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September 2020 

Pastoriveerg! 
 

Armas Kehra Kogudus! 

Suur ootusärevus on seoses uue aktiivse tegevuse perioodi algusega. 

Pühakiri kõneleb mitmes kohas, et Jumal teeb uut ja Tema jagab värsket, mida 
tuleb kasutada koguduse arenguks. 

Isegi nii kaua aega tegutsenud kogudus vajab aeg ajalt restarti, sest vanade 
tegutsemismallidega toimetades ei ole võimalik saavutada paremaid tulemusi. 
Oleme jõudnud perioodi, kus peaaegu kõik tegevused tuleb ümber mõtestada 
ja leida Jumala abiga jätkusuutlikud tegevusvormid. 

Kogudus on kui viljapuu, millel on tüvi ja jämedamad ning peenemad oksad. 
Tüvi määrab puu kvaliteedi. Okste ülesanne on anda puule kuju. Ja siin ei saa 
ükski oks öelda, et ta on ebavajalik. Aga siiski on puul ka jämedamad oksad, 
millest hargnevad peenemad. Ja väga oluline on mõista, et need erinevad 
oksad on seotud koostööks. Jämedamate okste ülesanne on varustada 
peenemaid, vastavalt Ef 4:11-16. 

Järgnevatel lehtedel on lugeda millised uued arengud on tulemas koguduse 
tegevusvormides. Aga kõik see eeldab, et oleksime kogudus, kes liigub Püha 
Vaimu juhtimises ja väes ning meelevallas. Kõige selle aluseks on ühispalved 
ja Jeesuse otsingud õigetel teedel kõndimiseks. 

Õnnistusi ja usku lootuses! 

 

Indrek Luide 

Kehra Koguduse pastor  
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September 2020– kuukava 
Aeg Üritus Info 

Neljapäev 3.09 
kell 18 

Palvekoosolek juhatab: Indrek Luide 

Pühapäev 6.09 
kell 11 

Jumalateenistus 
Kristuse surmamälestamine 
Noorsootöö palve- ja ohvripäev 
Ergo Pärnitsa ordineerimine 

juhatab: Indrek Luide  

jutlustab: Erki Tamm 

muusika: Merike Pikkel 

Neljapäev 10.09 
kell 18 

Palvekoosolek juhatab: Marilys Mirjam Kurg 

Laupäev 12.09 

kell 12 
Jõululapsekukru pidu EEA toimkond korraldab 

Pühapäev 13.09 
kell 11 

Jumalateenistus 
Vanavanematepäev 

juhatab: Indrek Luide 

jutlus: Indrek Luide 
muusika: Marilys Mirjam Kurg 

Neljapäev 17.09 

kell 18 
Palvekoosolek juhatab: Ergo Pärnits 

Laupäev 19.09 

kell 10st 
Maailmakoristuspäev Vt lk 

Pühapäev 20.09 

kell 11 

Jumalateenistus 
Priikoguduste 138 aastapäev    

juhatab: Hannes Pikkel 
jutlus: Hannes Pikkel 

ülistus: Krista Ehanurm 

Pühapäev 20.09 

kell 18 
IISRAELI ÕHTU 9 korda Juhib Helen Haas 

Neljapäev 24.09 
kell 18 

Palvekoosolek juhatab: Andrus Annus 

Pühapäev 27.09 

kell 11 
Jumalateenistus 

juhatab: Ergo Pärnits 

jutlus: Cristian Schwartz 
muusika: Heli Karu 

Teisipäev 29.09 
kell 19 

Ettevõtjate Foorumgrupp Juhatab Lembit Ida 

 

Igal neljapäeval kell 11 palvegrupp kogudusemajas. 

 

Igal neljapäeval kell 18 koguduse palvekoosolek 

koguduse seminaritoas 2 korrusel 
 

Igal reedel kell 7:00 meeste palvusosadus! 
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Sünnipäevalapsed september 2020 
   

Kaasma Helve 3 60 

Kattel Helgi 6 
 

Pikkel Rebeka 7 
 

Laagriküll Aili 8 
 

   

Õnnistusi sünnipäevalastele! 
 
 
 
 
 
 
NB! Palun kõigil koguduse liikmel kokku leppida aeg 
Andrus Annusega ja astuda läbi ValgusMeedia 
fotostuudiost, et värskendada oma liikmekaardil liikme 
fotot. 
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Alustame lastetööga – Elen Annus 
 
Ühendus “Lapsed Eestis” korraldas 29.08 Oleviste kirikus lastetöö kooliaasta 
avaseminari "Et ükski neist pisikestest kõrvale ei jääks!", millest ka mina 
sain osa võtta. 
Rait Tõnnori julgustas kõiki Piibli valgusel, et ka Jeesus seadis lapsed 
jüngrite ette eeskujuks, kes olid näitlikuks õppevahendiks. Samuti mõtlema 
sellele, mida teeme oma pärandiga, kuidas anname selle edasi järgmistele 
põlvkondadele. 
Maret Põld: EKNK lastetöö koordinaator, Lihula koguduse pühapäevakooli- 
ja juunioride töö juht andis näitliku õppetunni, kuidas jagada ühte lastetöö 
materjali, nimega Madugu. See oli väga kaasahaarav ja ta tõi välja kaasnevaid 
mõtteid ja näited, mida kasutada. 
Aet Urbas: EELK Tallinna Piiskopliku Toomkiriku pühapäevakooli õpetaja, 
Randvere Kooli autismispektri häirega laste klassiõpetaja. Tema jagas oma 
kogemusi. Kogu tema olemus oli nii helde ja oli kogetav, kuidas ta on õige 
inimene õiges kohas. Ta soovitas eelkõige koostööd lapsevanematega, sest 
kristlik kasvatus peaks eelkõige kodust algama. 
Infot jagati ka lastetöö abimehest www.avastajad.net. Kõigil, kel lapsed või 
lapselapsed, soovitan sellele lehele vaatama minna, seal on kuuldemänge ja 
muud huvitavat. 
Ühendusel Lapsed Eestis on mitmeid koolitusi 1) mudilased, 2) 
eelkooliealised, 3) Laste Efektiivne Õpetamine-1, kus eelkõige keskendutakse 
sellele, kuidas jagada päästesõnumit uskmatutele lastele ja 4) LEÕ-2, millega 
õpetatakse, kuidas õpetada usklikku last kasvama usus ja 5) juuniorid. 
Kehra koguduselt oodatakse ka infot, kas on huvilisi kursustele. Grupid on 
koostamisel ja kõige nõutumad kursused algavad esmalt. Laste efektiivse 
õpetamise kursused on 60 tunnised. Reede õhtuti ja laupäevased terved 
päevad. 
Lastetöö materjale on väga, väga palju. Nii aasta alustamiseks, jõuludeks, 
emadepäevaks, isadepäevaks, jne. Suur töö on ära tehtud, mõtted, 
pildimaterjal, kutsed, mängud - kõik on komplektidena olemas. Nii lastele 
üldiselt kui ka poiste või tüdrukutega tegelemiseks. Samuti on Eesti 
Lastemisjonil materjale ja lastesaateid. Ainult tule ja hakka pihta. 
Nii et millise pärandi meist igaüks edasi annab ja kuidas me oma koguduse ja 
kogukonna lapsi suuname, aitame ja kaasame - need on vajalikud küsimused 
meile kõigile vastamiseks. Et ükski neist pisukestest ei hukkuks. 
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IRosh haShana 5781 
 
Sellel aastal tähistatakse Iisraeli uusaasta ehk „aasta pea“ saabumist 19. 
septembri õhtul. Esimese inimese, Aadama, loomisest möödub 5781 aastat. 
Rosh haShana juhatab sisse tiheda sügisese pühadeperioodi – uusaasta 
tähistamisele järgneb 28. septembril Yom Kippur ehk suur lepituspäev ja 3. 
oktoobri õhtul algab nädal aega kestev lehtmajade püha. 

Pühadeperioodile eelneb patukahetsuse ja enesesse vaatamise aeg, mis algab 
laupäeval enne Rosh haShana tähistamist patukahetsusööga  (leil selichot), mis 
leiab sel aastal aset 12. septembril. Patukahetsuspalveid ja poeeme (selichot) 
loetakse kesköö ja koidu vahel vähemalt neljal korral enne pühade algust. 
Kõige rahvarohkem on tavapäraselt esimene, laupäevane, palveöö, mil osaleb 
üheskoos noori ja vanu, mehi ja naisi ühises meeleparanduslikus palves. 
Paljud juudi kogukonnad jätkavad samal viisil kuni suure lepituspäevani (Yom 
Kippur). 

Rosh Ha Shana tähistamine Kehra koguduses toimub 20. septembri õhtul kell 
18:00. Laulame Iisraeli laule ja tantsime Iisraeli tantse. Maitseme idamaised 
suupisteid. Tere tulemast kõigile! 

Shana tova! 
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Alustame venekeelseid jumalateenistusi 
 
Kehra koguduse majas kogunes pikka aega Tallinna „Betaania“ vene 
koguduse osadusgrupp, mis nüüdseks on oma töö lõpetanud. Teisalt asus meie 
majas mitmeid aastaid ka “Uue Testamendi” koguduse venekeelne tööpunkt, 
mis samuti enam ei tegutse. Mõned aastad tagasi püüdsid Kehras Tallinna 
metodisti koguduse noored alustada venekeelse noortetööga,  mis jäi ajapikku 
soiku. Samas on venekeelse vaimuliku töö järele suur vajadus. Kehras elab 
väga palju venekeelseid inimesi ning ka meie oma hoone kodumajutuses 
peatub pikemalt või lühemalt just venekeelseid kliente. Meie koguduse 
inimeste poole on pöördutud konkreetse küsimusega – miks meil ei toimu 
venekeelseid teenistusi. 
Sellega seoses on tekkinud mõte alustada venekeelsete teenistustega üks kord 
kuus – kuu teisel pühapäeval algusega kell 15:00. Plaanime selleks puhuks 
teha koostööd lähemate ja kaugemate venekeelsete kogudustega, kutsuda külla 
jutlustajaid, evangeliste ja muusikuid. Kui varem on tulnud initsiatiiv 
venekeelse töö tegemiseks väljastpoolt, siis nüüd meie endi koguduse keskelt. 
Võtkem see initsiatiiv eestpalvetesse nii eraviisiliselt kui ka palvegruppides. 
Kõik ideed ja mõtted seoses selle teemaga on teretulnud! Kui keegi tunneb, et 
ta soovib sellel teemal kaasa teenida, siis olete oodatud meeskonnaga liituma! 
Hetkel on meeskonnaga liitunud Indrek, Helen ja Marilys-Mirjam. 
 
 
 
 
Esimene 
venekeelne 
teenistus 
toimub 11. 
oktoobril 
kell 15:00.  
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Reis Taeblasse ja Haapsallu 
 
15. augustil toimus koguduse väljasõit Taeblasse ja Haapsallu. Kokku osales 35 
inimest, kelle seas oli nii koguduseliikmeid kui ka nende sõpru. Vanad, noored ja 
lapsed vurasid üheskoos kui üks suur pere Eestimaa paiku avastama. Ilus 
päikesepaisteline ilm saatis meid alates väljasõidust kuni naasmiseni õhtul kella 
üheksa paiku.  
Esmalt külastasime Taeblas asuvat Ants Laikmaa majamuuseumi, mis üllatas oma 
eriskummalise väljanägemisega. Kunstniku enda poolt projekteeritud maja on 
liigendatud mitmete niššide ja orvakestega, millele esmapilgul ei oskaks rakendust 
ega eesmärki leida, aga mille tähendus oli kunstniku enda jaoks ilmselgelt oluline. 
Muuseumi giid rääkis meile põhjalikult kunstniku elust ja tegevusest. Kuulsime tema 
pikkadest rännakutest Euroopas ja Aafrikas, kus ta käis inspiratsiooni otsimas. Saime 
teada, et ta rändas jalgsi Riiast Düsseldorfi (1700 km), et sealses kunstiakadeemias 
õppima asuda. Oma paljud muudki rännakud läbis ta jalgsi kõndides.  
Taeblast sõitsime edasi Haapsalu raudteejaama, kus tegime väikese peatuse ning 
jalutasime 216 m pikkusel perroonil. Lõunasöögi ajal tuli meid tervitama Haapsalu 
Jaani koguduse abiõpetaja Kristo Hüdsi, kes viis meid tutvuma Toomkirikuga ja 
tutvustas Valge Daami fenomeni. Seejärel võtsime koos giidiga ette jalutuskäigu 
Haapsalu vanalinnas. Imetlesime kaunist puitarhitektuuri ja promenaadi. Peale 
ekskursiooni jäi veel aega üle linna peal jalutamiseks ja kohvikutes istumiseks. 
Mõned jõudsid isegi ujuma. Oli tore päev! 
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Fotod: Andrus Annus (ValgusMeedia) 
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Kehra ülistusgrupp Avispeal ja Rakkes 

Pühapäeval, 30.9. oli Kehra ülistusgrupil suurepärane võimalus teenida 
muusikaga tervelt kahes koguduses, hommikul Avispeal ja pärastlõunal Rakkes. 
Grupi koosseisu kuulusid: Alar, Merike, Marju, Marilys-Mirjam, Helen, Krista ja 
Aivy, lisaks trompetisoolode ja sõnaga Hannes ning ülistajatena saalist Aili ja 
Ellen. 

Startisime rõõmsatena varahommikul kell 7.30, et aegsasti kohal olla ja tehnika 
ning vaim valmis seada. Meid tervitas hilissuviselt jahe hommik raskete pilvede 
vahelt piiluva päikese ja öisest vihmast märgade teedega. 

Avispeal võttis meid vastu pastor Eerek Preisfreund oma perega ja teenistusele 
kogunes umbes 15 inimest. Saime olla koos väga heas osaduses ülistades, 
palvetades ja sõna jagades. Issanda Vaim kinnitas, julgustas ja tõstis üles. 
Tunnistustes jäi kõlama usu tähtsus. Jumal kuuleb palveid ja vastab, tervendab 
ning teeb uueks, annab uue perspektiivi ja alguse. Tuleb ainult uskuda ja panna 
oma lootus Tema peale. 

Pärast teenistust olime ühises kohvilauaosaduses vesteldes ja kogemusi jagades. 

Meie tee viis edasi Rakkesse, kell 14.00 algavale jumalateenistusele. Ka seal oli 
kokkulepitult suurem rõhk muusikal ja ülistusel. Rakkes ootas meid soe ja 
südamlik vastuvõtt selle väikese karja hubases kirikusaaliks kohandatud 
ruumides. Teenistusel oli umbes kümmekond inimest ja nagu hiljem selgus, siis 
päris mitmed, kes polnud juba pool aastat koguduse kooskäimistel osalenud. Püha 
Vaimu kohalolu oli tuntav. Kogudus ülistas südamest kaasa ja usun, et kõik said 
puudutatud. Sõnalises osas tõusis esile julgustus Rakke kogudusele, et Jumal on 
neid siiamaani kandnud ja Tema plaanid pole muutunud. Tema õnnistab ustavaid. 
Väga hea ja südantkosutav oli näha vanu sõpru ja koos palvetada. 

Lahkusime tänuga südames ja lubadusega, et kohtume jälle.  

 
Kui ma ei armasta, 
Sina armastad. 
Kui ma ei tea, 
Sina tead. 
Kui ma ei näe, 
Sina näed. 
Rohkem Sind  
Ja vähem mind!  
/ Mattias Preisfreund / 
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Võrkpalli heitlustest võitjate pilgu läbi! 
Juba 19 korda toimus Kehras kogudustevaheline karikavõistlus võrkpallis. 
Osavõtvaid gruppe oli sellel korral 8. Allpool Tartu Salemi võiskonna, kes ka 
karika kaasa võttis, meenutused. 

Meil oli ja on siiani suur rõõm sellise võimaluse eest tulla mängima ja olla 
osaduses teiste koguduste liikmetega. Meeskonna kaptenina küll ei saanud 
hiljutise vigastuse tõttu mängida, kuid oli privileeg selline meeskond kokku 
saada ja toetada neid turniiri vältel. 
Kohale sõites otsustasime, et ühtegi ootust me ei sea ja päeva eesmärgiks oleks 
nautida õdede ja vendadega mängimist. Päev algas rahulikult meie jaoks, koht 
ja sealne keskkond oli uus, mis osutus kiiresti koduseks ja mõnusaks. Seda 
tunnet aitas tekitada iga meeskonna panustamine turniiri korraldamisesse, mis 
mulle isiklikult meeldis. Mina jäin väga rahule ürituse korraldamisega ja 
korraldajatega, hea töö! Eesmärgi loen õnnestunuks, sest meeskonnaga 
suheldes kuvas välja, rõõmu ja tänulikkust, mitte ainult sellepärast, et 
saavutasime esimese koha, vaid sealsete osalejate tõttu, kes olid heatahtlikud 
ja rõõmsameelsed. 

Lisan ka tiimiliikmete mõtteid turniiriga seoses: 
* Võistlused väga meeldisid, uus vahva kogemus inimestega ühist keelt leides 
(usk ja võrkpall). Eriti meeldis see, et viitsitakse seda ikka ja jälle korraldada 
ning võetakse kõiki uusi tiime ka vastu 
* Turniir oli väga meeldiv ja hästi korraldatud. Mängud said mängitud ja ei 
olnud väga suuri pause, mis oleksid tüütuks muutunud. Järgmine aasta võiks 
kuidagi eraldi puhkuse aja tiimile anda, et osad ei peaks päikse käes põlema ja 
vilistama 
* Mulle meeldis väga sealne õhkkond ja meelestatus. See oli ühelt poolt 
pingeline ja konkureeriv, sest võistkonnad soovisid ju üksteisest võita, aga 
samas oli õhkkond ka meeldiv ja sõbralik, kuna tegemist oli valdavalt 
kristlastega. Mulle meeldis ka see, et toitlustamise peale mõeldi ja toit oli 
tõesti maitsev. 
* Minu silmis ei olnudki sellel üritusel erilisi puudujääke. Üritus oli väga hästi 
planeeritud ja ellu viidud ning tekkinud probleemidele leiti kiiresti sobivad 
lahendused.  
* Turniir meeldis väga ja tore, aga samas ka hirmutav oli näha peale niisama 
harrastajate ka professionaalsemaid mängijaid. Silma jäi sõbralik ja lahke mängimine. 
Midagi, mida paremini saaks teha, ei pannudki tähele ja kogu päev sujus mõnusas 
rütmis, kus sai rohkelt mängida, aga samas ka puhata ja nautida 
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sõbralikku seltskonda. 
* Turniir oli väga lahe ja tore oli näha teisi kristlaseid, kes võrkpalli mängivad. See 
oli armas, et toitu pakuti.  
Fotof: Andrus Annus (Valgusmeedia) 
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ELU MARSS toimus Tallinnas 30. augustil algusega kell 15 
Elu pooldajad kogunesid Viru väravate juurde ja rongkäik kulges Raekoja 
platsi kaudu Vabaduse väljakule, kus järgnesid sõnavõtud ja kontsert. 
Marssi korraldas MTÜ Elu Marss eesotsas Lydia Hõbesalu ja Pille Volliga. 
Oodatud olid kõik, kes peavad elu pühaks, kellele lähevad korda kõik elud, ka 
sündimata laste omad, kes hoolivad Eesti tulevikust 
 
„Me usume, et Jumal on elu looja, elu on püha ja kõik elud loevad ning 
sündimata elud vajavad sealjuures erilist kaitset. Kui me soovime rahva ja 
riigina olla õnnistatud ja jätkusuutlikud, siis on oluline, et me riigi kõige 
kõrgemal (valitsuslikul ja seadusandlikul) tasemel tunnustame ja austame 
Jumala seadusi,” toonitasid korraldajad Elu Marsi Facebooki 
lehel https://www.facebook.com/MarchforLifeEstonia/ 

Kohapeal võis näha inimesi erinevatest kogudustest üle Eesti ja 
poliitikuid, umbes tuhatkond inimest. Pereraadio tegi 
ülekande https://www.youtube.com/watch?v=UB61QeDA08w Kehra 
Kogudusest käisid kaasa elamas Aili, Lilian ja koguduse sõbrad perekond 
Padu. Me toetame elu!  
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Lähme koristame ja palvetame Eestimaa 
puhtaks - üleskutse 

Eesti Kirikute Nõukogu ja Eesti Evangeelne Allianss on ühendanud jõud Eesti 
Maailmakoristusega, et kutsuda ellu muutus käega katsutavas keskkonnas ning 
inimeste vaimumaailmas. Me kutsume kõiki kogudusi ja kirikuid 19. septembril 2020 
prügi koristama ja palvetama.  
Pürgiprobleemis peegeldub tänase maailma kurbloolisus. Selle keskmes on 
raiskamine ja äraviskamine. Teisisõnu – hoolimatus tänase ja homse maailma eest. 
Selle vastu saame koos võidelda sõnaga ja tegudega. 
Hoolime! Väline väljendab ka meie sisemaailma. Seega on viimane aeg ühendada 
palves jõud ja paluda Eestimaa ja rahvas puhtaks vaimsest prügist! 
Maailmakoristuse fenomen seisneb ühel ajal koos tegutsemises. Mitukümmend 
miljonit inimest ühinevad igal aastal samal ajal Eestist välja kasvanud idee ja 
tegevusega. See annab lootust ja jõudu. Meie sooviks on liita mööda ajavööndeid 
liikuvale koristuslainele ka globaalne palvelaine. Alustame sellega sel aastal Eestis! 
Üheaegses tegevuses on vägi ning üheaegses palves on vägi.  
 

AJAKAVA 19.09.2020 (laupäev): 
10.00 Palve ja kiitus kirikus/koguduse ruumides  
11.00-14.00 Oma piirkonna koristamine (võib ka lühemalt) 
14.15 Tagasi kirikuruumidesse 
14.30 Tänu ja kiitus, suupistelaud, osadus 
 
MAAILMAKORISTUSE FOOKUS: Eestis soovime tähelepanu pöörata eelkõige 
hajusalt paiknevale väikesele ja nähtamatule prügile. Kui vaatame hoolikalt ringi, siis 
leiame prügi mitte ainult loodusest, vaid kõikjalt enda ümber. Need on suitsukonid, 
pudelikorgid, aga ka pakendid, väikesed kiletükid, klaasikillud jms.  
Väikeprügi, mis kord juba loodusesse satub, ei jõua tõenäoliselt kunagi 
nõuetekohasesse käitlusesse: see jääbki loodusesse, kus laguneb väikesteks tükkideks 
(mikroplast!) või jõuab mõne linnu/looma toidulauale, sealt omakorda meie juurde 
tagasi. Maailma ja Eesti suurimaks prügiprobleemiks on sigaretikonid.  
Koristuse- ja palvepäev on meie võimalus! Tegutseme, levitame teadmist ja 
palvetame! 
Korraldav toimkond: 

Britt Normet, projektijuht britt@maailmakoristus.ee 
Helle Liht, Indrek Luide, Elle ja Kristjan Kalamägi, Mart Metsala, Ragne Kivimets, 
Mart Normet, Janek Mäggi, Meego Remmel (Globaalse palvelaine mentor), Philippe 
Jourdain.  
Rohkem infot www.allianss.ee  
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Eluga Rahul – Saara Kinnunen 
Kui pärast pikka lastega kodus oldud aega hakkasin omandama täiskasvanuharidust, 
palus õpetaja esimesel loengul igaühel vastata küsimusele: „Kes sa oled?” Vastuseks 
ei sobinud nimi, vaid ta tahtis teada, kuidas me oma identiteeti visandaksime. 
Vastasin esimeseks viie lapse ema, sest sel hetkel oli see peamine mind iseloomustav 
määratlus. Siis rääkisin oma ametist ja tähtsamatest harrastustest. Uskliku identiteeti 
ma mingil põhjusel selles olukorras ei maininud. Sõna identiteet tuleb ladina sõnast 
identitas, mis tähendab samasust ja jätkuvust. Mõningaid oma omadusi kanname 
erinevates olukordades kaasas. Need moodustavadki identiteedi. Identiteet võib aja 
jooksul ka muutuda. Täna ma ei nimetaks ma oma esimeseks identiteediks emarolli. 
Jeesusesse uskujatena on meile antud suur hulk uusi omadusi ja nimetusi. Meie 
identiteet rikastub uskumatul moel. Kui kunagi mõtleme, kes ma olen, siis võime 
sukelduda Uude Testamenti ja uurida, mida kõike on Jumal andnud meie uuele 
identiteedile. 
 Olen Jumala laps (Jh 1:12), olen Jeesuse Sõber (Jh 15:15), taevakodanik (Fl 
3:20), ma olen vaga (Rm 5:1) ehk siis kõlban Jumalale. Mind on seotud Jeesusega ja 
ma olen temaga sama vaim (1Kr 6:17). Minu eest on hinda makstud, kuulun Jumalale 
(1Kr 6:20), olen Kristuse kaudu peidetud Jumalasse (Kl 3:3), olen Kristuse kehaliige 
(1Kr12:27), olen püha ((Ef 1:1), mul on Püha Vaimu kaudu takistusteta pääs Jumala 
juurde (Ef 2:18), mind on lunastatud ja kõik mu patud on andeks antud. Olen 
sündinud Jumalast ja Kuri ei saa mind puudutada (Jh 5:18). 
Olen hukkamõistust vaba (Rm 8:1-2), võin olla kindel, et kõik, mis juhtub, on minu 
heaks (Rm 8:28). Olen vaba kõikidest mulle esitatavatest süüdistustest (Rm 8:31-34) 
ja miski ei saa mind lahutada Jumala armastusest 
(Rm 8:35-38). Jumal kinnitab mind, ta on mind 
võidnud ja pannud minu peale oma pitseri (2Kr 
1:21-22). Võin olla kindel, et Jumala alustatud hea 
töö minus viiakse lõpuni (Fl 1:6). Mulle ei ole 
antud arguse vaimu, vaid jõu, armastuse ja terve 
järelekaalumise vaim (Tm 1:7). Mind on pandud 
koos Kristusega taevalike hulka (Ef 2:6), olen 
Jumala kätetöö (Ef 2:10), võin vabalt ja 
usalduslikult läheneda Jumalale (Ef 3:12) ja saan 
armu siis, kui seda vajan (Hb 4:16). Elan kõike 
läbi Jeesuses, kes mind tugevamaks teeb (Fl 4:13). 
 Olen sool ja maailmavalgus (Mt 5;13-14), 
olen oks tõelises viinapuus, olen tema elukanal (Jh 
15:15) ja mind on valitud ja pandud vilja kandma 
(Jh 15:16). Olen Jumala tempel (1Kr 3:16. Olen 
Kristuse tunnistaja (Ap 1:8) ja mul on Jumala poolt 
viia leppimise sõna (Kr 5:17.21).
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Koguduse info 
 
Jumalateenistused pühapäeviti kell 11. 
 Palveteenistus neljapäeviti kell 11. 
 Pühapäevakool pühapäeviti kell 11. 
 Juhatuse liikmed: Indrek Luide, Hannes Pikkel, Alar Laagriküll, Helen 

Haas, Ergo Pärnits. 
 Pastor: Indrek Luide, 56359279 pastor@kehrakogudus.ee 
 
 

Koguduse koduleht: www.kehrakogudus.ee 
 
 
 
 
 
 
 

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 

Eriannetused: EE532200001120056881 
 


