Karjasekiri

veebruar 2022

Ühelt poolt öeldakse, et veebruari kuu on üks külmemaid kuid aastas, teisalt
võib see kuu olla kõige kuumem kuu Issanda tahte otsimisel ja Kuningriigi
evangeeliumi jagamisel.
Juhatus pani kirja 8 selle aasta suuna ja soovi, mida kogudusena võiksime
üheskoos teoks teha. Ja selleks, et see teostuks ja kvaliteetse väljundi saaks,
pean ikkagi esile tooma seda, et kõik võib toimuda siis, kui koguduse liikmed
on valmis ühiselt palvetama. Ürituste korraldamine, mida on tehtud läbi
aegade, ei töö kedagi Issanda juurde. Ja praegu tundub nii, et Jumal avab neid
uksi, mille eest on kõige rohkem palvetatud.
Tallinnas kogunevad igal teisipäeval mehed palveks. Ligi sada meest.
Hommikul kell 7:00. Ja pea iga kord on üheks palveteemaks seal Kehra majas
asuvate vene keelt kõnelevate meeste päästmine. Ja Jumal toimib seal juba
imeliselt.
Sellel kuul alustame lisaks tavategevusele ka arenguprojektiga. Lisaks
Taevaisale, kes kuuleb meie südame palveid, on mõneks ajaks kaasatud keegi,
kes on valmis osalema koguduse arengus ja eesmärkide saavutamisel. Siin
julgustus või küsimus igale koguduse liikmele – kas soovid olla pealtvaataja
või osaleja? Pane oma isiklikku kalendrisse kirja lisaks pühapäevastele
kogunemistele ka palvekogunemised ja teised koguduse tegevused, et ei peaks
mõtlikult mingil hetkel tõdema, et ei tea kuhu kogudus on liikumas või mis on
koguduse eesmärk tema tegevuses!
Õnnistusega

Indrek Luide
Kehra Koguduse pastor
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Kuukava
Üritus

Info

Neljapäev
3.02
kell 19

Palve- ja osaduskogunemine

juhatab:

Pühapäev
6.02
kell 11

Jumalateenistus
Püha Õhtusöömaaeg
Teema:

Neljapäev
10.02
kell 19

Palve- ja osaduskogunemine

juhatab:

Laupäev
12.02

Arenguprogrammi intervjuud

Vt lehekülg

juhatab:

Indrek Luide
Indrek Luide
ühislaul: Rebeka Pikkel
lapsed: Krista Ehanurm
jutlus:

Indrek Luide

juhatab:

Andrus Annus
Ergo Pärnits
ühislaul: Marju Luide
lapsed: Irma Ehanurm

Pühapäev
13.02
kell 11

Jumalateenistus

Pühapäev
13.02
kell 13:30

Kehra Koguduse üldkogu

Neljapäev
17.02
kell 19

Palve- ja osaduskogunemine

Pühapäev
20.02
kell 11

Ergo Pärnits

jutlus:

juhatab:

Ergo Pärnits

juhatab:

Helen Haas
Dejan Adam
ühislaul: Merike Pikkel
lapsed: Hannes Pikkel

Jumalateenistus

jutlus:

20.02
kell 16

Ülistusõhtu koos Palvekoja ülistusgrupiga

juhatab: Merike Pikkel

Teisipäev
22.02
kell 18:30

Ettevõtlusfoorum: Uhkusega seotud probleemide lahendamine

Neljapäev
24.02
kell 19

Palve- ja osaduskogunemine

Pühapäev
27.02
kell 11

Jumalateenistus
Eesti Baptismi 138 aastapäev

juhatab:
juhatab:
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Indrek Luide

Hannes Pikkel
Hannes Pikkel
muusika: Heli Karu
lapsed: Rebeka Pikkel
jutlus:
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Õnnistusi
veebruarikuu sünnipäevalastele!
10.02 Helen Haas
14.02 Eva Koldits
16.02 Egle Metsis
21.02 Indrek Luide

45

Kehra Koguduse 2022 palvepartner on
Tartu Kristlik Risttee Kogudus
ja Pastor Meelis Kibuspuu
Risttee kogudus on „Kirik teistele, kodu kõigile“
Peamised laused:
• Me oleme Jumala lapsed, kes perekonnana elades hoolitsevad
üksteise vajaduste eest.
• Me oleme Jumala saadikud, kelle elud ja sõnad näitavad tulevast
reaalsust.
• Me oleme Jumala ülistajad, kes igatsevad muutuda rohkem Tema
sarnaseks.
Koduleht: https://risttee.ee/
RISTTEE KANALID
Risttee Facebook
Risttee Instagram
Risttee Youtube
Risttee jututuba grupp
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Arenguprojekt
Meego Remmel saatis Kehra Kogduduse arenguprogrammi esimese
kokkusaamise ajatabeli. Nagu oleme kokku leppinud, on selle toimumise
kuupäev laupäeval 12.02.2022.
9.00 arenguprogrammi meeskond saabub Kehrasse ja alustab päeva
omavahelise kohtumisega
10.00 vestlus pastori ja tema abikaasaga
11.15 vestlus koguduse juhatusega (va pastor): Hannes Pikkel, Alar Laagriküll
ja Ergo Pärnits
12.30 vestlus fookusgruppidega (2-4 gruppi paralleelselt vastavalt koguduse
teenimisvaldkondadele, ilma juhatuse liikmeteta)
1. grupp: Helen Haas, Irma Ehanurm, Elen Annus, Inna Kannike
2. grupp: Merike Pikkel, Marju Vaga, Rebeka Pikkel, Krista Ehanurm, Aivy
Rebase
3. grupp: Aili Kulp, Aili Laagriküll, Lea Antonov, Lembit Ida, Kaarel Aruste,
Andrus Annus
4. grupp: Lilian Aun, Koidu Loopalu, Udo Saaremets, Ellen Tõrs, Merike
Aruste
13.15 arenguprogrammi meeskond suundub isekeskis lõunasele arupidamisele
16.00 arenguprogrammi meeskonna ja koguduse juhatuse/juhtgrupi
visiooniõhtu
18.30 päeva lõpetav palvehetk
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Ülistusõhtu
20.02 tuleb meile külla Palvekoda. See on koosseis, kes ülistavad ja
palvetavad, see on spontaanne ülistus ja palve. Nad korraldavad juba aastaid
iga kuu esimesel esmaspäeval Tallinnas palve- ja ülistusõhtuid. Nüüd tulevad
nad 20.02 kl 16.00 meie kogudusse, et meiega koos Jumala ees olla, ülistada,
palvetada.
See
on
suurepärane koosseis –
inimesed, kes kogevad
Jumalat, käivad Temaga,
on ülistajad ja head
muusikud – Andrus Lukas,
Elo Toodo, Erki-Andres
Nuut jt. Kutsun kõiki
sellest osa saama.
Merike Pikkel

Kohtumisest vallavanemaga
21. jaanuaril toimus koguduse aktiivi kohtumine Anija vallavanemaga.
Olime tänulikud olukorra eest, mis praegu on ja tänasime palvevastuse eest,
mis esitati 2 aastat valla valitsuse poolt – et Kehra Gümnaasiumi kvaliteet
tõuseks ja noored ei lahkuks põhikooli lõppedes Tallinna edasi õppima. Ongi
nüüd nii, et isegi mitmed õpilased on tulnud mujalt Kehra kooli õppima.
Kõnelesime Anija valla ja meediagrupi vahelisest seisust.
Tänasime ka valla iga-aastase toetuse eest.
Uueks eestpalveks valla poolt kogudusele on, et Anija valla elanikkond
kasvaks lähiaastatel mõne tuhande võrra. Vald ise on võimalusena alustanud
uute elumajade rajamist. Keset Kehra linna kerkib ka uus lasteaed, mis peab
valmima 2022 aasta sügiseks.
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Koguduse juhatuse tööst
Väljavõtted juhatuse 23. jaanuari koosoleku protokollist:
Peamisteks töösuundadeks 2022 aastal
1.1. Noortetöö – moodustada tiim ja kutsuda kõik vanuserühma kuuluvad kokku.
Leida noortejuht, kes töötaks 2 päeva nädalas.
1.2. Võtta erilise vaatluse alla Kehra Koguduse kõik liikmed ning leida üles ning
leida kontakti ka kunagi Kehra Kogudusse kuulunud liikmetega.
1.3. Korraldada vähemalt üle kuu evangeelseid üritusi. Osaleda ka kõikidel Anija
valla avalikel üritustel koguduse nimel.
1.4. Kõik üritused, mis toimuvad Kehra Koguduse saalis peavad algama Kehra
Koguduse poolse tervitusega.
1.5. Osaleda Teeliste kirikute programmis. Majutust soovides tuleb seda aga ette
broneerida.
1.6. Leida võimalus maksimaalselt kirjutada arvamusartikleid Sõnumilehte. Võtta
ühendust ja kutsuda kõikidele Kehra Koguduse üritustele ka Sõnumilehe
toimetaja.
1.7. Teha korda Kehra Koguduse 2. korruse duširuumid (põrandaküte,
õhuvahetus, elekter ja uste liistud).
1.8. Suurema tööna korraldada Kehra Koguduse majutuspoole remont.

Kehra Koguduse üldkogu 13.02.2022
Juhatus kutsub kokku Kehra Koguduse üldkogu päevakorraga
1. Kehra Koguduse 2022 eelarve
2. Kehra Koguduse 2022 tegevussuundadest
3. Kehra Koguduse arenguprojektist
Üldkogu algab koheselt peale jumalateenistust
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Raamatusõpradele
Kas oled end kunagi leidnud mõttelt, et jagad oma elu aegadeks enne ja pärast
väga valusasti haiget saamist? Kohutav eluperiood. Vestlus, mis sind
jahmatas. Šokeeriv avastus. Vapustav telefonikõne juhtunud õnnetusest.
Lahutus. Surm, mis on nii mõistetamatu ja sa ei suuda siiani uskuda, et teda
enam pole. Väärkohtlemine. Lahkuminek. Päev, mil su sõber minema läks.
Vihane jutuajamine. Märkus, mis näib olevat nüüd naelana sinu hinge sisse
löödud. Millestki ilmajäämine, mis oleks pidanud olema sinu oma. Sinu
armastatud inimese jõhker kohtlemine. E-kiri, mida sa ei oleks pidanud
nägema. Manipuleerimine. Rikkumine. Valesüüdistus. Vargus. Tulekahju.
Vallandamine. Päev, mil kõik muutus.
See on tähistatud ajahetk.
See on joon ajas. Nii teravalt läbi sinu reaalsuse tõmmatud, et see mitte üksnes
ei jaga kaheks osaks su elu, vaid kisub lahti kõik su mälupangad ning sodib
need üle. Minevikupildid on meie kõige väärtuslikumad aarded, kuni neist
saavad valusad meeldetuletused sellest, mida nüüd enam pole. Ja kui su
telefon saadab juhuslikult mingid piltmeenutused sellest, mis juhtus samal
päeval neli aastat tagasi, siis sul jääb hing kinni.
Elu enne seda. Elu praegu. Kas siit on üldse võimalik edasi liikuda? Kas on
üldse võimalik taas luua elu, mis oleks ilus?
Väga paljudel puhkudel jäädakse peale
haigetsaamist kinni lahendamata valusse,
mängides oma mõtetes solvanguid üha uuesti
ja uuesti läbi. Tead, et ei saa niimoodi jätkata,
kuid ei tea, mida edasi teha. Lysa TerKeurst
on selle teekonna läbi teinud. Kuid üllataval
moel on ta avastanud, kuidas lasta lahti
kogunenud pahameelest ja ületada
vastumeelsus andestada inimestele, kes ei
taha juhtunut parandada. Andestamine võib
olla üks elu raskemaid otsuseid, kuid pakub
sügavaimat rahu andestajale endale.
Andestamisel on imeline vägi muuta elu ja
ravida haavad südamest ja meeltest. Sa ei pea
kannatama selle pärast, mida teised
inimesed on sulle teinud.
Lysa TerKeurst. Andesta, mida sa ei suuda unustada.
Veebruar 2022 2
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Kehra Koguduse eelarve projekt 2022
Nimetus

Pos

summa
kuus aastas

Seletus

Tulu
1

Liikmeannetus

2250

27000

2

Maja kasutus

150

1800

3

Äripartnerid

1000

12000

4

Misjonikohvik

100

1200

5

Korjandus

500

6000

6

Projektid

140

1680

7

Vald

70

840

8

Majulised

3600

43200

9

Ootamatud tulud
Kõik kokku

50
600
7860 94320

Lähtun eeldusest, et iga liige toetab
koguduse tegevust vähemalt 50€ kuus.
Selleks püüame ka võimalikult kõigile
see ettepanek teatavaks teha.
Püüame korraldada kuiseid üritusi.
Siin on 2 firmat (VM ja Ilutuba) ja 2
eraisikut (Pärnits ja Adam)
Eelmise aasta korjanduse kogemusest
tulenevalt
Koguduse vene töö, toetus EKB Liidult
See summa lähtub möödunud aasta
toetusest.
Majulistelt, kui maja täis st 24
voodikohta mille hind 150€

Kulu
Pos

Nimetus

summa
kuus aastas

1

Palgafond

1627

19524

2

Pastori tegevus

50

600

3

Sõidukulu

350

4200

4

Majanduskulud

100

1200

vaimuliku palk 645, koristaja 135,
majandus 135, noortejuht 165. Numbrid
netos. Sees ka sotsmaksud.
Igakuine tegevus, mis sisaldab
koguduse liikmete külastamisi, nendele
koguduse poolt lillede, kommikarbi või
kaardi ostmist.
vaimuliku töösõitudeks seadusest
lubatud ja töölepingus lubatud kulu.
WC paber, vedelseep, võtmete
valmistamine ja muude jooksvate
tegevuste jaoks.
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5

Lapsed

100

1200

6

Noored

100

1200

7

Annetus EKB
Liidule

100

1200

8

Annetused

100

1200

9

Üritused

150

1800

10

Vene meestetöö

300

3600

11

Bürookulud

50

600

12
13
14
15
16

Raamatupidamine
Kursused
Konverentsid
Õppematerjal
Soojus

32
35
35
30
1360

384
420
420
360
16320

17

Elekter

355

4260

150

1800

55

660
24000

19

Maja
ekspluatatsioon
Side

20

Ehitus/remont

2000

21

Ootamatud kulud
Kõik kokku

30
360
7109 85308

18

Tulu-kulu absol

751

Lastetöö jaoks. Täpsema eelarve esitab
lastetöötoimkond
Noortetöö jaoks. Täpsema eelarve
esitab noortetöö toimkond
Liidu liikmeskogudused toetavad
keskkontori tööd. Paluti 10% võrreldes
eelmise aastaga lisada.
Erinevete abipalvete toetuseks
Koguduse erinevatele üritustele vajalik
kulu.
Vene tööks kulutused: toidulaud,
külalised, jooksvad kulud
Infolehe saatmine, paljundamine, paber
jm
Raamatupidamisteenus
Koguduseliikmete koolituseks
Koguduseliikmetele osavõtumaksudeks
Vajalike õppevahendite soetamine
Velko poolt eelmiste aasta põhjal
Elektriarve elektrilevi eelmise aasta
põhjal
Mitmesuguseks remondiks vajalikud
tegevused
Telia maks
Maja arendamisvajadus:
õhuvahetusseadmete montaaž

9012.00
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Muusika- ja palveõhtu koos Merdiga
Ühel pühapäeval palusin Mertil
mängida omaloomingulist muusikat
korjanduse taustaks. Muusika oli
väga ilus ja seetõttu tekkis idee tulla
kokku eraldi õhtul, kus oleks aega
kuulata Merti loodud muusikat,
saaks võtta aega ülistuseks ja
palveks. Teade sellise ürituse kohta
tuli väga lühikese etteteatamiseajaga,
aga sellegipoolest reedel, 28.01.22
õhtul umbes kell 18.15 oli koguduse
saali kohale tulnud kokku 6 inimest.
Üks inimene sai natukene õhtust osa
ka otse interneti vahendusel.
Alguses rääkis Mert, kuidas tal on läinud Nelipühi Piiblikoolis Tallinnas,
kuidas tal tekkis idee tulla Eestisse ja missuguseid tagasilööke oli tema teel.
Samuti jagas ta oma kogemust İzmiri maavärinast. Mert rääkis türgi keeles ja
oli väga tänuväärt, et Helen sai tema juttu tõlkida. Taustaks mängis türgikeelne
ülistusmuusika.
Peale Merti muljeid ja jutustusi mängis ta meile sama loo, mida mõned meist
olid kuulnud varasemalt korjanduse ajal, kuid seekord ta lisaks laulis selle
muusika saatel. Kõik kohaletulnud said ülistada nii eesti, türgi kui ka inglise
keeles. Mert teenis ülistusega, lauldes türgi ja inglise keeles. Sõnad olid seinal
kas eesti või inglise keeles.
Peale ülistusaega saime koos palvetada. Palusin eelnevalt Mertil saata mulle
palvesoove Türgi pärast. Tõlkisin need ära ja palveajal olid need olemas
projektori abil seinal, et midagi ära ei ununeks. Mert lisas nendele suuliselt
kommentaare ja ütles veel paar palvesoovi. Saime näiteks teada, et Merti
pastor võttis temaga hiljuti ühendust ja tuleb välja, et kui Mert lõpuks tagasi
Türgisse läheb, on ta osa meeskonnast, kes hakkavad rajama Türgisse uut
kogudust. See plaan on vähemalt 5-aastase kestusega. Jagan teiega
eestpalvesoove Türgi kohta, mille pärast palvetasime ja kindlasti võiks
jätkuvalt palvetada.
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Türgi on üks maailma kõige vähem misjoniseeritud riike, kus on väike kristlaste
kogukond. Palugem, et rohkem inimesi võtaks vastu oma ellu Jeesuse ning
järgiksid Teda.
Türgi kristlastel, ei ole lihtne järgida Jeesust kui nende perekond, sõbrad ja
töökoht on neile vastu ja avaldavad survet.
Põgenikekriis, mis on kestnud juba 10a. Türgisse on jõudnud väga suur arv
põgenikke ja lisaks põgenikele Süüriast tuleb tegeleda nüüd inimestega ka
Afganistanist.
Türgi kogudused kasvagu usus, küpsuses, et tehtaks rohkem jüngreid ja sirguks
veelgi kohalikke juhte.
Interneti põhine Piiblikursus "the Policarp Seminary", mis alustas eelmisel aastal
võiks olla õnnistuseks Türgi vendadele ja õdedele ka sel aastal.
Türgi valitsus võiks käituda targalt ja õiglaselt vähemuste suhtes.

Kui olime palvetanud Türgi eest, saime palvetada ka kokkutulnute
palvesoovide pärast. Üldiselt olid palvesoovideks inimeste mured tervisega,
aga palvetasime ka, et üks töökohaga seotud ebameeldiv olukord võiks
laheneda, hiljemalt teisipäeva hommikuks. Samal õhtul, paar tundi hiljem sain
aga sõnumi, et palve vastus on juba käes! Mure sai lahenduse. Jumal kuuleb
palveid ja vahel vastab kiiremini kui suudame ettegi kujutada!
Lõpetan selline uue infoga, mida kuulsime reedel ka Mertilt: Türgi nimi on
nüüd ametlikult rahvusvaheliselt inglise keelses maailmas mitte Turkey, vaid
Türkiye. Varasem nimi Turkey leiti olevat natuke solvav, kuna turkey
tähendab inglise keeles ka kalkunit.
Siiski on see lugu pisut kummaline ja kurioosne, kuna türgi keeles ``endas`` on
üks riik, mille nimi seostub kalkuniga. Kellel on huvi teada saada, mis riik see
täpsemalt on, saab küsida Merti käest. Ta vastab teile kindlasti hea meelega.
https://www.dreamstime.com/closeup-shot-turkey-country-map-image165765404

- Rebeka
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Iisraeli teemadel
Holokaust Eestis
27. jaanuaril tähistatakse rahvusvahelist holokausti mälestuspäeva, mille
käigus meenutatakse julmusi, mida juudi rahva hävitamise nimel
süstemaatiliselt natsi-Saksamaa poolt korraldati. Kuid ei saa mainimata jätta
ka NL osa juutide tagakiusamisel. 1940. aasta juulis likvideeris Nõukogude
võim Eestis juudi kultuurautonoomia ning sulges suve jooksul kõik juudi
seltsid, ühingud ja korporatsioonid. 1941. a juuniküüditamise ajal saadeti
vangilaagritesse u 10% siinsetest juutidest. Peale Saksa okupatsiooni algust
põgenes suurem osa Eesti juutidest NL tagalasse, Eestisse jäi vähem kui tuhat
juuti. 1942 jaanuaris kuulutati Eesti juudivabaks, mis tähendab seda, et siia
jäänud juudid olid hävitatud. Hilisema okupatsiooni ajal toodi Eestisse
tuhandeid juute, keda kasutati mitmetes spetsiaalselt loodud laagrites tööjõuna
(põlevkivitööstus, kindlustuste rajamine). Väga paljud neist hukkusid haiguste,
piinamiste ja alatoitumuse tagajärjel. Paljud hukati. Traagilisim on u 2000
inimese hukkamine enne Punaarmee pealetungi Kalevi-Liival 19. septembril
1944.
Siiski oli ka neid, kes pääsesid. Tuntuim on juudi soost tudengi Isidor Levini
päästmise lugu Tartu Ülikooli professori Uku Masingu ja tema naise Eha
poolt. Uku Masing oli 1937. aastal Tartu Ülikooli astunud Lätist pärit
üliõpilase Isidor Levini õpetaja. Eha Masing muretses talle uued dokumendid
ja Uku Masing aitas koostada talle usaldusväärse uue eluloo, tänu millele noor
Läti juut ellu jäi.
Isidor Levinist sai
kuulus luuleuurija ja
piibliteadlane. Jad
va-Šem memoriaal
Jeruusalemmas
tunnistas Uku ja Eha
Masingu
Iisraeli
riigi
nimel
„õiglasteks rahvaste
seas“ ja nende auks
istutati Jad va-Šemi
memoriaalparki puu.
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Vene tööst
Kui koguduse kohviku seinad saaksid rääkida siis nad jagaksid sellise loo:
2022 aasta alguses toimus selline sündmus. Majuliste kohtumisõhtu korraldaja
oli pastor Pavel koos 7 abilisega, kellest 2 väikesed lapsed. Koosolek toimus
koduses Kehra koguduse kohvikus.
Kaasas oli suur hunnik kandilisi kingipakke, millest uhke altar või kantsel
ehitati ja millest iga mees ühe kingipaki õhtu lõpus endale sai. Kingipakkide
eest oli Paveli info põhjal palju palvetatud ja paki sisu oli poest ostetud
armastuse andidega täidetud. Paki sees olid Saksakeelsed kirjad, nii et ka
sakslastel oli oma osa õhtu õnnestumises. Väikesed tragid tüdrukud olid väga
viisakad, aitasid kaasa laulda ja aitasid peale üritust mandariine ja mustikaid
maitsta.
Enne ürituse algust valmistas meestele kohvi Helen ja Alar. Kui Hannes
lõpuks väiksese hilinemisega kohale jõudis, oli juba laud kaetud ja lauale jäi
lisada ainult oma osa, mis oli kaasa võetud. Hannes teenis koos türgi venna
Merdiga rohkem köögitoimkonna poole peal ja peale Paveli alguspalvet
kandsid meestele mandariine ja küpsiseid lauale, hiljem ka kohvi ja teed.
Pavel rääkis kingipakkidest ehitatud kantslis kõigepealt Mt 8 põhjal
pidalitõbisest mehest, kelle viimanegi lootus oli kadunud ja kuidas ta
ütles Jeesusele, et kui sina tahad, siis… Kuna tema, selle kohutava haiguse
kandjal, oli kadunud viimanegi lootus ja eneseusk. Samuti rääkis ta Johannese
evangeeliumi 4. ptk alusel Samaaria naisest, kes jättis oma veenõu, et külla
joosta ja rääkida sellest, keda ta on kohanud.
Pavel rääkis oma endisest elust, mida ta noorepõlves oli nii hävitanud, et tema
südame asemel oli suur auk, kus polnud ei lootust ega usku, hoolivust ega
armastust. Tema sugulased kartsid temaga kohtuda, Paveli ema töökaaslased
soovitasid emal ennast ära peita, kui Pavel ema töö juurde raha lunima tuli, et
oma narkodoosiks raha saada. Ta teadis väga hästi, et emal raha pole, aga ema
saab ju raha töökaaslastelt laenata. Niimoodi kiskus ta isegi oma lähedasi oma
elu allakäiguteele kaasa.
Kodust oli juba kõik vähegi müüdav ära viidud, et oma narkosõltuvuse
vajadusi rahuldada – temast oli saanud varas ja narkomaan. 31 aastaselt kohtus
Pavel Jeesusega nagu naine kaevul Jeesusega kord oli kohtunud ja nii nagu
Jeesus Samaaria naisest kõike teadis, teadis ka Jeesus Paveli elust kõike ja see
kohtumine muutis tema elu jäädavalt. Tänaseks on Pavelil naine ja lapsed ja
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imeline perekond.
Pavel rääkis, et ta on kohanud Ukrainas tüdrukuid, kes on kõigest 18 aastaselt
oma elu lootusetus ahastavas olukorras, keda oma enda isad on sageli ära
kasutanud ja kellest on 18ks eluaastaks saanud prostituudid, kelle eludes pole
mingit lootust.
Laulsime ka venekeelseid meile tuttava muusikaga ülistuslaule.
Peale Paveli jutlust tunnistas oma elust üks Ukraina naine, keda Jumal oli ette
valmistanud minema välismaale evangeeliumi kuulutama ja kes oli pärast
pikka seiklust leidnud töö Eestis ja oli Pavelil sellel õhtul abiks kaasa tulnud.
Ta rääkis, et Jumalal on kõik võimalik ja Jumal võib liita meeste-naiste pered,
mis on töö tõttu lõhki rebitud. Ta rääkis, kuidas mitme ime läbi on Ukraina
meestel pärast palvetamist õnnestunud ka oma naised Eestisse saada ja pered
on taas kokku liidetud. Jumalal on kõik võimalik.
Pärast kutset anda oma elu Jeesusele tõusid kaks kätt. Kuid Pavel selgitas, et
täna on hea päev teha oma otsus ja kas tõesti rohkem mehi pole, kes seda
otsust teha ei taha.
Lõpuks jäi endale kindlaks ainult 1
mees, kes sellel õhtul eestpalvele ei
läinud.
Oma elu andis sellel imelisel õhtul
Jeesusele 3 Ukraina ja 2 kohalikku
vene meest.
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Koguduse info





Jumalateenistused pühapäeviti kell 11:00
Palveosadus neljapäeval kell 11:00 2. korruse
seminaritoas
Palvekoosolek neljapäeval kell 19:00 2. korruse seminaritoas
Pühapäevakool pühapäeviti kell 11:00

Juhatuse liikmed:
Indrek Luide, Hannes Pikkel, Alar Laagriküll, Ergo Pärnits
Pastor:
Indrek Luide, 56359279 pastor@kehrakogudus.ee
Diakonid:
Taavi Kaasma, Ilmo Kannike, Hannes Pikkel, Ergo Pärnits, Marilys-Mirjam
Kurg, Lembit Ida.

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 (annetused, kümnis)
Projektiarve: EE532200001120056881 (projektid)
Kogudusemaja fassaadi arve EE522200221073343531 (fassaadifond)
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