ootamatu esimesena ründamine. 

Pärast 1948. aasta Iisraeli-Araabia sõda oli Ida-Jeruusalemm koos 
vanalinnaga Jordaania valitsuse all. Pooled sünagoogidest lammutati, Õlimäe 
hauakive kasutati teedeehitusel täitematerjalina, juutidel oli keelatud olulistesse 
pühadesse paikadesse siseneda. Palvetamiseks koguneti vanalinna müüridest 
väljaspool asuvale Siioni mäele. 

Olukord muutus 6-päevase sõja ajal, mil Jeruusalemma vanalinn 
vallutati Iisraeli langevarjurite üksuse poolt. Juubeldades liiguti Nutumüüri 
äärde palvetama – Jeruusalemm oli juutide valduses esimest korda peale aastat 
70 pKr, mil juutide tempel Roomlaste poolt hävitati. 

Jeruusalemma ühendamine on riiklik tähtpäev – seda tähistatakse 
vastavalt juudi tsiviilkalendrile Iyari kuu 28. päeval, mis kattub mai-juuni 
kuuga. Seega on tegemist meie mõistes liikuva pühaga, mille tähistamine satub 
sel aastal 24. maile, kuid miks mitte mõelda sellele sündmusele ka 7. juunil. 
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Viies kuu Vilhelminas ja Venemaa ootab, 

Meie Jüngerluskool on võrratu olnud ja meie õpilased on vapustavad! Nii näljased, nii 
valmid õppima ja kasvama! Nad on algusest peale olnud imelised ja nad kasvavad 
enam ja enam - nad on tõesti toredad õpilased ja neil läheb väga hästi! 
Meil on olnud imelised õppenädalad teemadel Jumala hääle kuulmine ja eestpalve, 
Jumala loomus ja iseloom,  Patt ja rist, spordilaager noortele (praktika ja sisemisjoni 
nädal), Jumala isa süda, Piibel, Püha Vaim, vaimne sõjapidamine, kaks kuningriiki 
(Maailma kuningriik + humanism, ja Jumala kuningriik), misjon, evangeeliumi 
kuulutamine, Piibellik maailmavaade, identiteet ja suhted. Kolm nendest nädalatest 
on meie oma tiimiliikmete poolt õpetatud olnud. See on võrratu olnud! Oleme osa 
olnud paljude noorte laagritega töötamisest, korraldanud kohviku õhtuid, õpetus 
õhtuid, kus oleme näinud noori päästetud saamas! Imeline! 

Me oleme sisenemas meie kooli misjonikogemuse ossa! Me sätime asju valmis ja 
oleme nii elevil! VAU! Me oleme selle aja Venemaal, Soomes ja Rootsis! Venemaal 
oleme kuu aega ning teeme koostööd kohaliku misjonäriga, Murmanski alal, et 
töötada noorte, kohaliku koguduste ning rehabilitatsiooni keskusega. Rootsis töötame 
noortega, kes teevad ristimiskooli programmi, et otsustada, kas nad soovivad oma 
ristimist kinnitada. Rootsis on see suur kultuuriline osa, ole meiega koos palves, et 
noored tõesti kohtuksid Jumalaga ja sooviksid teda tunda! Soomes oleme 2 nädalat ja 
töötame kohaliku Noorte Missiooniga koos, et koos kohalikus kogukonnas 
evangeeliumi kuulutada. Võrratu võimalus! 

Aitäh, et sa oled minuga kõndimas seda teekonda kus armastan Jumalat ja inimesi 
minu ümber! Nii vahva on näha kuidas Kehra Koguduse renoveerimise tööd lähevad! 
Olete oma töös ja teenimises ustavad ning palun teie eest tihti, kui teie peale mõtlen! 
Õnnistusi Põhjast!  
Kristi 

Klassiruumis 
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2-4.juunil Noorte Piiblipäeva Tartus 

7 – 9.juuli .EKB Liidu suvefestival Kohilas  

10 – 13. juuli EKNK Suvepäevad Käsmus, „Et vili jääks“ 

3 – 6. august EMK suvekonverents Giideoni laagris „Muutuge Uueks“ 

12. august Kehras Avatud karikavõistlused võrkpallis 

 14. oktoober EEA abielufestival „Pereelu“ 

10 – 11. november EEA juhtimistoimkonna suursündmus: 10 x GLS. 
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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, 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 juht: Lembi Issi, 56241720 

 
 
 
 
 

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 


