Pastoriveerg!
Õnnistatud uut 2015. aastat!
Kui me teeme plaane kogudusega, siis aasta alguses on hea vaadata ringi ka laiemas
perspektiivis. Oleme EKB Liidu üks kogudusi. Liidu 2015. aasta logo on „ÜKS TERVIK“.
1Kr 12:12 Sest nii nagu ihu on üks tervik
ja sel on palju liikmeid, aga kõik selle ihu liikmed,
kuigi neid on palju, on üks ihu, nõnda on ka Kristus.
Kehra Koguduse ülesanne on hoida oma keti osa, mille moodustame, et see ei osutuks nõrgaks
vaid piisavalt tugevaks, et arendada ning üles ehitada Jeesuse Kuningriiki - koos. Oleme siis
osa sellest võrgustikust. Möödunud aastal palvetasime Suigu koguduse eest. Sellel aastal on
loosimine toonud meile palvepartneriks Lihula koguduse. Mis me 2015 aastal selle teadmisega
peale hakkame?
Ka Kogudus peab areneme üheks tervikuks. Iga koguduse liige peab tundma, et teda
armastatakse ning et tema eest palvetatakse. Iga Kehra linna ja Anija valla mees, naine ja laps
võiks meie kuulutuse läbi kuulda HEAD SÕNUMIT Kuningriigist. Väljakutse missugune!
Aga kas ka võimatu? Kindlasti mitte!
Kehra kogudus on palvetav kogudus, kes ei karda Jeesusega rääkida suurtest ja võimatutest
asjadest, aga ei võta midagi ette enne, kui TaevaIsa selleks otsese loa annab. Et kas oleme
tervikud palvetöös? Ilmselt on arenguruumi!
Kuidas arendada koguduse maja? Selle teemaga peame jõudma selgusele kindlasti sellel
aastal. Selles majas peaks iga sopp teenima Kuningriigi evangeeliumi.. Teeme koguduse
kooskäimiskoha, nii seest kui väljaspoolt korda, kauniks ja peresõbralikuks. Igaüks võib olla
selles osaline.
Poole aasta pärast on Kehra Koguduse 125. aastapäeva jumalateenistused.
Just see aasta võib olla kogudusele aastaks, kus iga liige saab anda oma
panuse selleks, et kogudus võiks olla väärikas oma kvantiteedilt st miks
mitte seada eesmärgiks palvetada maailmast välja nii palju inimesi,
koguduse liikmete arv võrdub tema vanusega! Kas see on võimalik?
Inimlikult mitte! Aga koos Jumalaga, jah!
Asume teele!
Indrek Luide
Kehra Koguduse pastor
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Jaanuar 2015– kuukava
Aeg

Üritus

Info

Pühapäev 04.01
kell 11

Jumalateenistus

Neljapäeval 8.01
kell 11
Reede 9.01
kell 19:30
Laupäev 10.01

Palvekoosolek

juhatab: Indrek Luide
jutlustab. Indrek Luide
muusika: Helen Haas
lastejutt: Irma Ehanurm
Juhatab Lilian Aun

Ülistusõhtu

Krista Ehanurm

Noortekas

vaata kodulehte

Pühapäev 11.01
kell 11

Jumalateenistus

Kell 13

juhatab: Indrek Luide
jutlustab: Indrek Luide
muusika: Krista Ehanurm
lastejutt: Inna Kannike
Koguduse töötegijate aastaalguse osadus
Kristuse surmamälestamine

Neljapäeval 15.01
kell 11
Reede 16.01
kell 19:30
Laupäev 17.01

Palvekoosolek

Juhatab Lilian Aun

Allianss palveõhtu

Jutlus: Jaan Nuga (EELK Harju-Jaani)

Noortekas

vaata kodulehte

Pühapäev 18.01
kell 11

Jumalateenistus

Neljapäeval 22.01
kell 11
Laupäev 24.01

Palvekoosolek

juhatab: Indrek Luide
jutlustab: Ruudi Leinus
muusika: Heli Karu
lastejutt: Hannes Pikkel
Juhatab Lilian Aun

Noortekas

vaata kodulehte

Pühapäev 25.01
kell 11

Jumalateenistus

Neljapäeval 29.01
kell 11

Palvekoosolek

juhatab: Hannes Pikkel
jutlus: Mart Metsala
ülistus: Merike Pikkel
lastejutt: Eha Roobas
Juhatab Lilian Aun
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Tallinna alliansspalvenädala 2015 kava
P 11.01.2015 kell 17:00 EELK Nõmme Rahu kirikus Võsu 5, jutlus Indrek Luide
E 12.01.2015 kell 18:30 EEVL Valguse Tee Kirikus Regati pst 1, jutlus Taavo Lige
T 13.01.2015 kell 18:30 EMK Tallinna Koguduses Narva mnt 51, jutlus Rein Uuemõis
K 14.01.2015 kell 18:30 EKNK Tallinna Toompea koguduses Toompea 3, jutlus Jakob Remmel
N 15.01.2015 kell 18:30 EEKBKL Oleviste Kirikus Lai 50, jutlus Taavi Hollman
R 16.01.2015 kell 18:30 SPA Tallinna Koguduses Merepuistee 3, jutlus Erki Tamm
L 17.01.2015 kell 18:30 EEKBKL Kalju Koguduses Kalju 1, jutlus Urmas Viilma
P 18.01.2015 kell 17:00 EELK Toomkirikus Toom-Kooli 6, jutlus

Jaanuari sünnipäevalapsed! Õnnistusi teile!
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Juubilarid räägivad
1. Mis oli lapsepõlves Sinu kõige suurem
unistus?
Ma usun, et unistusi on olnud mitmeid ja
erinevatel eluperioodidel on need olnud ka
erineva iseloomuga, kuid suurimat
lapsepõlve unistust ei oska praegu välja
tuua ja õigupoolest ei mäletagi praegu
ühtegi konkreetset unistust.
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2. Milline on olnud Sinu elus suurim väljakutse?
Minu jaoks on olnud raske näidata välja tundeid ja mitte vaadata inimestele
oma ümber. Ei loe, kes mu ümber on – isegi kirikus kristlaste keskel on raske
olla Jumala Vaimule avatud ja Tema sõna kuulata. On olnud mõned korrad,
kus olen tundnud südames, et peaksin põlvitama, kuid mingi hirm teiste
inimeste arvamuse või kes teab mille pärast, on mind takistanud seda
tegemast. Ma usun, et ühel korral, kui tundsin südames käsku põlvitada ja
palusin, et Jumal aitaks mul seda teha, tuli Jumal mulle selles võitluses appi,
pannes mitmeid teisi kaaskristlasi üksteise järel tema ees põlvitama, kuid
sellest hoolimata jäin mina kangeks ja seda ei teinud. Samuti olen mõnikord
palunud Jumala puudutust, kuid seejuures kõigest väest sellele oma sees vastu
võidelnud ja püüdnud emotsioone vaka all hoida. Ja taas ei ole olnud ka abiks
see, et minu ümber kristlased on, kes märgates pisarat mu silmas, hoopis
rõõmustaksid selle üle. Pisut on asjad siiski paremuse poole liikunud, kuid eks
tuleb aga usus edasi võidelda ja lasta Jumalal tema head tööd minu sees
jätkata.
3. Miks ja millal said Jeesuse lapseks?
Jumalat olen uskunud kogu oma teadliku elu, kuid Jeesuse oma isiklikuks
päästjaks võtsin vastu 1. oktoobril 2005 noorteüritusel Pöördepunkt. See otsus
oli minu jaoks loogiline samm, mis tuli astuda.
4. Sinu arvamus Kehra Kogudusest? Mida ootad, mis võiks jätkuda, mis
võiks ära lõppeda, mis võiks toimuma hakata?
Kehra Kogudus on minu kodukogudus ja mulle väga kallis. Hea meel on
noortetöö üle, mis võiks jätkuda ja veel hoogu juurde saada, kuid see vajaks
kindlasti veel palju palvet ja abikäsi. Lastetöö üle on samuti hea meel. Tore
oleks, kui poistele oleksid taas eraldi tunnid, kuid eks see nõuab mehi, keda
meil koguduses paistab pigem vähemaks jääma. See toob mind järgmise
teemani - koguduse väike kasv ja kadunud lambad. Millegipärast ei ole
koguduses näha suurt kasvu. Pigem kaovad tasapisi olemasolevadki
koguduseliikmed kuskile ära. Kas meil ei ole isekeskis piisavalt Jumala
armastust või milles on asi, ei tea. Võib-olla on põhjuseid rohkemgi, kuid need
põhjused tuleks välja uurida ja nendega tegeleda ja ma usun, et selles on meil
kõigil võimalik oma osa ära teha.
5. Sinu suurim soov järgmisse eluaastasse?
Oma järgmisesse eluaastasse sooviksin ma rohkem armastust ja julgust seda
armastust ka särada inimestele enda ümber. Seda soovin ma ka kõigile teistele!
Taaniel Kaasma
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1. Mis oli lapsepõlves Sinu kõige suurem
unistus?
Kuna lapsena meeldis mulle sport, siis
minu unistus oli heaks jalgpalluriks saada
või siis tennisemängijaks.
2. Milline on olnud Sinu elus suurim
väljakutse?
Arvan, et lapsena põdesin rasket
kopsupõletikku. Tänu vanaemale, kes elas Jõgeval, ravis mind meega ja
kitsepiimaga. Muidugi oli siin mängus ka Jumala käsi.
3. Miks ja millal said Jeesuse lapseks?
Jeesuse lapseks sain siin Kehra Koguduses 6. Veebruaril 1997 aastal
„Äratamise“ koosolekul, kus peakõnelejaks oli Toivo Teekel.
4. Sinu arvamus Kehra Kogudusest? Mida ootad, mis võiks jätkuda, mis
võiks ära lõppeda, mis võiks toimuma hakata?
Kehra Kogudus on armas, inimesed toredad, ruumid ilusad. Ootan, et
kogudusse tuleb rahvast juurde, pingiread oleks täis ja ka pastoril oleks hea
meel jutlust pidada.
5. Sinu suurim soov järgmisse eluaastasse?
Et tervis paremaks läheks, eriti jalad, mis segavad koguduse töödes
osaleda.
Arno Jaanimaa

Noortenurk
Algas kool, algas ka uus noorteka hooaeg. Sellest hooajast alates siis
Valgusfoor, mille tähendust koguduses juba seletasime. Uus hooaeg algas
väga hästi. Noorteõhtul oli 23 inimest. Samuti jälgis noorteõhtut Henni
Skype`i vahendusel.
Hea uudis on veel see, et meie noorte Tiimiga liitus Kärolain. Meie soov on
sellel hooajal kuulda palju huvitavaid jutlusi ja kindlasti palju tunnistusi
erinevatel teemadel. Sellepärast loodame ja kindlasti palume koguduse
liikmeid meile noorteõhtutel tunnistama. Kui kellelgi on ise südames meie
noorteõhtule tunnistama tulla, siis tulge ja öelge meile, sest see teeb ainult
rõõmu.
Selle hooaja palvesoovid kogudusele on kindlasti, et meie noored julgeksid
kutsuda inimesi noorteõhtutele ja et me teeksime kõike heast südamest ja
Jumalale.
Aitäh!
-Rebeka
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Mõtteid raamatust „Südame uuendamine“
koosviibimistel domineerivast armastusest:
1. Armastusel lastakse olla täiesti ehtne;
2. Kurja jälestamine;
3. Hea külge klammerdumine;
4. Perekondlikus armastuses üksteisele pühendumine;
5. Üksteise ületrumpamine austamises;
6. Issanda teenimine tulise vaimu ja kõige usinusega;
7. Lootuses rõõmustamine;
8. Kannatlikkus hädades;
9. Pidevalt palvele pühendumine;
10.Pühade abistamine nende puuduses;
11.Külalislahkuse taotlemine (tagaajamine);
12.Tagakiusajate õnnistamine, mitte needmine;
13.Rõõmsatega rõõmustamine ja kurbadega kurvastamine;
14.Üksteisega kooskõlas elamine;
15.Ei ole kõrgid, vaid sobivad kokku „inimlikult“ madalatega;
16.Ei pea iseennast targaks;
17.Ei tasu kunagi head kurjaga;
18.Suhtuvad kohase lugupidamisega sellesse, mida kõik peavad
õigeks;
19.Peavad kõigiga rahu, niivõrd kui see neist oleneb;
20.Ei maksa kunagi kätte, vaid jätavad selle täielikult Jumala
otsustada;
21.Annavad puudustkannatavate vaenlaste heaks;
22.Ei lase kurjal ennast alla rõhuda, vaid ujutavad kurja heaga
üle.
Dallas Willard. Raamatust „Südame uuendamine – kuidas riietuda
Kristuse iseloomuga“. 10 Peatükk „Oma sotsiaalse mõõtme
ümberkujundamine“.
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Palvevõrgustik 2015
Kehra koguduse palvepartneriks algaval aastal on Lihula
Baptistikogudus. Lihula koguduse vaimulikuks on Aivar
Raudver. Koguduse liikmeid hetkel 18. Tööpiirkonnaks
Lihula vald, kus elab umbes 2500 inimest. Piirkonnas tegutseb
kolm kogudust.
Lihula koguduse liikmed on hetkel üle keskea. Omatakse
oma palvemaja.
Külastan Lihulat 25.01.2015 alliansspalvekogunemiste raames.
Kehra Koguduse välispartnerid, eespalvekogudused on
1. Soomest - Hämeenlinna Vabakogudus. Pastoriks Arto Kortemaa. Teiseks
töötegijaks on Vera Karppinen, kes varem oli Hämeenlinna noortejuht.
Noortetiimi juhiks on Jukka Pulkkinen. Kui Jumal lubab, siis mai kuu
lõpus tuleb Hämeenlinnast grupp Kehrasse, kus sooviksime korraldada
evangeelse nädalalõpu.
http://www.hmlvapis.fi
2. Rootsist – Skogakyrkan Kungsängeni Baptistikogudus. Kogudusel on 3
töötegijat: Anders Åhlén (eesistuja), Stålham Oscar (perepastor) ja Stojan
Gajicki (pastor). Kogudus töötab väga jõuliselt välismisjonis: Rumeenia,
Montenegro, India, Alzeeria, Brasiilia, Tai. Kas liitume nende
välismisjoniga või kutsume neid endile toeks evangeeliumi kuulutama?
http://www.skogakyrkan.se
3. Inglismaa –The Cristian Centre (Apostellik kirik). Pastoriks Paul Howells.
https://www.facebook.com/christiancentre
4. USA - Galesburg Bethel Baptist Church. Vanempastor Scott Wilson, Kirk
Kendall’i ametiks executive Pastor ehk siis täitevpastor. Küsimuseks, kas
otsime selle kogudusega taas sidet? Siin on nende koduleht:
http://www.mybethel.com
Mida toob meile algav aasta? Palvetame ning saadame palvesoove. Issand teab
millal on kellegagi aeg aktiivne olla, kellega vaja suhtlemine lõpetada.
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Koguduse info
•
•
•
•

•

•
•

Jumalateenistused pühapäeviti kell 11.
Palveteenistus neljapäeviti kell 11.
Pühapäevakool igapühapäevaselt algusega kell 11.
Raamatukogu avatud pühapäeviti peale teenistust.
Vene grupid neljapäeviti kell 18, laupäeviti kell 12 ja pühapäeviti kell 10.
„Võta ja Jäta“ avatud laupäeval kell 10-13. Täpsem info Helgi Kattel.
Juhatuse liikmed: Indrek Luide, Hannes Pikkel, Krista Ehanurm, Alar Laagriküll,
Arno Roosaar

•
•
•
•

Pastor: Indrek Luide, 56359279 pastor@kehrakogudus.ee
Juhatuse esimees: Hannes Pikkel, 56472669, juhatus@kehrakogudus.ee
Koguduse noored: Elisabeth Parman, 56455128 ja Fredi Karu, 5249104
Pühapäevakooli juht: Eha Roobas, 56177471

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 HB: https://www.facebook.com/KehraNoortekas?fref=ts
Pangaarve: EE372200001120056878
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