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PastoriveergPastoriveergPastoriveergPastoriveerg!!!!    
Armas Kehra Kogudus! 

Kehra kogudusel täitub sellel aastal 129 aastat tema rajamise algusest. 
Vaatasin EKB Liidu kalendrit aastapäevade lehelt ja selgub, et oleme 
kogudusena 8 kohal koguduse rajamise algusest. 
On põhjust tagasi vaadata, kas see teekond, mida kogudus on läbinud, on 
selline, mis on läbi aegade austanud Jumalat ja tootnud talle seda au, mida Ta 
väärib. 
Tooksin esile 5 punkti, mis võiks iseloomustada Kehra Koguduse liikmeid. 

1. Õnnistame igal nädalaselt 3 isiku, kellest vähemalt 1 ei ole koguduse 
liige. 

2. Söön sellel nädalal vähemalt 3 inimesega, kellest vähemalt 1 ei ole 
koguduse liige. 

3. Kuulan nädala jooksul vähemalt ühel korral Püha Vaimu häält. 
4. Õpin nädala jooksul vähemalt ühel korral Jeesust paremini tundma. 
5. Kirjutan kogu nädala jooksul üles kõik viisid, mille abil teavitasin teisi 

Jumala üleilmsest valitsusest Kristuse läbi 
Kas võiksime selle läbi üllatada maailma?  
Olgu need mõtted mõtiskluseks ja Jumala palge otsimiseks, millise osana 
meist igaüks võiks olla osaline selles tegevuses. 
Kui paarkümmend aastat tagasi inimesed tulid kogudusse ilma erilise 
koguduse poolse tegevuseta, siis täna on väljakutse oluliselt suurem. Kas oled 
valmis selleks väljakutseks?  
 
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 2.06 

kell 11 
Jumalateenistus 
Kristuse surmamälestamine  

juhatab: Indrek Luide 
jutlus: Indrek Luide 

muusika: Rebeka Pikkel 

Neljapäev 6.06 kell 
14 

Leinatalitus 
Lembit Kuuskmäe muldasängitamine Aegviidu 
kalmistule 

Neljapäev 6.06 
kell 19 

Palvekoosolek  

Laupäev 8.06. 
kell 18 

Erikava 
Kehra rahvale tuleb külla 5+4 
soomlast. 

Pühapäev  9.06 
kell 11 

Jumalateenistus
juhatab: Indrek Luide 

jutlus: Cristian Schwartz 
ülistus: Krista Ehanurm 

kell 19 Kogupere Hiina õhtu Kutsuvad Peihua ja Peep Randmann 

Neljapäev 13.06 

kell 19 
Palvekoosolek  

Laupäev 15.06 

kell 14 
Kogupere muusikaline näidend „VÕRRATU TEEKOND“ vt lk 6 

Pühapäev 16.06 

kell 11 

Jumalateenistus 
juhatab: Hannes Pikkel 

jutlus: Hannes Pikkel 
ülistus: Merike Pikkel 

Neljapäev 20.06 

kell 19 
Palvekoosolek  

Reede 21.06 Evangeelne tegevus  

Laupäev 22.06  Evangeelne tegevus  

Pühapäev 23.06 
kell 11 

Jumalateenistus
 

Erikava 

Neljapäev 27.06 
kell 19 

Palvekoosolek  

Pühapäev 30.06 
kell 11 

Jumalateenistus 
juhatab: Indrek Luide 
jutlus: Indrek Luide 
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Zeiger Vahur 5 
 

Pikkel Rael 5  

Antonov Lea 12  

Palm Ave 13 
 

Paulus Riho 21 
 

Raudvere Evelin 27 
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Pühapäeva kooli hooaeg lõppes peoga 
 
Pühapäeva kooli lõpupidu toimus 25. mail. Pühapäeva kooli tundidesse sattus 
aasta jooksul päris palju lapsi lähemalt ja kaugemalt, lõpupeost võttis osa 10 
last. Enne kui pühapäeva kooli õpetajad ja lapsed tegid algust peo 
programmiga, koguneti saalis, et saada osa teenistuse algusest. Palvetati 
lastetöö eest ja tänati lastetöös teeninud inimesi. Õnneks enne kui hakkas 
vihma sadama, sai lastega teha õues kaks mängu nagu planeeritud oli. Esimese 
mängu, taevariik on peidetud varanduse sarnane, oli ette valmistanud Elen 
koguduse maja taha muruplatsile, kus lapsed pidid otsima peidetud kingitusi. 
Iga laps sai omale ühe väikese varanduse. Teise mängu, taevatee, juht oli 
Helen. Koguduse maja kõrval olevasse jõulinnakusse oli ette valmistatud 
nööriga rada, mida lapsed pidid silmad kaetuna läbima. Konks seisnes selles, 
et vahepeal läks teekonna nöör kaheks ja lastele esitati vastuse variantidega 
küsimusi Piibli kohta. Näiteks üks küsimus oli: Kas Jeesus sündis 
Jeruusalemmas või Petlemmas? Kui vastati õigesti, sai õige teekonnaga 
jätkata, aga kui vastati valesti jõuti valele teele ja raja läbimine võttis natuke 
kauem aega. Kui kaks mängu said läbi, mindi koguduse teisele korrusele 
kohvikusse, et juua jäätisekokteili ja süüa pitsasid. Enne söömist lauldi paar 
laulu ja loeti üks lugu Risti Tee koomiksist Taanieli ja lõvide kohta, mille 
lapsed said endale ka koju. 
Minu meelest läks pidu hästi, lastel tundus olevat tore ja ka tööga kaasas olnud 
õpetajad said tähistamisest osa. Tahan veelkord tänada kõiki pühapäeva kooli 
tundide õpetajaid: Irmat, Helenit, Elenit, Hannest ja kõiki teisi kes olid kaasas 
nõu, jõu ning eriüritustega. Mul on hea meel, et hoolimata lõpupeost, on suvel 
lapsi ootamas veel mõned toredad üritused, millest kuulete peagi. 

Markuse 10:13-16 

Ja Jeesuse juurde toodi lapsi, et ta neid puudutaks. Ent jüngrid sõitlesid 

toojaid. 

 Aga Jeesus sai seda nähes pahaseks ja ta ütles neile: „Laske lapsed minu 

juurde tulla, ärge keelake neid, sest selliste päralt on Jumala riik! Tõesti, ma 

ütlen teile, kes iganes Jumala riiki vastu ei võta nagu laps, ei saa sinna.” Ja ta 

kaisutas neid ja õnnistas neid, pannes käed nende peale. 

 
Oleme tänulikud iga lapse eest ja ärme unusta kanda neid ja lastetööd palvetes 
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15.06.2019 kell 14 toimub Kehras väga põnev üritus. Kehrasse tuleb Viljandi 
Elu Sõna koguduse draamagrupp, kes etendab koguperenäidendit 
„VÕRRATU TEEKOND“. 

Eesti Evangeelne Allianss on koostöölepingus organisatsiooniga „Operation 
Christmas Chil“, kelle kaudu on koguduste lastetööle valmistatud 12 tunniline 
õppeprogramm „Võrratu teekond“. Seda materjali kasutavad Eestis ligi 40 
kogudust. 

Viljandi Elu Sõna kogudus on teinud sellest õppematerjalist muusikalise 
näidendi. 

Näidend on kogupere näidend. Tule ise ja võta naabrid ka kaasa!! 
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15 aastat on Kehra Koguduses toiminud sotsiaaltöö toimimises Võta ja Jäta 
humanitaarpood. Selles ettevõtmises on kaasa löönud väga suur hulk 
töötegijaid. Läbi ajaloo on poodi juhatanud Helgi Kattel. Loen siin ülesse kõik 
need, kes teadaolevalt on poe tegevusega seotud olnud: Riina, Armilde, 
Koidula, Lea, Sirje, Aire, Lilian, Airin, Anne, Kertu, Kairi, Heinar Kattel, 
Tarmo, Sander, Viktor ja Kristjan. 
Viis aastat tagasi väikesest, talvel, külmast toast avaramasse ruumi kolinud 
pood on toonud paljudele ostjatele suurt rõõmu aga ka mitmeile uusi sõpru. 
Igal tegevusel on oma aeg, nagu ütleb Koguja. 
Nii on saanud ka taoline tegevus koguduses selleks korraks otsa, ehk nagu 
pealkirjas viitan, paneme selle tegevuse „pausile“. 
 
Suured tänud igale abilisele, kes on oma aega, närve, ka tervist kulutanud 
selleks et olla osaline selles tänuväärses ettevõtmises. Saate nüüd panustada 
mõnes teises valdkonnas koguduse töösse! 
 
Võta ja Jäta ruumid võtab oma kasutusse mtü Valgus Meedia. Aga sellest 
mõnes järgmises kuulehes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Helgi Kattel V-J asju pakkimas  V-J viimane väljapanek 
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Külastasin EKB Tapa kogudust nende aastapäeval 19.05.2019.  
Tapa koguduse koguneb väikeses majakeses, mis on soetatud Tapa Elava Usu 
Koguduse poolt! 
Tapa kogudus tähistas 17 aastapäeva. Nende pastor Artur Klimov, on ametis 
viimased 2 aastat. Elab ja töötab Tallinnas. Artur on abielus, ühe väikese poisi 
isa. 

 
Aastapäeva jumalateenistusele kogunes peale Kehra esindajate nii 25 inimest. 
Tapa koguduses on üks eriline viis üksteise eest palvetada. Igal pühapäeval on 
palvetaldrikul väikesed rulli keeratud paberikesed, kuhu on kirjutatud 
koguduse liikmete nimed. Peale jumalateenistust võtab igaüks ühe rulli ja 
palvetab selle isiku eest nädal aega, iga päev. 
 
Kutsusin Tapa pastori Kehra Koguduse 129 aastapäevale jutlustama. 
 
Koguduse aastapäevale muusika osa sisustama olen 
kutsunud Eestis kõige kauemat aega tegutsenud 
ansambel, keda juhib praegu kauaaegse Kehra 
Koguduse liikmete Mägilate poeg Arved Mägila! 
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Shavuot: nädalatepühad  
8. juuni õhtul alustavad juudid Shavuot püha tähistamist. Sellega tähistatakse nii 
viljalõikuse lõppu kui ka Toora andmist Moosele Siinai mäel. 
Viljalõikusperiood algas paasapühadega, mille järgselt mindi põldudele otra 
lõikama. Seitsme nädala jooksul peale paasat jõudsid salvedesse nii oder kui ka 
nisu ning peeti lõikustänupüha. 
Kui paasapüha tähistab Egiptuse vangipõlve lõppu, siis nädalatepüha meenutab 
sündmusi Siinai mäel. 
Nädalatepüha on üks kolmest suurest pühast, mil juudid liikusid üles 
Jeruusalemma templisse ohverdama. Tänapäeval tähistatakse seda püha Ruti 
raamatu ettelugemise ja piimatoodete söömisega. Ruti raamatus saab lugeda 
sündmustest, mis leidsid aset viljalõikuse ajal. Piimatooteid süüakse, kuna 
arvatakse, et kuningas Saalomon võrdles Toorat „piima ja meega keele all“.  
Ölö enne nädalatepüha pühendutakse Toora õppimisele, sest usutakse, et enne 
Toora andmise päeva olevat juudid Siinai mäe jalamil sügavalt maganud. Peale 
öist õppimist kogunetakse hommikuseks palveks sünagoogidesse, kel võimalus 
suunduvad Nutumüüri äärde hommikupalvele. 
Toad ja sünagoogid kaunistatakse roheliste okste ja lilledega, mis sümboliseerib 
seda, kuidas Siinai mägi Toora andmise aegu rohelusse mattus ja õide puhkes. 
Kristlased tähistavad samal ajal nelipüha, mil meenutatakse püha vaimu 
laskumist jüngrite üle, millele järgnes Peetruse väeline jutlus kokkutulnud 
rahvahulgale (Ap 2). 
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Kutsun ülesse kõiki koguduse liikmeid palvetama ja tegema 
eestipalveid koguduse oluliste sündmuste pärast. 

1. Kavas koguduse aastapäeva perioodil korraldada evangeelseid õhtuid. 

20-23.06.2019 perioodil 

2. Eestpalve alustamine 2020 toimuva koguduse 130 aastapäeva puhul 

toimuva EKB Liidu suvefestivalipärast.  

a. Millal oleks parim aeg suvefestivali korraldamiseks  

i. Üheks ettepanekuks on 28.06 . 5.07.2020 

ii. 28.06. toimuks Koguduse 130 aastapäeva 

iii. Järgmistel päevadel põhiliselt õhtused üritused 

iv. Suuremat hulka kutsume 3-5.07.2020. 

b. Kes peaksid tulema jagama suvefestivalil? 

c. Kas suvefestivali idee: ÜLISTAME JUMALAT on OK! 

i. EKB Liidu 2020 aasta motoks saab olema ilmselt: 

KASVAME JUMALA VÄES. 

d. Et leiaksime suvefestivali korraldamiseks ressursse. 

 

3. Väga suur palve on leida ressursid meie koguduse maja välisfassaadi 

remondiks. Võimalik kulu sada tuhat eurot, sellest materjali raja alla 

poole! Kas midagi taolist on võimalik teha ka talgutööna? Kas teeme 

kiriku kauniks enne suuri sündmusi! 

 

4. Ootame kõiki koguduse liikmeid tulema osaliseks nendes arengutes. 
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28.-30.06.juuni EKB Liidu suvefestival „KÕIGE TÄHTSAM“. Rohkem 
infot www.suvefestival.ee 

 

10. august Kehras AVATUD KARIKAVÕISTLUSED VÕRKPALLIS 

 

 

20.-22. september Piiblipäevad – PP 
Festival 2019 Viljandis 

 

 

 

23. november EEA abielufestival 
„ABIEU TÕDE ja ÕIGUS“ Tallinnas 

Eelimi koguduse kirikus Tatari 52. 

 

 

15.-16. november EEA 
juhtimistoimkonna suursündmus – 

GLS-12. Rohkem infot https://gls.ee/ 
Kui Sa ei ole veel GLSil osalenud siis 

on viimane aeg registreeruda, sest 15.06 
on kõige soodsam regimise hind! 
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Jumalateenistused pühapäeviti kell 11. 
 Palveteenistus neljapäeviti kell 11 ja kell 19 

  „Võta ja Jäta“ töö on pausil. 

 Juhatuse liikmed: Indrek Luide, Hannes Pikkel, Alar Laagriküll, Helen 
Haas, Ergo Pärnits 

 Pastor: Indrek Luide, 56359279 pastor@kehrakogudus.ee 

 Juhatuse esimees: Hannes Pikkel, 56472669, juhatus@kehrakogudus.ee 

 Koguduse noored: Rebeka Pikkel, 56156416 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 


