Karjasekiri

November 2020

Oleme jõudnud kuusse, mida on nimetatud ka talvekuuks, mida iseloomustab
külm, lumi, lörts ja libedus.
Kogudusena aga liigume hoopis vastupidises suunas. Iga kuu ja päevaga
jõuame lähemale päevale, mil kohtume oma Issanda ja Päästjaga.
Et selleks päevaks valmis olla, on andnud pühakiri mitmeid häid juhiseid:
1. Kogudus koguneb päevast päeva. Selleks on 2 kohta: pühakoda ehk siis
Kehra osas kogudusemaja ja kodudes (viibisid päevast päeva …..
pühakojas Ap 2:46)
2. Kogudus nendes kahes paigas sõid (…murdsid leiba kodudes ja võtsid
rooga juubeldades… Ap 2:46)
3. Kogudus palvetab (Mt 7:7-8 aga nemad püsisid … palvetes Ap 2:42)
4. Kogudus hoolib lastest (Laske lapsed minu juurde tulla… Lk 18:16)
5. Koguduses tegutsevad noored (Ma olen kirjutanud teile, noored… 1Jh
2:14)
6. Me ülistame Issandat lauluga ja instrumentidega (Ülistage mängides Ps
66:2, … tänulauluga ma ülistan teda Ps 69:31 jpt)
Need ja paljud teised tegevusvormid on need, mis ehitavad üles kogukonda
muutvat kogudust.
Tehkem enda sees selgeks oma seisund Kristuses.
Õnnistusi uude kuusse!

Indrek Luide
Kehra Koguduse pastor
Koguduse koduleht: www.kehrakogudus.ee
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Novembri kuukava
Aeg

Üritus

Info

Pühapäev 1.11
kell 11

Jumalateenistus

Neljapäev 5.11 kell 18

Palvekoosolek

Indrek Luide

Laupäev 7.11
kell 10

Talgud

Vt lk 9

Kristuse surmamälestamine

juhatab: Indrek Luide
jutlustab: Ergo Pärnits
muusika: Rebeka Pikkel

juhatab: Lembit Ida
jutlus: Hannes Pikkel
ülistus: Krista Ehanurm

Pühapäev 8.11
kell 11

Jumalateenistus

kell 15

Venekeelne jumalateenistus

juhatab: Helen Haas
jutlus: Liene ja Jüri Gõgun

Neljapäev 12.11
kell 11

Palvekoosolek

Ergo Pärnits

Reede 13.11
Laupäev 14.11
Pühapäev 15.11
kell 11
Neljapäev 19.11
kell 11

Pühapäev 22.11
kell 11

Isadepäev

GLS 2020 vaata lk

Rahvusvaheline tagakiusatud
kristlaste eestpalvepäev

juhatab: Indrek Luide
jutlus: Indrek Luide
ülistus: Merike Pikkel

Palvekoosolek

Indrek Luide

Jumalateenistus

Jumalateenistus
Surnutemälestuspüha

juhatab: Indrek Luide
jutlus: Tarvo Luide
muusika: Marju Luide

Teisipäev 24.11
kell 19

Ettevõtlusfoorum

Töötajate õiglane kohtlemine

Neljapäev 26.11
kell 11

Palvekoosolek

Merike Pikkel

Pühapäev 29.11
kell 11:00

Jumalateenistus
1. advent

juhatab: Indrek Luide
jutlus: Tarmo Lige
muusika: ansambel NB
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Sünnipäevalapsed novembris

Elen

Annus

1

Merike

Pikkel

3

Milvi

Väin

5

Anu

Palm

11

Mari

Pindam

19

Marju

Vaga

23

88

77

Õnnistusi sünnipäevalastele!
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Lastetöö - Elen
Meile kõigile on antud olla laps ja siis on meil ees vanemad inimesed, kes
toetavad, juhendavad, abistavad. Ja nii huvitavalt on seatud, et saame ka ise
edasi kasvades saada samasse rolli – olla ise need, kes abistavad ja suunavad.
Nagu üks suur puu, mille võra seisab puu tüvel, aga puud hoiavad püsti hoopis
mulla all olevad juured. Nii ka meie oleme saanud mingi juurika, mis meie
kujunemise kuju ja omadusi määrab.
Kuna oleme lapseea kõik omal kombel selja taha jätnud, saame mõista
praeguste laste heitlusi ja toetada paremaid suundumusi.
Lapsed on väga tähtis osa meie koguduse tööst. Jumal soovib, et usu põhjal
saaksid kõik lapsed poogitud väärisõlipuu külge. See tähendab, et nad leiaksid
isikliku suhte ja kontakti oma Loojaga, ning usu läbi ühenduksid Jumala
perekonnaga.
Laste pühapäevakooli tundide eesmärk ongi tutvustada kristlikke põhiväärtusi
ja Jumala olemust. Kedagi tundma õppida saab aga vaid tema endaga
kohtudes, mitte teiste kirjelduste kaudu. Küll aga oluliseks osaks on
väärtushinnangute kujundamine, millede kaastaotlejaks saab olla
pühapäevakool. Jumala perekonda nimetatakse ka Kristuse ihuks, milles pole
kasutuid liikmeid. Väga oluline oled ka sina ja saad kindlasti oma naeratuse
või hella käega lastele taustajõuna abiks olla, või mis parasjagu kellelegi
südamesse antakse. Sest Sõna ütleb, et kõik keda Jumala vaim juhib, on
Jumala lapsed (Rm 8;14) Nii et tuleb hoida kõrvad kikkis ja mitte magada.
Minu silme läbi vaadatuna, elame väga keerulisel ja aina pimeneval ajal. Pea
kõik väärtused on peapeale pööratud ja häbistatud. Lastele õpetatakse juba
varajases nooruses multifilmides, et loomadel, näiteks eeslil võib olla lohega
partnerlus ja neil võivad armsad pojad sündida. Tuleb olla väga tark ja kaine,
et mitte kaasa minna kõige sellega, mis hülgab Jumala standardid, et mitte
saada jumalasalgajaks. Püütakse jätta mulje nagu meie soov hoida väärtusi
oleks vihapidav teiste suhtes. Kas oleme valmis oma tõekspidamiste eest
seisma? Sest ka meedia on kallutatud liberaalsuse poole ja siis jääb selline
mulje, nagu kõik ümberringi arvavad juba midagi muud. Tundub, et juba
hakkabki toimuma jagunemine. Kas julgeme olla need, keda peetakse
vanamoelisteks, kuna väärtustame Jumala seatud standardeid. See valik on aga
ju ka laste ees, kes samuti peavad oma valikud tegema, meil on isegi lihtsam,
November 2020 4

sest oleme kogenenumad. Kas meie lapsed julgevad saada ebapopulaarseks?
Seda saab julgeda vaid siis kui tead isiklikult, et kuuludki maailma parimasse
perekonda, kus valitseb õiglus ja armastus.
Kui Kehra kogudusega liitusin, kõnetas mind väga, et üks armas vend tõi
pidevalt lastele magusat, see on tänini tema ülesanne olnud. Nii hea, et meil on
ustavad õed, kes teevad kõik selleks, et meie saaksime puhtas koguduses käia.
Igaüks oma koha peal. Juht juhtimas ja abilised abistamas.
Praegu veel on võimalus pühapäevakooli teha, ilmselt mitte kauaks. Tulevad
ajad, kui saab keelatuks lastele ka perekonnas oma usu vaateid nii öelda peale
suruda või kujundada, see saab taunitavaks. Seniks kuni meil aega ja armu on
antud, tuleb jätkata. Ole sinagi kaasas kui tõeline perekonnaliige.
Kõige vajalikum on aga palves olemine. Laste eest palvetamine jäägu meile
kõigile, nii nagu südamesse antakse.
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Noortetöö
Juhatuses oli mõnda aega tagasi arutlus kogudusele oluliste teemade üle.
Üheks selliseks teemaks on koguduse noored. Hetkel on koguduse
liikmeskonnas 3 noort isikut, kes on alla 27 aasta vanad. See teeb
liikmeskonnast 3,8%!
Küll koguduse sõprade hulgas on neid enam. Aga siiski usume ja palvetame,
et Anija valla noored leiavad tee Jeesuse kui oma päästja juurde.
Paljude meie vastutuspiirkonnas elab teatud hulk noori (14-27 aastased
loetakse noorteks). Võtame nad jõulisemalt oma eestpalvetesse. Julgen siis
välja kuulutada, et iga kuu esimene palvekoosolek neljapäeval on eriti
suunatud palvele laste, teismeliste ja noorte eest.
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Maalinäitus
Meie kogudusemaja seinad on kaetud väga kaunite maalidega, mille on
autoriks on Alari Allikas! Näitus jääb avatuks 15. detsembrini.
Neid maale on võimalik ka endale soetada teatud raha välja andes!
Alari on püüdnud leida oma loomingus Jumala au ilmnemisi. Tema
värvilahendused on väga mahedad ja ka südamesse minevad.
Andke oma sõpradele selles näitusest teada. Näitust pääseb vaatama
neljapäeviti kl 15-19 ja reedel ja pühapäeval kella 11-15.
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Iisraeliveerg
Iisrael on elanud alates väljakuulutamisest 1948. aastal omamoodi
geograafilises isolatsioonis teda ümbritsevate islami taustaga araabia riikide
“taskus”. See on tähendanud isolatsiooni nii maa kui ka mere poolt, samuti
õhuruumi kasutamise piiranguid isegi selliste kaugemate riikide õhuruumis
nagu Sudaan. Olukord on hakanud tasapisi viimastel kuudel siiski muutuma –
eelmisel kuul sõlmiti suhete normaliseerimise lepped Araabia
Ühendemiraatide ja Bahreiniga ning 23. oktoobril lepiti USA vahendusel
kokku suhete normaliseerimises Sudaaniga. Saudi Araabia, mis on olnud üks
Iisraeli-vaenulikemaid riike, lubab nüüdsest Iisraeli lennukitel oma õhuruumi
läbida. Sarnase otsuse võttis vastu ka Sudaan.
Benyamin Netanyahu lubab, et selliseid avanemisi tuleb veel ning
aastatepikkune
isolatsioon
saab
lahenduse.
Mitmekümneaastased
sõjaseisukorrad on asendumas normaalsete diplomaatiliste suhetega, mis
aitavad iisraellastel lootusrikkamalt tulevikku vaadata. Lisaks on sellistel
kokkulepetel majandust elavdav iseloom. Näiteks Aasiasse ja LõunaAmeerikasse lendamisel varasemalt keelatud õhuruumide kasutamine aitab
hoida kokku aega ja raha.
Sellised arengud ei meeldi aga palestiinlastele, kes tunnevad end nende
arengute valgel reedetutena. Hamas teatas, et sellised lepped kahjustavad
palestiina rahvast ja nende üritust ning toovad kasu vaid Netanyahule.
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Venekeelsed teenistused
Eelmisel kuul alustasime esimest korda venekeelsete jumalateenistustega.
Külas oli meie selle aasta palvepartnerkoguduse pastor Roman Kuznetsov
Kohtla-Järvelt. Tema jutlus rääkis kadunud poja tagasitulekust ja armastava
isa rõõmust selle sündmuse üle.
Novembris ootame külla Liene ja Juri Gõguni koos perega, kes saabuvad juba
aegsasti, 6. novembri õhtul. Liene on sündinud Lätis ja Juri Maardus. Koos on
nad kuulutanud evangeeliumisõnumit Hispaanias, Lätis, Soomes, Venemaal.
Liene on õppinud muusikat ja laulmist, Juri on tegutsenud pikema aja jooksul
evangelistina. Eelmisel aastal tegi ta pikema reisi Venemaale, Sahhalini
saarele, kus on sündinud tema isa. Kuuludes ka ise nivhi vähemusrahvuse
hulka, leidis ta seal sooja vastuvõttu.
Liene ja Juri jagavad oma elust läbi muusika ja sõna 8. novembril kell 11
eestikeelsel ja kell 15 venekeelsel pühapäevasel jumalateenistusel. Olge julged
kutsuma ka oma venekeelseid naabreid ja sõpru osalema! Laupäeval on
võimalus koos külalistega osaleda ka flaierite jagamise kampaanias Kehras.
Jagame eestikeelseid maalinäituse kutseid ja venekeelseid kutseid
pühapäevasele teenistusele. Koguneme selleks kell 10 hommikul ühisele
palvele ja läheme seejärel kutsetega jalutama.
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Talgud
Lehed puudelt on langenud. Üks sügisene ühistöö ootab meid ees.
Teeme ühiselt korda koguduse ümbruskonna. Lehed auku, mille järel saaksime
veel enne talve muru ühtlaseks lõigata.
Nagu ikka – talgute juurde käib ühine talgusupp ja sinna juurde kuuluv osadus.
Loodame et vihma ei saja. Mida enam meid on seda kiiremini suudame ka
lehed kokku riisuda.
Selga panna ilmastikukohane riietus. Igaühel on võimalus midagi teha.
Talgupäeval 7.11.2020 alustame hommikul kell 10 palveosadusega suures
saalis ning siis nii kaua kui jaksame või kui lehed koos. Aga talgusupp peaks
valmis olema kella 13:30ks.
Vaid üheskoos suudame korraldada kõike. Ning ehk jääb veidi aega ja energiat
üle ka kogudusemaja vasakpoolses vestibüüli koristamisele.
Iga töökäsi on oodatud.
Lisaks lehtedele, kui ilm on vihmatu korrastame ka me koguduse jõulinnaku ja
ehk midagi veel!
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GLS 2020
GLS toimub sellel aastal varasematest aastatest erinevalt.
Kui varasematel aastatel koguneti ühisesse ruumi Tallinnas, siis seekord sellist
suurt kogunemist ei ole.
Igaüks, kes on endale soetanud saab GLS kontorist isikliku lingi ja saab olla
osaline selle aasta GLS programmis oma isikliku meediavahendi kaudu!
Aga! Ta võib kutsuda ühe inimese osalema enda arvuti juurde. Üks litsents on
kasutatav vaid ühes seadmes.
Siiski! Võime sellel aastal koguneda koguduse seminarituppa, kus hulgakesi
osaleda GLS programmis. Ja just sellise kava alusel, mis oleks olnud kui oleks
pidanud Tallinna minema. Sõiduraha ja sinna minemise aeg saab kokku
hoitud.
GLSi peameeskond siiski koguneb Tallinna kultuurikatlasse, kust toimub ka
ülekanne st kava nagu alati koos ülistusgrupi ja päevajuhtidega.
Koguneme, kes on huvitatud osalema sellel konverentsil 13. novembril kell
9:15. Kell 9:30 algab esimene loeng. Päev lõpeb kell 17:15
Laupäeval koguneme 9:45. Loeng algab kell 10:00. Päev lõpeb 17:00
Kehras toimub GLS-il ühine osalemine koguduse seminaritoas!
Vaata ka GLSi tutvustavat saadet http://valgusmeedia.ee/neti-tv.
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Koguduse info
Jumalateenistused pühapäeviti kell 11
 Palveosadus neljapäeviti kell 11
 Palvekoosolek neljapäeviti kell 19
 Pühapäevakool pühapäeviti kell 11
 Venekeelsed jumalateenistused iga kuu 2 pühapäeval kell 15




Juhatuse liikmed: Indrek Luide, Hannes Pikkel, Alar Laagriküll, Helen
Haas, Ergo Pärnits.
Pastor: Indrek Luide, 56359279 pastor@kehrakogudus.ee

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
Projektiarve: EE532200001120056881
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