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Pastori sulest      Jaanuar 2022 

Juba teist aastat järjest pidin tänu epideemiale viibima jõulude ajal 
kodurežiimis. Õnneks on mitmed kogudused jõudnud oma arengus nii 
kaugele, et kantakse jumalateenistusi üle, kus kodusistujad saavad olla 
osalised jumalateenistusel. Nii saigi jälgitud jõuluajal neid võimalusi. Ja ühel 
kanalil, jälgides jõulu teemat, jäi kõrvu kõlama selline lause: „Me ei saa muuta 
tuule suunda, aga saame sättida purjeid, et jõuda oma sihtkohta.“ 

See mõte kinnitab juhatuse ja diakonite kogu otsust, mille kohaselt peame 
sellel aastal otsustavalt liikuma seatud eesmärgi suunas, kaasates selleks ka 
EKB Liidu toetust ja abi. 

2022. aasta on koguduste liidus seatud juhtmõtteks „kohal kogukonna heaks“, 
mis väga hästi haakub ka sellega tegevusega, millega meie juba alustasime 
üle-eelmisel aastal. Vahel me neid arenguid ei märka. Selge on see, et kui me 
soovime muutusi ja uusi tulemusi aga tegutseda soovime vanade meetodite ja 
vahenditega, siis me ebaõnnestume. 

Millised võiksid olla need märksõnad, millega 2022. aastal võime ja peame 
oluliselt aktiviseeruma? Vaimulikus plaanis piibliõpe ja sellest tulenev 
palvetöö ning oma anni rakendamine kuningriigi kasuks. Lapsed, noored ja 
osadus. 

Me ei pääse ka sellest, et kogudusehoonet korrastada, nii seest kui väljastpoolt. 
Aga see on mitte ainult selle aastase perioodi eesmärk, vaid pidev tegutsemine 
– korrastada pühakoda ja tempel selliseks nagu näeme mitmeid kordi, mida 
tegi jumalarahvas pühakirjas. Lugegem Nehemja raamatut usukinnituseks. 
Seda suudame, kui koguneme südame ja tahtmisega kõige selle juurde! 

 

Õnnistusrikast uut aastat kõigile isiklikus elus ja ühises teenimises! 

Kehra Koguduse pastor Indrek Luide  
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Jaanuar 2022– kuukava 
Aeg Üritus Info 

P 02.01 
kell 16 

Jumalateenistus 
Pühaõhtusöömaaeg 

juhatab: Indrek Luide 
jutlus: Indrek Luide 
ühislaul: Merike Pikkel 
lapsed: Irma Ehanurm 

K 06.01 Kolmekuningapäev 
 

P 9.01 
kell 11 

Jumalateenistus 

juhatab: Indrek Luide 
jutlus: Djan Adam 
ühislaul: Rebeka Pikkel 
lapsed: Elen Annus 

P 16.01 
kell 11 

Jumalateenistus 

juhatab: Indrek Luidel 
jutlus: Meego Remmel 
sõnum: Einike Pilli 
ühislaul: Marju Luide 
lapsed: Hannes Pikkel 

P 16.01  
kell 13:30 

Koguduse laulukoori esimene kokkusaamine harjutuseks 

P 23.01 
kell 11 

Jumalateenistus 

Juhatab: Indrek Luide 
jutlus: Lembit Ida 
ühislaul: Heli Karu 
lapsed: Rebeka Pikkel 

T 28.01  
kell 19 

Foorum Seminaritoas 

P 30.01 
kell 11 

Jumalateenistus 
Erikava 
Lapsed: Irma Ehanurm 

 
Neljapäeval kell 11 palve ja osadus, kell 19 palve- ja osaduskoosolek 

 
Alliansspalvenädal 2022 Tallinna kogudustes 

09.01 kell 17:00 EELK Jaani  kirikus, Vabaduse väljak, jutlus Ivo Käsk 
10.01 kell 18:30 EEVK Hiiu koguduses, Harku 48, jutlus Ivo Unt 
11.01 kell 18:30 EKNK Toompea koguduses Toompea 3, jutlus Vahur Metsala 
12.01 kell 18:30 EKB Kalju Baptistikoguduses, Kalju 1, jutlus Joel Aulis 
13.01 kell 18:30 EKB Oleviste koguduses, Lai 50, jutlus Veikko Võsu 
14.01 kell 18:30 SPA Tallinna koguduses Merepuistee 3, jutlus Olavi Laur jaErki Tamme 
15.01 kell 17:00 EELK Nõmme Rahu koguduses, Võsu 5, jutlus Tiina Klement 
16.01 kell 17:00 EMK Tallinna koguduses, Narva mnt 51, jutlus Allan Kroll 
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Sünnipäevalapsed jaanuaris 2022 
 

2. Ilmo Kannike 
2. Marilys-Mirjam Kurg 
10. Tiina Lamberth  35 
11. Taaniel Kaasma 
16. Arved Sepa  45 
21. Irma Ehanurm 
25. Svea Olberg 
30. Saara Tooming  95 
31. Merlin Maripuu  30 

 

Õnnistusi sünnipäevalastele! 
 

Lastetööst 

Lastetöö jätkub kevadhooajal uue hooga. Jaanuaris alustame Jeesuse elu 
teemadega ning peale ülestõusmispühi hakkame rääkima ja uurima 
algkoguduse elu kohta. Sügishooajal õppisime vana testamendi kaudu 
patriarhide elust – sellest, kuidas Jumal kutsus Abrahami, Iisaku sündimisest,       
Jaakobi elukäigust. Samuti peatusime pikemalt Taanieli ja tema sõprade 
seiklustest elades vangidena Paabeli kuninga õukonnas. Nüüd pöörame 
tähelepanu uuele testamendile ja Jeesuse ning algkoguduse elule. 

  Kui olete viimasel ajal sattunud läbi astuma pühapäevakooli toast, siis olete 
näinud ka meie uut magnettahvlit. See on selline tore tahvel, millele saab 
magnetiga kleepida igasugu asju 
seinale rippuma, näiteks joonistatud 
pilte või teateid. Praegu on sellel 
mitmeid erikujulisi magneteid seatud 
– loomi, puid, lilli – millega saabki 
vajalikke pabereid seinale riputama 
hakata. Tahvli eest täname Alarit, kes 
selle asukoha seinale sirgelt välja 
mõõtis ja Merti, kes aitas seina 
magnetvärviga katta. 

Meie õpetajatena jätkavad Krista, Hannes, Rebeka ja Irma. Meeskonnaga 
taasühineb kevadhooajal ka Elen. 



 

Jaanuar 2022 4 

Kõik on oodatud laulukoori 

Sellele aastale võiks saada palju eriilmelisi tegevusi, mis toodavad meie 
suurimat soovi teha midagi koos ja üheskoos. Muusika on alati olnud see, mis 
paljudele on jätnud minevikus nii kogudustes kui ka kogu ühiskonnas 
ühtekuuluvuse tunde. 

Kehra Koguduses on tegutsenud läbi ajaloo väga suured koori- ja 
muusikakollektiivid. Meenutame tänutundes Külvi Kurg’e, Malle Vaga, Heli 
Karu jt eelnevatel koguduseelu perioodidel tehtud head tööd. Õnneks see 
teadmine on veel paljudel alles, millele saame rajada ka ehk kogudusekoori 
taassünni. Ärme jätame seda osadusvormi, mida kunagi kogudused kandsid, 
vaid maailmale ja kes seda teostavad väga suure edu ja aktiivsusega. Kaasates 
samas ka usurahvast, kellel ei ole enam aega ega pühendumist koguduses 
selles koostöövormis osaleda. 

Olen viimase 4 aastal kuulnud soovi, et võiks taas koguduse koor ellu kutsuda. 
Varematel aegadel on ei ole võimalik olnud seda soovi praktikasse tuua. Nüüd 
aga tundub, et toimub areng, mis võib olla tulemuslik. Eelmise aasta 
lõpukuudel toimus mõttevahetus umbes kaheksa laulja osavõtul ja sai 
otsustatud, et alustame Kehra Koguduse kooriga, mille esimene kogunemine 
toimub 16.01.2022 kell 13:30. Pange kõik laulda soovijad see oma 
kalendritesse kirja. Edasised plaanid kooriga paneme sellel kogunemisel paika. 

Kehra Koguduse koorijuhina on andnud oma abikäe Doris Bärenson, kes on 
Oleviste koguduse liige, juhtinud mitme koori tegevust nii kogudustes kui ka 
samal ajal olnud 14 aastat meditsiiniõdede naiskoori juht, kellega on antud 
välja isegi kaks heliplaati! 

Kutsume kõiki osalema! Võid võtta kaasa ka mõne oma tuttava, kes sooviks 
laulda vaimulikke laule ja vajaks osadust.  

 

Aasta tegu 2021 
Me ei ole seni tegelenud mõttega, et leida üles aasta tegu! Sündmusi ja 
tegevusi aga on olnud 2021 aastal üsna palju. Ja hea on neid siin meenutada ja 
leida üles see üks, mida kõige suurem enamus tähtsaks peab. Sellest võiks 
saada me koguduse väike traditsioon. 
Pakume välja eelmise aasta kohta sellised tegevused, millele võib igaüks 
lisada oma mõtteid, sest ilmselt ei ole kõik teod ära märkimist leidnud. Ootan 
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teie ettepanekuid. Kokkuvõtte teeme esitatud ettepanekutest 16.01. 
jumalateenistusel. 

1. Koristaja palkamine 
Pikki aastaid oleme otsinud kogudusemaja vasakpoolse tiiva tarvis koristajat, 
kuna selles tiivas on väga tihe tegevus ja toimetamine. Koristaja asus tööle 
01.01.2021. 

2. Kunstinäitus 
Möödunud aastal kaunistasid koguduse valgeid seinu kunstiväljapanekud. 

3. Laste talvepäev 
Ilmselt nii kaua kui koguduse on tegutsenud selles majas on ka laste talvepäev 
toimunud ja kui vähegi lund, siis on valmistatud, üldjuhul Hannes Pikkeli 
eestvedamisel võimas lumeskulptuur. Eelmisel aastal välmis tore lumekirik. 

4. Mert Bydogan Türgist 
Alates 2021 septembrist pakume vend Mert’ile, Türgist, kes asus õppima 
piiblikoolis, elupaika. Meid abistab ta paljudes tegevustes. 

5. Misjonikorter 
Koguduse parempoolse majatiiva korteri nimetasime misjonikorteriks. Kulus 
mitu kuud ja täname Jumalat, et tänaseks saime varjualust pakkuda Kosovost 
misjonitegevuse lõpetanud perele ja kes on kogudust toetamas sõna jagamise 
jpm tegevustega. 

6. Saali kardinad 
Juba vähemalt 7 aastat tagasi sai arutatud ideed, et nii valgustatud 
galeriiakendele on vaja ette kardinad, et saaksime korraldada kogudusesaalist 
ülekandeid ilma probleemita. Ja nii saigi paljude nõuandjate abil lõpuks 
otsustatud ja soetatud ning üles seatud. 

7. Valguskaabel 
Koguduses toiminud internet jäi tänapäeva nõudeile alla. Nii saigi otsustatud 
ja 2021. a ka teostatud kogudusse ülikiire valguskaabli montaaž ning 
internetivõrgu väljaehitus. 

8. Valgusmeedia meediaring 
Noortega tegelemine on oluline väljakutse nii kogukonnas kui ka koguduses. 
Valgusmeedia on selle väljakutse edukalt vastu võtnud ja noortele sisukat 
tegevust pakkunud.   

9. Venekeelne meesteosadus 
Kehra Koguduse ruumes on majutuses nii Ukrainast kui Moldovast tulnud 
mehed, kes teenivad oma kodust kaugel peredele ülalpidamist. Kuidas nendeni 
jõuda aga evangeeliumiga? Alates 2021 suvest on toimunud mitmed 
venekeelsed meeste osadused.  Selle tööga on plaan edasi minna üks kord kuus.  
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Iisraeliveerg 
Elekter vee eest: Iisraeli ja Jordaania kokkulepe 

Iisrael ja Jordaania jõudsid regionaalses koostöös enneolematu kokkuleppeni, 
mille kohaselt hakkab Jordaania varustama Iisraeli elektriga desalineeritud vee 
vastu. Araabia Ühendemiraatide (AÜE) kompanii ehitab Jordaania kõrbe 
tohutu suure päikeseenergiajaama. Samal ajal plaanib Iisrael ehitada 
Vahemere kallastele veel ühe merevee desalineerimise jaama. Kokkulepe on 
järjekordne samm Abrahami Kokkulepete raames, mis sõlmiti USA 
vahendusel AÜE ja Iisraeli vahel 13. augustil 2020.  

Uus elektrijaam, mis peaks valmima 5 aasta pärast, hakkab tooma 1,2 gigavatti 
elektrit. Kaugemas tulevikus võib toodetava elektri kogus ulatuda kuni 5 
gigavatini. 2030 aastal kataks see kogus 2% Iisraeli elektrienergia vajadusest. 
Projekti kasumiks eeldatakse kuni 161 miljonit $ aastas, mis jagatakse 
Jordaania ja AÜE kompanii vahel. Vastutasuks ostab Jordaania Iisraelilt 200 
miljonit kuupmeetrit joogivett, mis on praegusega võrreldes kahekordne 
kogus.  

Kokkulepe rajaneb EcoPeace Middle East (ökoloogiline rahu Lähis-Idas) 
Iisraeli, Jordaania ja Palestiina keskkonnaaktivistide ideele, mis kutsub üles 
sõbralikule regionaalsele koostööle ja kliimamuutustega võitlemisele. Iisraelil 
on suur taastuva elektrienergia vajadus, samas puudub maa, kuhu ehitada uusi 
energiajaamu. Jordaanial on aga palju kasutamata maad, samal ajal kui on suur 
vajadus joogivee järele. Kahe riigi vahelised varasemad pingelised suhted on 
hoidnud seda plaani riiulis. Olukord on muutunud peale Iisraeli uue „muutuste 
valitsuse“ ametisse astumist, mis tõi ka elekter-vee-eest plaani taas lauale. 
Kokkulepe pidi allkirjastatama kliimakonverentsil Glasgow´s oktoobris, kuid 
lükkus edasi tänu 
Iisraeli sisepoliitilistele 
põhjustele novembrisse.  

Allikas: 
www.israeltoday.co.il  
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Arenguprogrammist 
Hiljuti kuulsin lauset, mida sageli korratakse koguduste ja mitte ainult 
tegutsemist käsitlevates seminarides – samade vahenditega tegutsedes ei ole 
võimalik saavutada uut tulemust. 
Nagu viimasel üldkoosolekul kõlas küsimus koguduse, keda ta teenib? Kas 
kogukonda või hoonet? Kas peaks kogudus suunda muutma?  
Kõigest sellest tulenevalt otsustaski juhatus, nagu detsembrikuu infolehes 
kirjutasin, alustada sellel aastal koostöös EKB liidu mentorgrupiga 
arenguprogrammiga. 
16.01. tulevad Kehra kogudusse programmi tutvustama Meego Remmel ja 
Einike Pilli, kes on selle programmi ühed juhid.  
Projekt koos mentoriga kestab poolteist aastat ja see puudutab kõiki koguduse 
liikmeid. Selleks palun reserveerida omale 12.02.2022 kella 10st, mil 
toimuvad liikmetega intervjuud ja mõttevahetused. Enne seda täpsustan, millal 
keegi liikmeist kohtub mentorgrupiga. Küll on aga selge, et koguduse juhatus 
ning diakonid peavad selle päeva tervenisti broneerima sellele programmile. 

 
Valgusmeedia jõuluõhtu 

Meie koguduse maja vasakus tiivas 
tegutseb juba teist hooaega MTÜ 
Valgusmeedia. Kasutan sõna hooaeg 
sel põhjusel, et üheks väljundiks, 
millega Valgusmeedia tegeleb, on 
meediaring (VM Meediaring), mis on 
suunatud meie kogukonna tegusatele 
noortele, et neist sütitada huvi mõne 
meedia tegevusliku alaga. Alustasime 
2020. a sügisel 3-4 noorega, kellest 
nüüd on kasvanud juba päris 

arvestatav hulk. Iganädalaselt käib tänaseks ringis 12-14 noort. 

Minu eesmärk on olnud algusest peale leida erinevaid viise, kuidas tuua uusi 
inimesi koguduse juurde ja tekitada huvi eluküsimuste järele. Oleme siin 
kogukonnas suhteliselt alles uued, aga üht, mida ma ise isiklikult kohe 
märkasin, oli see, et meil on siin midagi, mida paljudes väiksemates kohtades  
ei ole. Ei näe just üsna tihti provotseerivaid ja oma kohta otsivaid noori „kiriku 
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ust kraapivat“. Olen näinud nii mõnegi noore silmist appi karjet – „Ma olen 
siin, kas sa ei märka“. Valgusmeedia kannab ka slooganit „Meie ei 
unusta/meie märkame“ ja nii sai siis alguse noorte tegevus, mis on laienenud 
ja noored viibivad üsna sagedasti maja vasakus tiivas.  

Nüüd vahest mõni võib küsida „Et mis seos on siin sel tegevusel 
kogudusega?“ 22. detsembril oli meil meedia noortele suunatud jõuluõhtu, 
milles osalesid ka toetajad ja koostöö partnerid. Vallavanem oli isiklikult 
kohal hea ja toetava sõnavõtuga. 
Noortel oli oma muusikaline etteaste, 
mille eestvedajateks olid Merike ja 
Marju, kes panustasid oma aega ja 
oskusi noortesse. See ongi see 
koguduslik, osa mida me saame teha.  
Aitäh teile kõigile, kes aitasid kaasa 
selle ürituse kordaminekul ja usuvad, 
et Jumalal on ka noorte jaoks oma 
plaan ja koht siin majas olemas. 
Katsume lihtsalt rohkem märgata ja 
olla nende jaoks olemas.   Anija vallavanem Riivo Noor 

 

Valgusmeedia noored laulmas Merikese ja Marju toetusel. 
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Vene tööst 

Alustasime detsembris koguduse meeste vene töö programmiga. Juba suvel 
toimusid mitmed kohtumised, aga koostöös EKB Liidu arengufondiga 
alustasime detsembris uue hooga. 

Esimene kohtumine oli väga inspireeriv. Majulisi tuli kampa 7 meest, Pavel 
Duchenko, kes on meie peamine abiline majulistega suhtlemisel, võttis kaasa 
ka 3 kaaslast, kes jagasid tunnistusi ja teenisid lauluga. Meie poolt osalesid 
Indrek Luide, Andrus Annus, Mert  Bydogan ja Helen Haas. 

Sellised kogunemised hakkavad toimuma kord kuus. Soovime majulistele, kes 
on tulnud ära oma tavakeskkonnast oma perele raha teenima meie maale ja 
kellel on kaugele jäänud abikaasa, lapsed, et nad tunneksid, et me hoolime 
nendest. On vaja palju ka meie, kogudusepoolset eestpalvet, sest oleme 
meestele öelnud, et nad on siin majas ainult kogudusepoolse toetuse 
tulemusena ja on me koguduse külalised. 

Aga kogunemisest veel nii palju, et Pavel kõneles neile väga otse, et nende 
kõige suurem vajadus on olla isiklikus osaduses Jumala Poja, Jeesusega. 
Lõpetuseks sai ka ühiselt lugeda palve Issanda vastuvõtmiseks ja teenimiseks. 

Üritus on üles ehitatud selliselt, et istume kõik ümber suure laua, kus sööme, 
joome, jagame ja rõõmustame kõige selle üle, mida Issand on konkreetsel 
päeval meile lubanud korraldada. Tore oli see osa, et kui nö ametlik osa 
lõppes, siis mehed jäid veel tükiks ajaks mõtteid vahetama külalistega. 

Jaanuari kuus toimub sarnane kogunemine 16.01.2022 kell 17.  
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Vaimulikud raamatud Allika kirjastuselt 2021 
2021.aasta oli Allika kirjastuse jaoks töö- ja õnnistusterohke. Ootame uut 
aastat põnevusega, eriti ma ise. Just 30 aastat tagasi kutsus Ingmar Kurg mind 
kirjastusse tööle ja raamatute tegemine võlus mind ära. 

Raamatutemaailmas nagu ükskõik mis muul alal, muutuvad moed ja trendid. 
On olnud aastaid, kus on ilmunud palju juhtimisalaseid raamatuid, mõnel 
aastal hingehoidlikke ja vaimulikule kasvule suunatud. Möödunud aasta 
märksõnaks võiks olla PALVE. Palveraamatuid ilmus päris mitu. Küllap oli 
neid siis vaja. 

Ühe palveraamatu saamislugu läks mulle endale südamesse..  

Imelius erinevatest aegadest ja erinevate autorite kirjutatud palvete raamat 
ilmus esmakordselt 20 aastat tagasi. Mul oli neid oma riiulis veel paar tükki ja 
kinkisin ühe raskelt haigeks jäänud kolleegile. 

Teda kõnetas esialgu just üks Martin Lutheri palve ja peagi hakkas ta paluma, 
et otsiksin talle veel mõne raamatu, et just paarile inimesele oleks hädasti vaja, 
haiglale oleks ka vaja kinkida, äkki ikka kuskil on. Kahjuks rohkem mul enam 
polnud. Arvasin, et ega uustrükki ka teha 
ei saa, see nii vana asi, vanad 
programmid ja omal ajal poolkäsitsi 
tehtud. Aga oh imet, kõik failid olid 
alles, küll mitte avatavad, aga olemas. Ja 
siis tuli  meelde, et mul üks igivana 
arvuti, mille tarkvara polnud ka vist 15 
aastat uuendatud. Targa inimese toel said 
trükikõlvulised failid tehtud ja raamat 
trükitud. Ja soovijad on saanud raamatud 
lugemiseks, arstid ja haigla patsiendid 
ka. Maailma parim palveraamat – „Ma 
tean, sa kuuled mu palvet“. Nii ongi. 

Ilmselge on see, et palvetada tuleb. 
Kuulutada tuleb ka, tegudega, ja kui just 
muud moodi üldse ei oska, siis võib 
rääkida. 

Tänulikult kõikidele palvetajatele 
mõeldes – Tiina Nõlvak 
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Koguduse info 
 

 

 

Jumalateenistused pühapäeviti kell 11:00 
 Pühapäevakool pühapäeviti kell 11:00 
 Palveosadusring neljapäeviti kell 11:00 
 Palvekoosolek neljapäeviti kell 18 
 

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

 Pastor:  
o Indrek Luide, 56359279 pastor@kehrakogudus.ee 

 
 
 

Kehra Koguduse 2022. aasta palvepartner on  
Tartu Kristlik Risttee Kogudus 

ja pastor Meelis Kibuspuu 
Koduleht: https://risttee.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 
Koguduse FB: https://www.facebook.com/KehraKogudus  
Noorte FB: https://www.facebook.com/KehraNoortekas  
Pangaarve LHV: EE697700771005929017 (annetused ja kümnis) 
Pangaarve Swedbank:   EE372200001120056878 (annetused ja kümnis) 
Projektiarve Swedbank: EE532200001120056881 (küttesüsteemi renoveerimine) 
Maja välissoojustus Swedbank: EE522200221073343531 (kogudusemaja fassaadi fond) 


