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Veebruar 2020 

Karjasekiri 
Armas kogudus! 

Loen hetkel raamatut, mille pealkiri on „Sa meeldiksid mulle rohkem, kui 
oleksid rohkem minu moodi“. Raamat käsitleb lähimat kirjutaja vaatenurgast. 
Kuidas me soovime sisimas, et kõik kellega suhtleme või oleme koostöös, 
oleksid sama meelt, sama nägu, samade ideedega ja samasuguse energiaga. 

Mis on see, mis meid kas liidab või lahutab? Kuidas me ennast tunneme – kas 
alaväärsena või üleväärsena?  

Teine küsimus, mis sellega seoses südamesse tuli, puudutab prioriteete – kus 
me veedame kõige rohkem aega? On see elutuba, köök, esik, magamistuba, 
kelder, pööning või siis lastetuba, söögituba või mängutuba? Milliseks oleme 
loonud selle keskkonna, kus kõige kauem viibime või soovime viibida? 

Üldiselt on ju nii, et perekonna inimesed veedavad kõige enam aega elu- ja 
mängutoas, ka söögituba on ehk see paik, kus kõige rohkem aega veedetakse. 
Kui võrdleme kogudust perekonnaga, siis millises ruumis me kõige enam aega 
veedame koos või millises ruumis me kõige rohkem soovime olla? 

Pühakirja Jumal hüüab: „Kuule Iisrael (kogudus)! (5Ms 6:4), jätkates UTs: 
„Armasta oma ligimest kui iseennast!“ (Rm 13:9) 

Nii palju kui armastame ennast, armastame tegelikult ka ligimest. Kui teeme 
siin muutuse, muutub ka üldine pilt laiemal maastikul. Mõnigi on küsinud: 
„Kes on minu ligimene?“ Kas oleme valmis sellele küsimusele vastama ja 
looma meie väikeses, koguduslikus kommuunis enda ja ligimese armastuse 
atmosfääri? 

Jumal õnnistagu meid selleks! 

 

Õnnistusega 

Indrek LuideIndrek LuideIndrek LuideIndrek Luide 

Kehra Koguduse pastor  
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VVVeeeeeebbbrrruuuaaarrr   222000222000–––   kkkuuuuuukkkaaavvvaaa   
   

  Üritus Info 

Pühapäev 
2.02 

kell 11 

Jumalateenistus 
Püha Õhtusöömaaeg 

juhatab: Helen Haas 
jutlustab: Indrek Luide 

ühislaul: Krista Ehanurm 

Pühapäev 

9.02 
kell 11 

Jumalateenistus 
 

juhatab: Indrek Luide 

jutlus: Enn Veesalu 
ühislaul: Merike Pikkel 

Pühapäev 
16.02 

kell 11 

Jumalateenistus 
juhatab: Indrek Luide 
jutlus: Cristian Schwartz 

ühislaul: Merike Pikkel 

Laupäev 

22.02 kell 
11 

 

Pühapäev 

23.02 
kell 11 

Jumalateenistus 
EEEeeessstttiii    VVVaaabbbaaarrriii iiigggiii    sssüüünnnnnniiipppäääeeevvvaaa   lllaaauuupppäääeeevvv   111000222   
Eesti Baptismi 136 aastapäev 

juhatab: Ergo Pärnits 

jutlus: Indrek Luide 
muusika: Heli Karu 

Teisipäev 

25.02 kell 
19 

Ettevõtlusfoorum  

Reede 
28:.02 

kell 18 

GLS videoõhtu  

 
Neljapäeval 2 korruse seminaritoas 

Kell 11 palveosadus 
Kell 19 palvekoosolek 
 

EKB LEKB LEKB LEKB Liiiiidu suvefestival 26idu suvefestival 26idu suvefestival 26idu suvefestival 26----28.06.202028.06.202028.06.202028.06.2020    
 
Koguduse koduleht: www.kehrakogudus.ee
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SSSüüünnnnnniiipppäääeeevvvaaalllaaapppssseeeddd   vvveeeeeebbbrrruuuaaarrriiisss   222000222000   
 
 
 

Haas Helen 10 

 

Parman Johannes 12 
 

Koldits Eva 14 
 

Metsis Egle 16 
 

Luide Indrek 21 
 

 
 
 

ÕÕÕnnnnnniiissstttuuusssiii   sssüüünnnnnniiipppäääeeevvvaaalllaaasssttteeellleee!!!   
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PPPüüühhhaaapppäääeeevvvaaakkkoooooollliii   uuuuuudddiiissseeeddd   ---   EEEllleeennn 
 
 
Advendiajal kutsusime Kehra lapsi koguduse pühapäevakooli üritustele 
,,Jõuluootus pühapäevakoolis".  
2020. aastal alustasime uue õppematerjali kaasabil Jeesuse elu õpetamisega. 
Inna on lapsed pühapäeviti enne tundi minekut koguduse ette kutsunud ja 
jaganud kõigile mõnd õpetlikku lugu. Nii on ka lapsed tundnud end koguduse 
osana. Selline lähenemine on neid väga julgustanud ja soov on sellist joont 
jätkata. Sel hooajal on lastetunde läbi viinud Inna, Irma ja Elen, kaasa on 
aidanud ka Ergo ja Merike.  
Kuueaastane Lisanna on alati peale pühapäevakoolitundi ka kodus seda 
mängida soovinud. Kord kehastub ta tädi Irmaks, seejärel Innaks ja õpetab 
nukkudele lugusid Piiblist. Tema jaoks on see suur rõõm, et tunnid toimuvad, 
sest nüüd tahab ta alati kogudusse kaasa tulla. Niimoodi järeltulevatesse 
põlvkondadesse panustades, neid Jeesust järgima õpetades, on meil lootus, et 
kogudus elab ja kasvab ka tulevikus edasi. 
Mitmel aastal oleme korraldanud lastele vahva talvepäeva. Sel aastal on laste 
talvepäev plaanitud 22. veebruarile. Siis saavad lapsed head sõnumit Jeesuse 
armastusest kuulda nukunäidendi ja jutustuse kaudu. Nukunäidendi on 
lubanud selgeks õpetada Päivi. Loodame, et külla saab tulla ka juba meile 
tuttav hobune, kellega teha kas saanisõitu või ratsutamist proovida. Tulemas 
on ka üllatused ja vastlakuklid. 
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HHHooollloookkkaaauuusssttt   ---   HHHeeellleeennn   

27. jaanuaril tähistati üle maailma ja ka Eestis holokausti ohvrite 
mälestuspäeva. Sellel kuupäeval, 1945. aastal vallutas punaarmee Poolas 
asuva Auschwitzi koonduslaagri ja vabastas sealsed vangid, kellest enamus 
olid juudid. Üldise arusaama järgi hukkus 2. maailma sõja ajal holokaustis 6 
mlj juuti, kusjuures üle ühe miljoni juudi suri Auschwitzi laagris. 
Holokaust tähendab kreeka keeles “täielikult põletatud”, mis viitab üleüldisele 
ja põhjalikule hävitamisele. Juudid ise nimetavad neid sündmusi haSho´a ehk 
“häda”. Inimlikult võttes tekib küsimus – kuidas oli selline sihipärane 
hävitamine võimalik? Kuidas on võimalik kedagi tappa lihtsalt selle pärast, et 
ta on juut või invaliid? 
Holokausti eelduseks oli kindlasti tõusev antisemiitlik meelsus mitte ainult 
Saksamaal, vaid ka mujal Euroopas. Kindlasti aitas sellele kaasa teadlik 
maailmavaateline vaenlasekuju loomine ja selle kõikides võimalikes 
probleemides süüdistamine. 
Juudivaenulikkus ja nende põlgamine ei ole midagi uut. Vanas testamendis 
leidub lugusid, mis jutustavad sellest, kuidas hirmu ja kadeduse ajel juute taga 
kiusati. Mooses jäi ellu tänu tema perekonna julgusele valitsuse lastetapmise 
käsule vastu seista, Mordokai pääses võllapuust tänu Estri julgele ja targale 
sekkumisele.  
Kord kohtasin Jeruusalemmas üht vanemat naist, kellega ühiseks keeleks 
osutus vene keel. Uurisin, kust on ta pärit, et vene keelt oskab. Naine vastas, et 
ei ole sünni poolest ei Venemaa ega venelastega seotud. Vene keele õppis ta 
ära tänutundest vene sõdurite vastu, kes ta lapsena Auschwitzi surmalaagrist 
1945. aastal päästsid ja tänu millele ta ellu jäi.  
Iisaku õnnistussõnad oma pojale Jaakobile (1Ms 27:29):  
Neetud olgu, kes sind 

neab, 

õnnistatud, kes sind 

õnnistab! 
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SSSaaaaaatttsssiiimmmeee   ttteeeeeellleee   iiisssaaa   jjjaaa   uuusssuuuvvveeennnnnnaaa 
 

Aavo Rebase 
01.10.1944 – 18.01.2020 

 
Aavo sündis 1.oktoobril 1944 Tallinnas. Ta oli oma ema Erna ainuke laps. 

Lapsepõlv möödus Kehra lähedal Lillis Remmelgamäe talus. Kui Aavo oli 10 
aastane, koliti Kehrasse vast valminud ilusasse kivimajja Kose maanteele. 
Maja polnud veel päris valmis, kanalisatsioon ei töötanud. Kuivkäimla oli õue 
peal. Kuuris peeti siga ja pardid olid maja taga tiigi peal.  

Aavo oli rahutu loomuga ja krutskeid täis koolipoiss. Küll jooksis ta 
kaasõpilased koridoris pikali ja ajas tublile klassiõele tindipoti sülle. Õpetaja 
pidi teda sageli korrale kutsuma, kuna ta rääkis pinginaabriga juttu, itsitas ja 
niheles pidevalt. Kooliga sai ta kuidagimoodi üle kivide ja kändude ühele 
poole.  

Ka ameteid on Aavol olnud palju. Ta ei peljanud katsetada ja proovida 
erinevaid asju ja kui ei sobinud, siis leidis uue väljakutse. Ta on töötanud 
limonaaditehases, kus oma maohappe pidevalt limonaadi juues nulli sai ja see 
ta sõjaväest päästis. Ta on proovinud kätt Tallinna klaveritehases klaveri 
meistri õpipoisina. Ametikoolis omandas ta elektriku kutse, aga seda ametit ei 
pidanud ta kaua. Suure osa elust töötas ta siinsamas Kehras paberivabrikus 
katlamasinistina. 

Aktiivse noorena harrastas ta nii rahvatantsu kui koorilaulu. Ta laulis 
segakooris Noorus, pikka aega Kehra segakooris Helin ja muidugi Kehra 
koguduse segakooris. 

70ndate alguses sattus ta Oleviste kogudusse, kus Effataa liikumine oli 
haripunkti jõudmas. Seal tegi ta ka oma elu muutva otsuse. Koguduste noored 
suhtlesid omavahel ja nii kohtus Aavo Tapalt pärit Eimyga, kellega 1973 aasta 
juulis pulmad peeti. Esimene laps, tütar, sündis 1974 aasta mais ja poolteist 
aastat hijem detsembris nägi ilmavalgust poeg. Komplekt oli täielik. Noor pere 
oli end sisse seadnud Kehrasse ja liitunud Kehra kogudusega. 

Aavo oli vaba hing ja suur reisisell. Kõige õnnelikum oli ta siis kui sai pakkida 
oma seljakoti, võtta telgi ja vändata nelja tuule poole. Ta vajas värsket õhku ja 
lõkkesuitsu. Reisida meeldis talle väga. Kogu Venemaa sõitis ta risti põiki 
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läbi, Kesk-Aasia ja Krimm, Baikal ja Bakuu. Kui ajad muutusid, siis pääses ka 
Lääne-Euroopasse: Itaalia, Belgia, Island ja Norra ning palju muid riike. 

Aavo tegi usinalt sporti. Teda võis iga päev näha metsarajal sörkimas, ujumas 
või jalgrattaga sõitmas. Talvel tuli kindlasti suusatada. Tartu maratonil käis ta 
7 korda. Kodus oli tal seinatäis vimpleid ja medaleid erinevatelt maratonidelt 
ja spordiüritustelt. Aavo osales kõikidel roheliste liikumise jalgrattamatkadel, 
ka Ida-Virumaal, kus fosforiidi kaevandamise vastu võideldi.  

Aavo jääb meile alatiseks meelde oma rõõmsa meele, elurõõmu ja 
uudishimuga. Ta oli hea suhtleja ja inimesed meeldisid talle. Ta oli seltskonna 
hing. Polnud kedagi kellega ta poleks sõbraks saanud. Oskamata palju keeli, 
sai ta igal pool siiski inimestega jutule. 

Üks pikk ja huvitav elu on jõudnud lõpule ja sellele võib tänuliku meelega 
tagasi vaadata. 
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KKKoooggguuuddduuussseee   iiinnnfffooo   
Jumalateenistused pühapäeviti kell 11:00 
 Palveteenistus neljapäeval kell 11:00 2 korruse nõupidamistoas  
 Palvekoosolek neljapäeval kell 19 2 korruse nõupidamistoas 
 Pühapäevakool pühapäeviti kell 11:00 

 

 Juhatuse liikmed:  
o Indrek Luide, Hannes Pikkel, Alar Laagriküll, Helen Haas, 

Ergo Pärnits. 

 Pastor:  
o 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 
Projektiarve: EE532200001120056881 


