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Oktoober 2020 

 

Armas Kehra Kogudus! 

Lõikuskuu on käes. Sellel kuul alustame koguduses vähemalt 3 valdkonnaga: 
pühapäevakool, venekeelne töö ja kunstinäitus. Ehk veel midagi. 

Oluline on näha inimesi enda ümber ja Jumala tööd enda sees!  

Vahel on hea vaadata tagasi ja teha kokkuvõtteid, ka küsimusi esitada. Milline 
märksõna iseloomustab meie vaimulikku kasvu möödunud kuul? Millest 
oleme innustunud? Mis on meile tähtis? Mida soovime näha ja kas soovime 
nendes valdkondades enam pühenduda? 

Meie innukus olla osaline, mitte ainult jumalateenistusel algab osadusest 
Jeesusega. Järgmine platvorm on koguduse osadus, mis jaguneb lisaks veel 
osalemiseks erinevates valdkondades. 

Vaadates enda ümber ringi, kas kohtad seal lapsi, noori, eakaid või täisjõus 
inimesi suundumas oma elustiiliga Jumalast eemale. Aga vaid Sina saad 
kellelegi olla evangeeliumi sõnumi jagajaks. Koos saame ennast vääristada 
selleks tööks olles ühises palveosaduses.  

Tule kaasa hingedevõitmise imelisse maailma! 

Õnnistatud teenimist, 

 

Indrek Luide 

Kehra Koguduse pastor  
 

Koguduse koduleht: www.kehrakogudus.ee  
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Oktoobri kuukava 
 

Aeg Üritus Info 

Neljapäev 1.10 
kell 18 

Palvekoosolek juhatab: Andrus Annus 

Pühapäev 4.10 
kell 11 

Jumalateenistus 
Kristuse surmamälestamine  

juhatab: Indrek Luide  
jutlustab: Indrek Luide 

muusika: Krista Ehanurm 

Neljapäev 8.10 

kell 18 
Palvekoosolek juhatab: Indrek Luide 

Pühapäev 11.10 

kell 11 
Jumalateenistus 
Lõikustänupüha 

juhatab: Indrek Luide 
jutlus: Roman Kuznetsov 

muusika: Rebeka Pikkel 

Pühapäev 11.10  

kell 15 

Venekeelne 
jumalateenistus 

Juhatab: Lembit Ida 

Jutlus: Roman Kuznetsov 

Neljapäev 15.10 

kell 18 
Palvekoosolek juhatab: Ergo Pärnits 

Pühapäev 18.10 
kell 11 

Jumalateenistus 
Hõimurahvaste palvepäev 

juhatab: Ergo Pärnits 
jutlus: Cristian Schwarz 

muusika: Merike Pikkel 

Neljapäev 22.10 

kell 18 
Palvekoosolek juhatab: Indrek Luide 

Pühapäev 25.10 

kell 11:00 
Jumalateenistus 

juhatab: Indrek Luide 

jutlus: Alari Allikas 
muusika: Alari Allikas 

Pühapäev 25.10 
kell 16 

Alari Allika maalinäituse avamine vt lk 6 

Teisipäev 27.10  

kell 18:30 
Ettevõtlusfoorum Juhatab Lembit Ida 

Neljapäev 29.10 
kell 18 

Palvekoosolek juhatab: Merike Pikkel 

 
25. oktoobril toimub üleminek talveajale ehk siis keerame kella 1 h tagasi 

 

Igal reedel kell 7:00 toimub meeste hommikune palvusosadus. 
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Sünnipäevalapsed oktoobris 
 

Kadi Ellus 1 

 

Christian Schwartz 4 
 

Annely Aasalaid 6 

 

Ergo Pärnits 13 

 

40 

Elisabeth Parman 22 
 

 
 

Õnnistusi sünnipäevalastele! 
 
 

Külas Pärnu Saalemi Vabakogudusel 
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Lastetöö 
 

Sellel aastal algab pühapäevakool 4. oktoobril. Nagu ikka, toimuvad 
pühapäevakoolitunnid pühapäeviti algusega kell 11. Alustame kolmeosalise 
programmiga, mis pühendub Jumala Sõna tundmaõppimisele. Esimene osa 
kannab pealkirja „Jumala Sõna kirjapandud kujul“, teine osa 
„Tähendamissõnad – Jumala Sõna pildi kujul“. Kolmas osa keskendub 
Jeesusele ja on sõnastatud „Jeesus – Jumala Sõna meie seas“. Nii jõuamegi 
õppekavaga jõuludeni, mil räägime sellest, kuidas Jumala Sõna Jeesuse kujul 
maailma ja inimeste keskele tuli. Julgustagem lapsi pühapäevakoolis osalema, 
sest mida Juku ei õpi, seda Juhan ei tea. 
 
Jeesus ütles neile: „Laske lapsed minu juurde tulla, ärge keelake neid, sest 
selliste päralt on Jumala riik!“ Mt 10:14 
 
 
 
Lastetöö tuleb täita lastega! Loe ära mitu last on pildil ja palveta, et samapalju 
lapsi võiks kevadeks olla Kehra Koguduse lastetöösse kaasatud. 
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Iisraeli teemadel 
 

Lehtmajadepüha (sukkot) 
 
3 Mo 23:39-43 annab Jumal Iisraeli lastele käsu elada seitse päeva aastas 
lehtmajades, et pühitseda  viljakoristamist ja meenutada aega, mil Egiptusest 
põgenedes elati 40 aastat kõrbes ajutistes elamutes:  
 
Aga seitsmenda kuu viieteistkümnendal päeval, kui te maa saagi olete koristanud, 
pühitsege Issanda püha seitse päeva; esimene päev olgu hingamispäev, samuti olgu 
kaheksas päev hingamispäev! Esimesel päeval võtke endile puuvilja ihaldusväärsetest 
puudest, palmioksi ja oksi leherikastelt puudelt ja jõepajudelt ja olge seitse päeva 
rõõmsad Issanda, oma Jumala ees! Pühitsege seda püha Issanda auks seitse päeva 
aastas! See olgu teie sugupõlvedele igaveseks seaduseks; pühitsege seda 
seitsmendas kuus! Elage lehtmajades seitse päeva; kõik Iisraelis sündinud elagu 
lehtmajades, et teie tulevased põlved teaksid, kuidas ma Iisraeli lapsi lasksin elada 
lehtmajades, kui ma tõin nad ära Egiptusemaalt. Mina olen Issand, teie Jumal! 
 
Lehtmajad (sukka) rajatakse tavapäraste kodude, aga ka koolide, hotellide ja 
muude hoonete õuedele selleks, et toimetada seal igapäevaseid tegevusi – 
süüa, juua, võtta külalisi vastu. Võib öelda, et kogu argipäevane toimetamine 
kolitakse ümber lehtmajadesse. Mõned isegi magavad lehtmajades. Pühade 
sümboolsed taimed – paju, mürr, palm ja sidrun (etrog) seotakse kokku ja 
kasutatakse rituaalselt pühade vältel. Sellel ajal püütakse olla eriliselt 
külalislahked, sest usutakse 
sellel olevat eriline õnnistus 
järgmise aasta viljakusele. 
Lehtmaju võib rajada 
kõikvõimalikest 
materjalidest – puidust, 
plekist, vildist, kangast – 
kuid  katus peab olema kas 
palmi või mõne muu 
leherikka puu okstest. Sel 
aastal kestab lehtmajade 
püha 2. oktoobri õhtust kuni 
9. oktoobri õhtuni.
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Rosh haShana tähistamine Kehras 
 
Rosh haShana tähistamine 
 
18. septembril tähistasid juudid üle maailma 5781. aasta saabumist alates 
esimese inimese, Aadama, loomisest. Kehras kogunesime 20. septembril, et 
soovida üksteisele “head ja magusat uut aastat” nii nagu juudid seda teevad. 
Sündmus algas soofarihelide saatel ja jätkus muusika ning tantsuga. Seekord 
oli meil külas ansambel “Beati”, kes esitas Iisraeli laule, näitas pilte ja jagas 
reisimuljeid. Nagu alati, olid kohal ka “Loov Impulss” tantsijad, kes esitasid ja 
õpetasid ka kohaletulnutele Iisraeli tantse. Palvet Iisraeli maa ja rahva eest 
juhatas EMK Sakussaare koguduse pastor Hans Lahi. Kõik külalised said 
kingituseks Kehra koguduse logoga teeklaasi. Õhtu lõppes koguduse 
kohvikus, kus pakuti nagu traditsioon ette näeb õunu ja mett. Lisaks saime 
maitsta hummust, halvaad ja oliive.  
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Kohtla-Järve Peeteli kogudusest 
EEKBKL Kohtla-Järve Peeteli kogudus sai alguse 1997. a. märtsis. Kogudus 
asub Vana-Ahtmes, mis on Kohtla-Järve lähedal. Tegemist on endise kaevurite 
asulaga, mille läheduses asus kuni 1999. aastani põlevkivikaevandus. Peale 
ettevõtte sulgemist hakkas asula hääbuma, kuna eriti tööd ei olnud. Vana-
Ahtmest sai tol ajal "pensionäride alevik", kus oli ainult psühhiaatriahaigla, 
endiste vangide varjupaik ja baptistikogudus – isegi kauplust ega muid asutusi 
ei olnud. Praeguse seisuga ei ole ettevõtteid ja asutusi juurde tulnud, aga 
alevikku kolivad noored pered, kuna see on siiski rahulik elukoht. Peeteli 
kogudus töötab nende perede lastega – meil toimub laste- ja noorukite klubi, 
samuti me peame suvelaagrit – see on väga suur ja tõsine töö.  
 
Peeteli koguduse pastor Roman Kuznetsov on 43-aastane, ta on abielus Oljaga 
ja neil on kolm last. 2002. aastal alustas ta koguduse teenimist pastori 
kohusetäitjana, pastoriks ordineeriti 2011. aastal.  
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Kunstinäitus 
 

Oleme mõelnud, et Kehra kogudusemajas võiks aeg-
ajalt aset leida kunstinäitused. Esimene maalinäitus 
avatakse 25. oktoobril kell 15:00. Maalide autor on 
pastor Alari Allikas. 

Alari Allikas on enda kohta öelnud järgmist: ma sündisin  24. 
nov. 1961. aastal. Esimene lapsepõlvekodu oli Palamusel, kus 

isa ja ema olid õpetajad. Mäletan, et üks minu hoidja elas otse Tootsi koolimaja taga 
väikeses palkmajas. Joonistama ja maalima hakkasin varakult, mäletan kirjuks 
joonistatud tapeete ja seda, et isa segas mulle vesivärvi riidevärvist – ilmselt polnud 
värve poest saada. Suurema osa kooliteest möödus Tartus, kus käisin ka laste 
kunstikoolis. Kunstialast koolitust sain hiljem ka ERKI ettevalmistuskursusel. Tartu 
aastatel osalesin aktiivselt koguduse töös. Jumala kutset kogesin varakult, kuid 
uuestisündi kogesin ühel Kolgata koguduse äratusnädalal. 1980. aasta lõpul 
abiellusime Katriniga, Pärast minu sõjaväeteenistust asusime elama Pärnusse. Meie 
perre sündis 5 last. 1988. aastal loobusin tavatööst  ja asusin jumalariigi tööle – kuna 
viimane nõudis rohket tähelepanu ja aega. Saabus aeg, kus pidasime evangeelseid 
koosolemisi neljal õhtul nädalas, lisaks pühapäevadele. Olen olnud Pärnu Immaanueli 
ja Saalemi kogudustes ametis noorte evangelistina. 1995. aastal asutasime Pärnu 
„Sool ja Valgus“ koguduse. 
2015 suundusime Inglismaale „Amazing! Grace“ koguduse meeskonda, kuhu jäime 
viieks aastaks. 2017. aasta ülestõusmispühade ajal tabas mind südame aordi rebend. 
Viibisin kokku 6 nädalat haiglas. Jumal kuulis kohe paljude õdede ja vendade 
palveid, kuigi arstid uskusid alguses, et suren ja seejärel, et  jään  insuldi tagajärjel 
halvatuks. Abikaasa Katrin on öelnud, et ta viibis nagu Püha Vaimu mullis ja jagas 
usku ka arstidega. Halvatuse nähud kadusid teisel haiglas olemise nädalal. Kui siis 
lõpuks omal jalal arsti kabinetti astusin ja ta küsis, et kui kaugelt tulen ja mina 
vastasin et kodust, umbes pooleteise kilomeetri kauguselt, pidi ta tooli pealt maha 
kukkuma!  
Maalimisega tegelemine hoogustus 
Inglismaa perioodil, eriti pärast 
tervenemist. Mu maalid on mõjutatud 
impressionismist ja sümbolismist ning 
Prantsusmaal elava briti kunstniku 
Stuart Davise maalimise käsitlusest. 
Personaalnäitusi on mul varem 
toimunud Inglismaal ühes restoranis ja Tartu Salemi kirikus. Nüüd olen tänulik ja 
rõõmus, et Kehra kogudus on mind kutsunud oma ruumes näitust korraldama.  
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Maailmakoristuspäev 
 

Maailmakoristuspäev, milles ka Kehra Kogudus kaasa lõi, oli väga muljetavaldav. 
Selle Eestist alguse saanud initsiatiivi raames koristati 19. septembril miniprügi 160 
riigis. Kehras osales kampaanias kümmekond inimest, kes korjasid kokku umbes 1,5 
kg suitsukonisid (u 3000-4000 suitsukoni). Suitsukonid on suur probleem, sest need ei 
lagune looduslikult ja on ohtlikud elukeskkonnale. Allpool saame lugeda 
maailmakoristuspäeva projektijuhi ja Viimsi vabakoguduse liikme Britt Normeti 
järelkaja. 
 
Suur, suur tänu selle suure töö ja usalduse eest. Eelkõige tänan teid, et olete usaldanud 
seda visiooni, mille Jumal mulle andis ja kinnitas läbi mitme inimese, ning et te 
avasite oma südamed sellele visioonile ja tulite kaasa! Aitäh iga ühe panuse eest ja 
ustavuse eest teha oma osa!  
Aitäh, kes said ka ise kaasa teha ja oma kogudust liita. Üle Eesti liitus kokku 18 
kogudust. Inimeste arv on veel teadmata, kuna kõik kogudused ei ole andnud 
tagasisidet.  
Kui olime koristuspäeva järel kirikus, tundsin, et ei suuda midagi rääkida. Hing oli 
kuidagi väga-väga liigutatud sellest kõigest, mis on toimunud. Samaaegselt oli 
südames aukartus selle ees, mis hakkab edasi saama. Tunnen, et see kõik on alles 
algus.  
Kunagi olin alpinist ja käisin igal suvel kõrgmägedes laagris. Mäletan seda tunnet, kui 
vaatasime 6000-meetrist mäge ning selle vaevu nähtavat lumist tippu ja seda tunnet, 
kui paned koti selga ja hakkad astuma mäe suunas. Alguses tundub see võimatu, et 
sinna on võimalik jalgsi jõuda, aga ometi teisel päeval olime juba baaslaagris, et 
alustada öösel teed tipu poole.  
Praegu on mul sama tunne. See kõik oli esimene samm ühe väga kõrge ja võimsa tipu 
suunas. Sinna jõudmiseks on kaks reeglit: väga hea, toetav ja kokkuhoidev meeskond 
ning lugupidamine mäe (ehk siis ilma) suhtes. Mägedes võib rumalus maksta elu. 
Meie “ilm” on Jumala vaimu juhtimine. Teda järgides jõuame tippu.  
 
Pildil Kehra 
Koguduse osalusel 
korjatud suitsukonid. 
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Raamat 
Istusin restoranvagunis hommikusöögilauas. Minu lähedal oli kaks pealinna messile 
sõitvat meest põhja poolt. Tahes-tahtmata kuulsin nendevahelist vestlust.  
 - Ei ole sind kaua golfiväljakul näinud, ütles üks meestest. 
 - Kuna meie noorim laps on alles nelja-aastane, olen nüüd otsustanud kodus 
olla need vähesed vabad tunnid, mis tööst üle jäävad. Tulen siis kunagi koos poisiga. 
 - Küll see on tore aeg, kui kodus on veel lapsi, minu omad on juba mõlemad 
laias ilmas. 
 - Tuli teine möödunud öölgi minu ja emme vahele ja katsus kordamööda meie 
mõlema juukseid, et kas oleme ikka kohal, ja jäi siis magama. See on nii tore, kui ta 
meie voodisse tuleb, jätkas noorem mees. 
 - See on küll üks rikas aeg, ohkas teine ja mulle tundus, et ta silmis oli 
mineviku õnnelikke mälestusi otsiv pilk. 
 Selle peale neelatasin. Peenetriibulistes ülikondades meestegi sees tuksub soe, 
lastest hooliv süda. Hindan väga noorema isa valikut veeta aega koos perega. Ja seda 
ei tundunud vanemgi mees halvustavat. Oma sisimas õnnitlesin väikest poissi, kel oli 
temast nii hooliv isa. Usun, et nelja-aastase lapse isa oli leidnud rahuldust ja seesmist 
rõõmu oma pojaga koos olemisest. Ja seda oskas ta isegi keset pingutavat ja karmi 
tööelu hinnata.  
Samas rongis lugesin ajalehest jupi ühe ilma näinud mehe loost: 
„Olen elu jooksul istunud nii mõnegi hilise öötunni, kuulates nn edukate meeste nuttu. 
Mõnikord on poetatud pisar naiste alatuse 
pärast, aga suurim mure on siiski masendus 
selle pärast, et omal ajal on muude kiirete 
asjade tõttu kaotatud side lastega. 
 Üldiselt need härrad ei kahetse kehva 
elu või oma nõrka loomust ega ka rivaalidele 
antud lööke või altvedamisi poliitikas või 
ärielus. Ei, need mehed tahaksid tagasi vaid 
kaotatud hetki oma lastega siis, kui need olid 
veel kasvueas. 
 Nii palju jäi tegemata ja nii palju 
ütlemata, sosistab mees ja valutundes pigistab 
klaasi luksusliku sauna hämaruses.” 

 
Õnnitleda saab neid lapsi, kelle isa teeb 
õnnelikuks lapse puudutus ja lapse lähedus. 
Selles on elujõudu mõlemale. 
 

Saara Kinnunen „Igatsus isa järele“.
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   Eestikeelne Piibel 300 
Kirikute, riigi, omavalitsuste, ülikoolide, mäluasutuste ja ühenduste esindajad 

allkirjastasid ühispöördumise seoses Piibli uue tõlke ettevalmistamise ja 

väljaandmisega. 

Eesti Kirikute Nõukogu, Eesti Piibliseltsi ja rahvastikuministri algatusel kirjuti täna, 
30. septembril Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasiumis (selles hoones 
tegutses aastatel 1633-1828 trükikoda, kus trükiti 1739. aastal esimene eestikeelne 
Piibel) alla ühispöördumisele Eesti rahva poole seoses Piibli uue tõlke 
ettevalmistamise ja väljaandmisega.  

30. septembril möödub 1600 aastat püha Hieronymuse surmast, kes tõlkis 
originaalkeeltest ladina keelde täispiibli Vulgata. Soovides aastaks 2039, mil 
eestikeelse Piibli väljaandmisest möödub 300 aastat, anda välja uus, tänapäevases 
eesti keeles piiblitõlge, ning nähes selles üldrahvalikku ettevõtmist, kinnitasid 50 
kirikute juhti, riigi, teadus- ja mäluasutuste, ülikoolide, kristlike ja teiste ühenduste 
juhti või esindajat allakirjutatavas ühispöördumises soovi moodustada Juubelipiibli 
koostöökogu. Koostöökogu esimene koosolek toimus pärast allkirjastamis-
tseremooniat.  

"Meie maa ja rahvas on kristlikku kultuuripärandit hoidnud ning Piiblit kui Jumala 
Sõna väärtustanud sajandeid," rõhutatakse pöördumises. "Uuel aastatuhandel on meil 
kohustus tagada Pühakiri eesti rahvale parimas eesti keeles, mis meid kõiki kõnetab." 

Tervituskõned pidasid Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasiumi direktor 
Robert Ossipov, Eesti Piibliseltsi esimees piiskop Tiit Salumäe, rahvastikuminister 
Riina Solman, Eesti Kirikute Nõukogu president peapiiskop emeeritus Andres Põder 
ja EELK peapiiskop Urmas Viilma. Pöördumise teksti luges ette Eesti Piibliseltsi 
peasekretär Jaan Bärenson. Allkirjastamistseremooniat juhatas Tallinna Piiskopliku 
Toomkoguduse õpetaja Arho Tuhkru. Lühiettekanded Piibli tõlkimise teemadel 
pidasid teoloogid dr Toomas Paul ja Ühinenud Piibliseltside Maailma Piibliteenistuse 
tegevdirektor, Maailma Piiblitõlke osakonna juht Alexander Schweitzer (video 
vahendusel). Psalme laulsid Eerik Jõks ja lauluansambel Margo Kõlari juhatamisel. 
Allkirjastamistseremooniat saab järelvaadata http://www.pereraadio.com/pildiraadio/  

 

 

Eesti Evangeelse Alliansi poolt andis 
koostöölepingule allkirja Indrek Luide. Laua 
taga koos Rooma Katoliku kiriku piiskopi 
Philippe Jourdaniga.  

.
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Koguduse info 

   
Jumalateenistused pühapäeviti kell 11. 
 Palveteenistus neljapäeviti kell 11 ja kell 19 
 Juhatuse liikmed: Indrek Luide, Hannes Pikkel, Alar 

Laagriküll, Helen Haas, Ergo Pärnits. 
 Pastor: Indrek Luide, 56359279 pastor@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 


