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Armas Kehra Kogudus!     Oktoober 2022 
 

Lõikustänu kuu on alanud. Paljudes aedades on õuna uputus, mõnes teises aias 
aga ei ole kuigi palju. 

Mõtlen loole, mis pühakirjas on seotud Aabrahami, Laatsaruse ja rikka 
mehega. Erinevad elustiilid maa peal. Aga ka erinev elustiil igavikus. Nii siin 
kui sealpool oli ühel või teisel teatud mõttes vahesein või müür vahel. 

Mind kummitab rikka mehe üleskutse Abrahamile, et see saadaks Laatsaruse 
tema isakotta üleskutsega rääkida tema vendadele igavesest piinapaigast. (Lk 
16:19-31) 

On kahju kui avastame alles siis tegemata olukordi või võimalusi, kui me neid 
enam muuta ei saa. 

Praegu on armuaeg ja selle tõttu kutsun üles nii ennast kui teid kõiki julgelt 
võtma Jeesuse üleskutseid enda elutee kujundamiseks. Jumal on andnud meile 
toimetamiseks Püha Vaimu, kutsunud üle palvetama ja mitte tüdima (Lk 18:1) 
rääkimata julgustusest et mitte öelda käsust evangeeliumite lõpusalmides, 
mille tooksin välja märksõnadena: minge, tehke, kuulutage ja seda kõike mitte 
staatilises olukorras vaid liikumises. 

Varustagem siis endid usutegusid tegema Jeesuse väega. Aga jüngrid läksid 
välja ja kuulutasid kõikjal, ning Issand toetas neid ja kinnitas sõna 
tunnustähtedega (Mk 16:20) mitte vastupidi.  

Õnnistatud teenimist, 

 

Indrek Luide 

Kehra Koguduse pastor  
 

Koguduse koduleht: www.kehrakogudus.ee 
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Oktoobri kuukava 
 

Aeg Üritus Info 

P 2 

kell 11 
Jumalateenistus 
Kristuse surmamälestamine  

juhatab: Ergo Pärnits 
jutlustab: Lembit Ida 

muusika: Heli Karu 
lapsed: Irma Ehanurm 

E 3 
Kell 18 

Hingamine juhatab Marilys Mirjam Kurg 

K 5 
kell 11 

Piibligrupp Efesuse kiri 4 tund 

P 9 
kell 11 

Jumalateenistus 
Lõikustänupüha 

juhatab: Indrek Luide 

jutlus: Cristian Schwartz 
muusika: Hannes Pikkel 

lapsed: Hannes Pikkel 

K 12 

kell 19 
Osaduse- ja palvekoosolek  

P 16 

kell 11 
Jumalateenistus 
Hõimurahvaste palvepäev 

juhatab: Hannes Pikkel 
jutlus: Dejan Adam 

muusika: Merike Pikkel 
lapsed: Krista Ehanurm 

E 17 

kell 18 
Hingamine juhatab Marilys Mirjam Kurg 

K 19 

kell 11 
Piibligrupp Efesuse kiri 5 tund 

P 23 

kell 11 
Jumalateenistus 

juhatab: Indrek Luide 
jutlus: Indrek Luide 

muusika: Marju Luide ja Doris Bärenson 
lapsed: Rebeka Pikkel 

T 25  

kell 18:30 
Palvesaal Paide palvegrupp 

K 26 
kell 19 

Osaduse- ja palvekoosolek  

30.10.2021 Kella keeramine talveajale, üks tund tagasi. 

P 30 

kell 11 
Jumalateenistus 

juhatab: Andrus Annus 
jutlus: Andrus Annus 

muusika: Rebeka Pikkel 
lapsed: Elen Annus 
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Sünnipäevalapsed oktoobris 
 

1.10 Kadi Ellus 

4.10 Christian Schwartz 

6.10 Annely Aasalaid 

13.10 Ergo Pärnits 

 

Õnnistusi sünnipäevalastele! 
 
 
 

Roch haShana 
 
25. septembril saabus juudi uusaasta Rosh haShana (aasta pea), seekord juba 
5783. Tähistasime seda väljasõiduga Iisraelist saabunud bändi The Shuk 
kontserdile, mis leidis aset Pärnu kontserdimajas. Kontsert oli meeleolukas – 
repertuaaris oli nii traditsioonilisi aeglasemaid laule kui ka rütmikamaid 
esitusi. 
Kehrast sõitsime 15 inimese ja kolme autoga erinevatel aegadel Pärnu suunas. 
Üks autotäis rahvast külastas enne kontserti Immanueli koguduse majas 
Eenokit ja Tiiut, keda oli väga tore üle pika aja näha. Üks autotäis tegi enne 
kontserti linna peal väikese jalutuskäigu ning kolmas jõudis kohale täpselt 
alguseks.  
Enne kontserti tervitas kõiki kohaletulnuid juudi kogukonna esinaine Alla 
Jakobsen ja soovis meile kõigile head ja magusat uut aastat. Väga palju oli 
kokku tulnud kohalikke juute koos peredega - laste ja vanavanematega, et uut 
aastat koos tähistada. Osadel meestel olid pead kaetud kipadega (juudi 
mütsikesed). Oli väga tore tähistada Rosh haShanad seekord koos juutidega ja 
näha kuidas ka nemad seda hindasid, et olime mitte-juutidena nendega koos 
seda tähtpäeva pidamas.  
Uusaastale järgneb suur lepituspäev 4. oktoobril õhtul ja lehtmajade püha 9. 
oktoobri päikeseloojangust kuni 16. oktoobri päikeseloojanguni.  
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Lõikustänupüha 9.10.2022 
 

“Kui sa sööd ja su kõht saab täis, siis kiida Issandat, oma Jumalat, hea 

maa pärast, mille ta sulle andis!”  (5Ms 8:10) 
 

 
Lõikustänupüha on üks maailma vanimaid tähtpäevi. Seega on läbi aegade inimesed 
tundnud, et nende toimetulek pole lõplikult nende endi kätes ja Jumalale tuleb tänulik 
olla, kui meil on võimalik maitsta oma kätetöö vilja ja näha oma vaeva tulemust. 
Kristlikus kirikus on lõikustänupüha sügisene palvepäev, mil tänatakse Jumalat töö 
õnnistamise ja lõikuse andide eest. Lõikustänupüha peetakse Eesti kirikus vana 
traditsiooni järgi oktoobrikuu teisel pühapäeval. Sageli kasutatakse sel puhul kiriku 
kaunistamiseks sügisande. 

Tänapäeval, mil järjest vähem on neid, kes põllumajandusega tegelevad, saame sel 
pühal reaalselt käega katsutavalt põllu- ja aiasaagilt pilgu pöörata oma igapäevasele 
elule: meie tegudel ja töödel on viljad. Olgem tänulikud, kui märkame neid endi 
eludes. 

„Tänage Issandat, sest tema on hea, sest tema heldus kestab igavesti“ (Ps 136:1). 
Nõnda saame tähelepanu koondada tänule. Tänu on vaatamine töölt meistrile, loodult 
Loojale ja seda teadlikult tehes muutub tänulikkus sisemiseks hoiakuks, mida saab 
enda sees kasvatada ja toita. Tänulikus südames ei ole kohta kibestumisele. 

Omamoodi saagi Jumala ette toomine on ka paljudes kogudustes just sel pühapäeval 
kui Jumala and ja armastuse vili tuuakse pärast suviseid kasvamiskuid tagasi 
koguduse keskele ja Jumala ette. 

Allikas: ajakiri Pluss, ajaleht Eesti Kirik 
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Koguduse laulukoor 
Koguduse koori taassünd ja tulevikuplaanid. 

”Kristuse sõna elagu rikkalikult teie seas, kõiges tarkuses õpetage ja manitsege 
üksteist psalmide, hümnide ja vaimulike lauludega, laulge kogu südamest 
tänulikult Jumalale! Ja kõik, mida te iial teete sõnaga või teoga, seda tehke 
Issanda Jeesuse nimel, tema läbi Jumalat Isa tänades! ” 

Kl. 3, 16- 17 

”Iga algus on raske” -  ütleb vanasõna, aga kui Jumal on meiega, siis saab kõik 
raskused ületatud. Nii olemegi võinud juba kahel korral koguneda ja kogeda 
rõõmu vaimulike laulude õppimise kaudu Jumala ülistamisest. Suur tänu 
rõõmsa osalemise eest kõigile, kes on kutsele järgnenud ja ootame jätkuvat 
ridade täienemist. Eriti rõõmustav on see, et meie ridadesse mahuvad erinevad 
põlvkonnad ja saame teenida suure perekonnana. Kui kohtad või tead kedagi, 
kes igatseb lauluga Jumalat teenida, anna sõbrale väike müks, et ta jõuaks 
pühapäeval harjutuse alguseks (12:45) kohale, alustame hiljemalt 13:00. 
Teeme intensiivselt tööd tunnikese ja lõpetame 14:00 – 14:15. 

Oktoobris kohtume alates 9. igal pühapäeval. Novembris jääb harjutus vahele 
13. - isadepäeval. 

Esimene teenimine jumalateenistusel on plaanis 6. novembril ja järgmine 
24.12 jõululaupäeval. 

Jätkame palvemeelsuses ja usun  et Jumal meie tööd õnnistab. 

Koori kohtumisi 
põnevusega oodates, 

Doris 
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Koguduse areng! 
11.09.2022toimus avatud õhkkonnas koguduse elu puutuvate küsimuste 
arutamine. Kaalusime läbi need punktid, milled olime varemalt kirja pannud 
mis võiks koguduses toimuda! 
Toon siin need taas välja. Aga väikese mõttega, et kui palju me igaüks 
oleksime valmis kõige selle teostamisel ja tegemisel mis allpool kirjas on! 

• Kuhu soovime jõuda? 

1. Osaduskogunemine kord kuus 

2. Püha Vaimu ande/ vaimude eristamist 

3. 1xkuus evangeelne õhtu 

4. Palvetada keerukate asjade eest – pidevalt 

5. Pöörata tähelepanu inimestele 

6. Eestpalveteenistus 

7. Kodugrupid 

8. Maja kasutus 

Mõtle, palveta ja otsusta aga pane siis need oma mõtted siis alla kasti kirja ja 
järgmisel mõttetalgul saame teha juba täpsema strateegilised kavad ja plaanid. 
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Koguduse info 
 

 

Jumalateenistused pühapäeviti kell 11. 
 Juhatuse liikmed: Indrek Luide, Hannes Pikkel, Alar Laagriküll, , 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 
 
 
2022. aasta palvepartner on Tartu Risttee Kristlik kogudus. Vaimulik 
Meelis Kibuspuu. Koduleht: http://www.risttee.ee/ 

 
Kogudusele igapäiseks palveks valla poolt: Et Anija valla rahva arv 
kasvaks. 
 
 
 
 

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 SW: EE372200001120056878 (annetused, kümnis) 

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


