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Karjaselt        Mai 2021 

Valitsus on alates 3. maist leevendanud piiranguid kogudustele, lubades tulla 
taas kokku, aga seda 25% täituvusega! 

Olen isiklikult oodanud seda aega, mil võime taas koguneda. See soov ja igatsus 
on ilmselt meis kõigis olemas. Paraku ka leevendatud situatsioonis on palutud, 
et kokkusaamisel kannaksime maske ja ei tervitaks üksteist lähemalt kui 2 
meetrit. 

Milline on ühe koguduse lootuskindel ootus? Et me üks oleksime ja üheks 
saaksime! Mida enam distantsil oleme seda vähem saame üksteisega osaduses 
olla ja kui samas veel ka üksteist ei tunne, siis tundubki, et see perekond, mis 
on liitunud Kehra Koguduse vaimulikuks pereks, ei tunne oma liikmeid nii nagu 
üldjuhul tunneme oma perekonna liikmeid! 

Mõnel perel on hea olla oma kõige lähedasematega. Ja sellest tuntakse head 
naudingut. Aga vaimuliku perena peaks olema igatsus ka selle perekonna 
osaduse järgi, kes peaksid olema liidetud Kristusesse! Sealt tulebki meie osadus 
ja üksteise eest hoolimine. Samas ka üksteise eest palvetamine ja kaasa elamine 
kaasränduri rõõmudele ja muredele. 

Olgu mai kuu me koguduse rahvale oluliseks osadusperioodiks. Kogunedes 
koguduse 131. aastapäevale juunis saame kogu perekonnaga rõõmustada 
Issanda lunastustöö eest. Kinnitagem siis oma usutõotust astudes vähemalt 
pühapäeviti koguduse osadusse! 

1Jh 1:7 „Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil 
osadus omavahel ning Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust.“ 

 

Õnnistatud mai kuud! 

Indrek Luide, Kehra Koguduse pastor  



 

Mai 2021 2 

Aeg Üritus Info 

Laupäev 1.05  Kevadpüha  

Pühapäev 2.05 
kell 11 

Jumalateenistus 
Ühinenud piibliseltside ohvri- ja 
palvepäev 

juhatab: Indrek Luide  
jutlustab: Indrek Luide 
Toimub Zoomi ruumis. Hommikul 
saadetakse osalemiseks link. 

Neljapäev 6.05  
kell 19 

Palvekoosolek 
Zoomi link osalemiseks saadetakse 
samal päeval 

Pühapäev 9.05 
kell 11 

Jumalateenistus 
Kristuse surmamälestamine 
Emadepäev 

Jutlus Hannes Pikkel 
Juhatab: Indrek Luide 
Muusika: Rebeka Pikkel 

Neljapäev 13.05  
kell 19 

Palvekoosolek 
Kristuse taevaminemispüha 

Zoomi link osalemiseks saadetakse 
samal päeval 

Pühapäev 16.05 
kell 11 

Jumalateenistus 
Jutlus Lembit Ida 
Juhatab: Indrek Luide 
Muusika: Krista Ehanurm 

Neljapäev 20.05  
kell 19 

Palvekoosolek  
Zoomi link osalemiseks saadetakse 
samal päeval 

Pühapäev 23.05 
kell 11 

Jumalateenistus 
1.Nelipüha 
Misjonitöö palve- ja ohvripäev 

Jutlus Indrek Luide 
Juhatab: Helen Haas 
Muusika: Merike Pikkel 

Esmaspäev 24.05 2.Nelipüha  

Teisipäev 25.05  
kell 18:30 

Foorum Ettevõtjate kokkusaamine 

Neljapäev 27.05  
kell 19 

Palvekoosolek 
Zoomi link osalemiseks saadetakse 
samal päeval 

Laupäev 29.05 
Ülemaailmne evangeeliumi kuulutamise päev 
Kevadlaat 

Pühapäev 30.05 
kell 11 

Jumalateenistus 
Kolmainupüha 

Erikava 

Pühapäeval enne jumalateenistust kell 10:10st alates palvekogunemine. 

Osavõtt vajalik kõigil jumalateenistuse tiimis osalejatel ja teised vabatahtlikud.  
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Kehra töökorraldusest 
Kui Jumal lubab ja võimalust antakse, kutsume üles koguduse liikmeid ühisele 
palvusele enne pühapäevast jumalateenistust piirangute ajal Zoom keskkonnas. 
Kui võimalus koguneda, siis 2. korruse seminaritoas. 

Ühine palveosadus kella 10:10-10:45. 

Ootame eriti kõiki eestpalvetajaid ja koguduse jumalateenistuses kaasalööjaid 
palvetama! 
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6. aprillil kutsuti taevakoju Kehra 
koguduse pikaajaline liige ja armas 
usuõde Akte Toomet. Tema pikk elu oli 
täis rõõmsaid ettevõtmisi ja ka 
katsumusi, mis kõik Jumala poolt 
võitudeks pöörati. 

  Akte sündis Tallinnas Anna ja Johannes 
Järvela perekonna teise lapsena. Peres 
kasvas ka 3 aastat vanem vend Vahvur. 
Elati Ülemiste jaama lähedal väikeses 
majas, kus peeti kahte lehma ja kanu. Tol 
ajal oli see piirkond täis karjamaid ja 

majapidamisi praeguste ärihoonete asemel. 

Alghariduse sai Akte Lasnamäe algkoolis Majaka tänaval, misjärel asus isa 
soovil õppima Inglise kolledžisse. Kuna aga tal oli rohkem annet käsitöö kui 
keelte peale, siis asus ta ümber Tallinna tütarlaste ametikooli, mille lõpetas 
1943. aastal õmbleja kutsega.  

  Kõik suvevaheajad veetis Akte Kehras Ülejõel talus vanavanemate juures. 
Peale ema venna surma tuberkuloosi kolis pere Kehrasse, sest kogu siinne 
majapidamine jäi edaspidi nende kanda. Akte ema oli Kehra koguduse liige ja 
ka ta ise osales juba noorena jumalateenistustel. 1942. aastal käis Akte leeris 
Kaarli kirikus, hiljem astus aga Kehra koguduse liikmeks. 

  Koguduses tutvus Akte oma abikaasa, Valter Toometiga, kes oli alates varasest 
noorusest koguduses aktiivne laulja. Abielluti 1943. aastal. Pere esimene laps, 
tütar Aili, sündis 1944, poeg Vello sündis 1945, tütar Leili 1955. aastal. Noor 
pere küüditati koos vanematega 1949. aastal Siberisse, Krasnojarski kraisse, 
Minusinski rajooni, Vostotšnaja külla, kust naaseti alles 1958. aastal. Õnneks 
sai Akte kaasa võtta õmblusmasina, mis aitas Siberis perele leivakõrvast 
teenida. Valtri vanemad kodumaale tagasi ei jõudnud. 

  Eestisse tagasi pöördudes asuti elama Kehrasse Ülejõele. 1960ndatel 
lammutati vana talu ja ehitati uus moodsam elumaja. Esialgu asusid nii Akte kui 
ka Valter tööle kolhoosis „Edu“. 1965-1979 töötas Akte õmblejana Harju 
teeninduskombinaadis, kust jäi ka pensionile. Kuna ta oli täis pealehakkamist, 
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siis jätkas ta töötamist „Lepatriinu“ lastepäevakodu pesulaos, kust jäi 1991. 
aastal lõplikult pensionile.  

  Akte osales aktiivselt koguduse elus. Ta oli revisjonikomisjoni liige ning laulis 
kooris soprani häälerühmas. Ta lõi käed külge kõikjal, kus vajadust nägi. 
Näiteks osales ta vana palvemaja taastamistöödel peale põlengut ja õmbles 
kooriliikmetele esinemiseks kostüümid selga. 

Ta oli armastav ema ja väga tore vanaema oma lastelastele.  

Akte lahkus igavikku oma kodus voodis magades 6. aprillil olles 96 aasta 
vanune.  

  Akte ärasaatmine leiab aset Kehra koguduse saalis 15. mail kell 11:00 ja tema 
urn sängitatakse Kuusalu kalmistule abikaasa Valteri kõrvale. 

 
Teie süda ärgu ehmugu! Uskuge Jumalasse ja uskuge minusse! Minu Isa majas 

on palju eluasemeid. Kui see nõnda ei oleks, kas ma siis oleksin teile öelnud, et 

ma lähen teile aset valmistama? (Jh 14: 1-2) 
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Juhatus kutsub kõiki osalema 22.05.2021 kell 10 algusega talgupäevale.  

Mis me teeme? 

1. Üks suuremaid töid on kõikide kogudusemaja akende puhtaks pesemine 

2. Kogudusesaali koristamine 

3. Maja ümbruse korrastamine 

4. Misjonärikorteris võimalikud tööd 

5. Jõulinnaku värskendamine 

6. Kogudusemaja vasakvestibüüli korrastamine. 

 

Loodame paljude osavõttu. Igaühele sobiv tööots! 

Kaasa võtta rõõmus meel, kätte soovitavalt töökindad.  

 

Teeme ära kõik selle üheskoos! 
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Kehra koguduse aastakoosolek 

6.06.2021 Kohe peale jumalateenistuse lõppu, orinteeruvalt kell 13 

Päevakord: 
1. Koosoleku rakendamine 
2. Kehra Koguduse 2020. aasta tegevusaruanne 
3. Kehra Koguduse 2020. majandusaasta aruanne 
4. Kehra Koguduse tegevused aasta 2021 
5. Kehra Koguduse majandusaasta 2021 
6. Aruannete kinnitamine 
7. Delegaatide valimine EKB Liidu aastakonverentsile 2021 

 

Kevadlaat 
Oleme mitmel aastal korraldanud kevadlaata, mis on alati olnud tore ja 

meeldejääv ettevõtmine. Ka sel kevadel kutsume teid osalema laadal oma 

pudi-padi, käsitöö, kasutatud ja uute asjadega, riietega ja kõige muuga, mis 

võiks veel kasutust leida. Kutsuge julgelt ka oma sõpru ja naabreid müüjatena 

osalema. 

   Avame laada 29. mail kell 10. Laudu võib hakata üles sättima juba varem. Laat 

kestab kuni kella 14:00. Laadal kauplemine on tasuta, aga võimalus on teha 

laadasissetulekust annetus 

koguduse hoone fassaadi fondi. 

   Oleks tore, kui perenaised 

oleksid esindatud ka oma 

kookide ja joogipoolisega, muu 

snäkiga, mida laadalistele 

müüa. Eesmärk on luua üks tore 

päev, mil kohtuda sõpradega ja 

vestelda naabritega, tulla peale 

pikka koroonatalve värske õhu 

kätte ja lasta päikesel end 

paitada. Kuulame head 

muusikat ja naudime osadust. 
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Iisrael 

Messiaanlik juudikogudus 
4.-18. sajandini ei olnud maa peal ühtki kogudust, mida saanuks nimetada 
messiaanlikuks juudikoguduseks. Selle 1400 aasta jooksul elasid juudid 
erinevates maades olles kas tagakiusatud või marginaalne religioosne vähemus. 
17. sajandil toimub suur pööre – juutide seas leidus neid, kes hakkasid ühtäkki 
nägema Jeesust kui Messiat. Esimene teadaolev pöördumine toimus Poolas 
1680. a paiku, mil neli tuntud rabi asusid intensiivselt võrdlema vana ja uut 
testamenti. Nad avastasid, et paljud vana testamendi prohveteeringud täitusid 
Jeesuses Kristuses ning seega on Ta juutide oodatud Messias ja kogu inimkonna 
päästja. Neli rabi otsustasid siiski mitte ühineda mõne mittejuudi kogudusega 
eesmärgil säilitada oma juudi identiteet. Nad jutlustasid oma avastusest vaid 
salaja ja lähedastele sõpradele.  
19. sajandi alguses kannatasid paljude maade kristlased Napoleon Bonaparte 
invasiooni all, milles nähti maailma lõppu ja antikristuse märki. Selle tulemusel 
hakkasid paljud protestantlikud kirikud huvituma Iisraeli tulevikust. Pühakirja 
uurimise käigus avastati, et Jumala plaan lõpuaegadeks ei täitu enne kui juudid 
pöörduvad tagasi oma kodumaale Iisraeli. Jeesuse taastuleku kiiremaks 
saabumiseks hakkasid paljud protestandid, eriti Inglismaal, Saksamaal ja USAs, 
juute Kristuse juurde kutsuma. 
Kuni selle ajani tuli kristlusesse pöördunud juutidel loobuda oma juudi 
kultuuriga seotud harjumustest. Esmakordselt ajaloos anti pöördunud juutidele 
võimalus säilitada oma juudi identiteet ja jätkata oma elu juutidena. Paljud 
kogudused (anglikaanid, baptistid) aitasid kujundada uut lähenemist pöördunud 
juutide küsimusele nähes selles kristlikku juudi liikumist. Messia vastuvõtnud 
juudid moodustasid eraldi kogudusi mittejuudi koguduste raames. See oli uue 
ajastu algus ja üsna radikaalne muutus kristlike koguduste suhtumises 
juutidesse. (www.israeltoday.co.il)  
Iisraelis on täna umbes 240 
messiaanlikku kogudust kuni 
50 000 liikmega 
(www.caspari.com).  
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Raamat 

Elame keerulisel ja heitlikul ajal. Isegi ilmalik 
meedia räägib maailma lõpust, ressursside 
ammendumisest, globaalsetest probleemidest. 
Arvan, et me vajame Jumala saadetud prohveteid 
rohkem kui kunagi varem. Vajame inimesi, kes 
jumalikus tarkuses suudaksid öelda, kus me oleme 
ja kuhu me läheme. Olen masendusega jälgimas, 
kuidas kirik sörgib saba jalge vahel  maailma 
sabas, püüdes ära teenida peremehe heatahtlikke 
pilke. Paljud sekulaarsed kontseptsioonid nagu 
näiteks strateegiline planeerimine, spirituaalne 
juhtimine, perekonna ümberdefineerimine või 
erinevad vaimsed praktikad tungivad kiriku õuele. Paljud kirikud on avastanud, 
et humanistlikud väärtused on kõige kristlikumad,  kogudust pole 
individuaalselt uskuvatele enam vaja.  Arvan, et tänapäeval on hädasti võitud 
prohvetit tarvis, kes annaks jumaliku hinnangu toimuvale ja juhtnöörid 
toimetulekuks.  

Erinevate vaimutuulte virrvarris on minu arvates väga oluline vaimude 
eristamise and. Ma ei ole ülespiritualiseerimise pooldaja, kuid arvestades 
erinevate väidetavate vaimuilmingute mõju üksikisikule ja kogudusele arvan, et 
paljude nähtuste taga on mingi teine vaim, mitte Püha Vaim nagu asjaosalised 
kuulutavad. Eristamiseks ja seisukoha võtmiseks on vaja jumalikku tarkust, 
vaimuandi, et teha vahet ja tunda ära, kes on kes ja mis on mis.  

Tahaksin ühel päeval näha ja miks mitte ka kogeda piibellikku keelterääkimist. 
Olukorda, kus keegi kuulutab mõistuspäraselt Jumala suuri asju, mis viivad  
kuulajad meeleparandusele ja ehitavad kogudust. Oleks ülev, kui keegi tõlgiks 
selgelt kogudusele, mida Jumal usuõe või –venna kaudu räägib. Ma olen palju 
kuulnud lalinat, mõminat, segast häälitsemist,  ja lihtsalt röökimist, mida on 
nimetatud keelteanniks. Mul on tunne, et see lärm peletab Püha Vaimu eemale, 
mitte ei vahenda seda. Äkki on jumalik koguduslik keelterääkimine siiski 
kusagil olemas?  

Pean üheks kaasaja kristluse nõrkuseks Jumala Sõna tundmise puudulikkust . 
Sensuaalsele, nähtavusele ja meelelisusele orienteeritud ajal ei ole Jumala Sõna 
mõistmine eriliseks väärtuseks. Tulemuseks on see, et muutume avatuks ja 
haavatavaks erinevate isepäraste õpetuste ja praktikate poolt. Jumala Sõna 
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tundine ei ole otseselt seotud teoloogilise haridusega, kuigi jumalakartusel 
juurduv haridus on midagi ilusat ja väärtuslikku.  

Me kõik oleme vaid patused inimesed, kellest osa on kogenud Jumala armu. 
Arvan, et ka vaimuasjades on viimseks otsustajaks Jumal. Me igaüks vastutame 
iseenda ja oma tegude vilja eest. Jumal teab, mille alusel ta inimese ja erinevate 
usuliikumiste üle otsustab. Meie asi on otsida Issandat, kuni ta on leitav. Väike 
vaimuraamat. Tõnu Lehtsaar. 

 
 

Näitus „Taevariik on lähedal“  

16.05.2021 kell 16 toimub näituse 
„Taevariik on lähedal“ avamine. Tegemist 
on Sven-Erik Stambergi fotokollaažide 
näitusega, mis tõuseb esile oma detailide 
rohkuse ja peidetud mõtte poolest. 

   Sven-Erik Stamberg sündis 1970. aastal 
Tallinnas ning lõpetas peale Pelgulinna 
Kunstikoolis õppimist Tallinna Kunstiakadeemia tootedisaini eriala 1995. 
aastal. Kollaažitehnika juurde jõudis ta 1990te lõpus. See tehnika võlus teda 
esialgu oma marginaalsuse tõttu, hiljem avastas ta selle kaudu harmoonia 
visuaalse kujutamise võimalusi.  Eriti võlub teda kollaažitehnika seetõttu, et 
selle kaudu on võimalik väljendada erinevate detailide kaudu nägemuslikke 
ideaalseid olukordi. Kui pliiatsi või pintsliga on selgelt märgata inimkäe osalus, 
siis fotodel tõuseb esile kujutatava puhtam vahendamine kunstniku poolt.  

   Näitusetöödel jääb silma taevasümboolika, mis justkui osundaks sellele, et 
taevas on kogu aeg meie lähedal ja juures. Küsimus on,  kas me  laseme selle 
enda eludesse sisse. Me palume tihti, et taevas oleks avatud, see on meie soov 
ja igatsus. See soov on leidnud väljenduse Sven-Eriku töödes. Klassikalise 
kunsti detailide sidumine nägemuslikuga viitab kunstniku püüdlemisele 
ideaalse poole, mis väljendub harmoonias, korrastatuses ja rahus. 

   Kunst ja usk on Sven-Eriku elus otseselt seotud.  Igapäevane eneseväljendus 
toimub tihti kunsti kaudu, sõnumid asetatakse nn esteetilisse – kujundlikku ja 
sümboolsesse vormi. Kunst on meedium, sõnumi edastamise vahend. 
Rakendame kunsti igapäevaelus rohkem kui arvame. Kui on valida, kuidas asju 
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teha, siis valitakse teadlikult ikka ilusam tee, et selle mõju oleks suurem ja 
kandvam.  

   Sven-Erik on osalenud ühisnäitustel rühmitustega „Vedelik“ alates 1997. 
aastast ja „Stuudio 22“ alates 1998. aastast. Näitused on toimunud Tallinnas, 
Tartus, Türil, Moostes, Helsingis ja Iirimaal.  Isiknäituseid on ta avanud alates 
aastast 2004. Ta on Eesti Kunstnike Liidu liige aastast 2019. Viimsi 
Vabakoguduse aktiivne liige aastast 2004. Sven-Erik on Eesti Evangeelse 
Alliansi Artest+ toimkonna liige aidates kaasa misjoninäituste koostamisel ja 
üles seadmisel. 

Lähemalt saab Sven-Erik Stambergi fotokollaažidega tutvuda ka internetis 
https://www.stuudio22.ee/node/45  
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Jumalateenistused pühapäeviti kell 11. 

 Palveteenistus kell 19 zoomis. Vaata kodulehte! 

 Pühapäevakool kell 13. 

 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/ 
 
 
 

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) 

 


