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Karjasekiri      November 2021

     
Nii palju on neid soove, mis võiks koguduses toimuda.  

Jumala riik meie juures! 

Leidsin oma märkmetest ühe paberi, kuhu olin mingil seminaril üles 
tähendanud mõned olulised mõtted. Lehel oli küsimus, kuidas võita uusi 
inimesi?  

Koguduse kasv ja arenemine on teoloogiline ja vaimne töö. Koguduse 
suunamuutus ühele või teisele poole võtab mitte vähem kui 10 aastat. Kes on 
need inimesed, keda soovime saavutada? Me soovime nii tugevalt oma juttu 
puhuda, sest me ei ole valmis kuulama! Austa neid, keda soovid saavutada. 
Armasta neid. Individualism on muutnud inimesed üksildaseks. 

Kuidas tekitada koguduses nii suur soojus, et külvatud seeme hakkab 
idanema? 

Vanasti: inimesel tuli leida usk ja siis tuli kogudusse. 

Tänapäeval: inimene tuleb koguduse keskele ja sealt leiab usu. 

Terve kogudus on piiblit kuulutav kogudus. 

 

Õnnistusi uude kuusse! 

 
 

Indrek Luide 

Kehra Koguduse pastor  
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Novembri kuukava 
   

Aeg Üritus Info 
Neljapäev 4.11 kell 
18 

Palvekoosolek Indrek Luide 

Laupäev 6.11 
kell 11 

Talgud Vt lk 5 

Pühapäev 7.11 
kell 11 

Jumalateenistus 
Kristuse surmamälestamine  

juhatab: Indrek Luide  
jutlus: Erki Tamm 
sõnumid: Ülemiste K13  
ülistus: Rebeka Pikkel  

kell 13 Kehra Koguduse üldkogu 
Päevakorras: 
juhatuse valimine 

Neljapäev 11.11  
kell 11 

Palvekoosolek  

Reede 12.11 
GLS 2021 

Laupäev 13.11 

Pühapäev 14.11 
kell 11 

Jumalateenistus 
Isadepäev  
Rahvusvaheline tagakiusatud 
kristlaste eestpalvepäev 

juhatab: Rebeka Pikkel 
jutlus: Ergo Pärnits 
ülistus: Merike Pikkel 

Neljapäev 18.11  
kell 11 

Palvekoosolek  

Pühapäev 21.11 
kell 11 

Jumalateenistus 
Surnutemälestuspüha 

juhatab: Indrek Luide 
jutlus: Christian Schwartz 
muusika: Heli Karu 

Neljapäev 25.11  
kell 11 

Palvekoosolek  

Pühapäev 28.11  
kell 11:00 

Jumalateenistus 
1. advent 

juhatab: Indrek Luide 
jutlus: Lembit Ida 
muusika: Marju Luide 

Teisipäev 30.11  
kell 18:30 

Ettevõtlusfoorum juhatab: Lembit Ida 
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Sünnipäevalapsed novembris  
 

1.11 Elen Annus 
3.11 Merike Pikkel 
5.11 Milvi Väin 89 
11.11 Anu Palm 
19.11 Mari Pindam  
23.11 Marju Vaga 

 
 

Õnnistusi sünnipäevalastele! 
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Koguduse üldkogu koosolek 
7.11.2021 üldkogu koosoleku päevakorras on juhatuse liikmete valimine 
järgmiseks perioodiks. Hetkel on juhatuse volitused vastavalt põhikirjale 
määratud kolmeks aastat. 

Olen küsinud koguduse liikmete käest, keda nad sooviksid, et oleksid Kehra 
Koguduse juhatuse liikmed. Üsna suures osas see on kattunud ka minu 
selgusega nende liikmete osas. 

Selle tõttu panen ette leida koguduse toetust järgmisele juhatuse liikmete 
koosseisule: 

Igal koguduse liikmel on kuni viis häält. Sinu otsusest lähtuvalt kujuneb uue 
juhatuse koosseis. 

 

Õpime inglise keelt 

Kutsun koguduse liikmeid tulema õppima inglise keelt, mida Dejan Adam on 
otsustanud me koguduse kaudu arendada. 
Otsustasime viimasel õppesessioonil, et inglise keele õpe hakkab toimuma igal 
laupäeval algusega kell 10:00 alates novembrist. 
Tere tulemast kaasa! 

 
Noortetöö  
Kehra Koguduses hetkel noortetöö on seiskunud. Paljud noored, kes mõned 
aastad tagasi veel rõõmustasid me kogudust, on kolinud Kehrast mujale elama 
ja selle tõttu ei ole aktiivselt koguduse töösse kaasatud. 
Samas on kaks gruppi noori, kes siiski on meie kogudusemaja täitmas.  
Esimene grupp on need noored, kellega tegutseb väga edukalt ja kenasti 
Valgus Meedia juht Andrus. Palvetame, et meedia tegevuse kaudu saavad 
noored kogeda Jumala vabastavat väge ja Püha vaimu puudutust ka nende 
isiklikus elus. 
Teine grupp noori külastavad aga meie kogudusemaja selleks, et siin lihtsalt 
tšillida, ilma konkreetse mõtteta. Soovivad lihtsalt siin olla. Ja see on nüüd 
kogudusele väljakutseks, kuidas neid noori rikastada evangeeliumiga. Selleks 
on vajalik, et meist mitmed liikmed oleksid valmis nendega aega veetma ja 
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seda aega sisustada kvaliteetse „sõnumiga“ või tegevusega. On see siis mõne 
hea filmi vaatamisega ühiselt, mõnede teemade aruteludega või mis iganes! 
Kas Sa oleksid valmis mõned tunnid oma ajast investeerima nendesse 
noortesse? Ehk ka koos veidi teed-kohvi juua ning kõrvale veidi näksi 
hammustada. 
 
 

Venekeelsed teenistused 
Kehra Kogudus esitas EKB Liidu misjonifondile ettepaneku toetada koguduse 
ühte olulist tegevust, mis on seotud nende toredate meestega, kes on meie 
külalised Ukrainast ja Moldovast, aga kes ei tunne veel Issandat isiklikult.  

Oleme otsustanud vähemalt kord kuus korraldada Tallinnast abilistega sellele 
seltskonnale evangeeliumi kuulutamise ja osaduses viibimise üritusi. 

18.11.2021 on see õhtu, kuhu kutsume oma külalisi osalema. Et see oleks aga 
väga aktiivne ja õnnistatud, selleks on oluline teha eestpalveid. 

Veel üks mõte meie maja külalistega seotult! Olen kõnelenud mõnegi mehega 
ja nad on tulnud ära oma kodust, et teenida oma perele raha ja elatist. Paljud, 
et mitte öelda kõik, tegelikult igatsevad oma pere keskel olemist. Me maja 
omanikena saaksime meestega suhtlemisel ehk seda koduigatsust veidi 
leevendada näidates üles huvi nende olemise ja pere vastu, kes tegelikult oma 
abikaasat või isa ka igatsevad! Näitame üles meie majas elavate meeste vastu 
head peremehetunnet. 

 

Talgud 6.11.2021 
Lehed puudelt on langenud. Üks sügisene ühistöö ootab meid ees.  

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. Iga töökäsi on oodatud. 

Talgupäeval 6.11.2021 alustame hommikul kell 11 kohe peale inglise keele 
tundi palveosadusega suures saalis ning siis 
nii kaua kui jaksame või kui lehed koos. 
Talgusupp peaks valmis olema kell 13:30. 

Vaid üheskoos suudame korraldada kõike!  
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Iisraeliveerg 
Lilian 

1949. aastal oli minu ema 4-5-aastane. Ta käis vanaisale kogu aeg peale, et too 
talle raamatust ühte luuletust loeks. Luuletuse pealkiri oli „Rastlast Rustlasse“. 
Nii on emale meelde jäänud. Hakates nüüd uuemal ajal interneti abiga uurima 

selle luuletuse tausta, koorus välja selline lugu: 

Luuletuse autoriks osutus Lev Kvitko. Tundub, et 
mõni nõukogude vene kirjanik? Tegelikult aga jidišis 
kirjutanud Leyb Moiseyevich Kvitko. Ta elas aastatel 
1890-1952 ja oli silmapaistev luuletaja, kirjutades 
sadu luuletusi lastele. Ta oli sõja ajal ja järel ka 
NLiidus tegutsenud Juudi Antifašistliku Komitee 
(JAC) juhtfiguure. 1952. aasta kevadel ja suvel peeti 
salajast kohut 15 nõukogude juudi üle, kaasa arvatud 
jidišis kirjutanud tuntud kirjanikud ja luuletajad. Nad 
mõisteti süüdi. Sellele järgnesid mitmed hukkamised 
Moskvas asuva Lubjanka vangla keldris. Süüaluseid 

süüdistati riigireetmises, luuretegevuses, osalemise eest JACis ja nende siira 
reageeringu eest juutidena natside vägivallategudele NLiidu territooriumil. 
Stalin oli Komitee ise loonud, et elavdada toetust NLiidule teise maailmasõja 
ajal. Aga sõja järel saatis ta selle laiali ja tema hirm nõukogude juutide vastu 
kasvas. Palju aastaid ümbritses Komitee vastast kohtuasja saladuste loor. 
Sündmus sai laiemalt tuntuks Mõrvatud Poeetide Ööna. Leyb Kvitko oli nende 
mõrvatud poeetide seas. Ta rehabiliteeriti 1955. aastal.   

Allikas: Wikipedia 

Leyb Kvitko jidišikeelse lasteraamatu kaas 
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Vene keelest tõlkinud Lea Nurkse (vene keelde tõlgituna jidišist) 

1965. aasta (1. trükk 1960) kogumikust „Laste Sõna” 
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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 
 Koguduse diakonid: Taavi Kaasma, Ilmo Kannike, Hannes Pikkel, 

Lembit Ida, Ergo Pärnits ja Marilys Mirjam Kurg 
 
2021. aasta palvepartner on Ridala kogudus ja vaimulik Ethel Suurküla. 
Koduleht: http://www.ridalakogudus.ee/ 
 
 
Koguduse igapäine palve: PALVETADA Kehra gümnaasiumi hea kvaliteedi 
ja sisukuse eest ning et oleks palju neid, kes soovivad kohalisest õpinguid 
teostada ka gümnaasiumi astmes! 
 
 
 
 

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 Facebook: https://www.facebook.com/KehraKogudus  

Noorte facebook: https://www.facebook.com/KehraNoortekas  
Pangaarve SW: EE372200001120056878 (annetused, kümnis) 

Projekt SW: EE532200001120056881 (küttesüsteemi renoveerimine) 
Projekt SW: EE522200221073343531 (kogudusemaja fassaadi fond) 
Pangaarve LHV: EE697700771005929017 (annetused, kümnis) 


