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Pastoriveerg!
Ma käin teie keskel ja olen teie Jumal, ja teie peate olema mu rahvas.
3Ms 26:12
Kogudus Pühakirja mõistes on Kristuse ihu. Koguduse tööd ja tegemisi juhib Püha Vaim.
Kuna kogudus koosneb inimestest, kes nimetavad ennast kristlasteks, siis oleme need, keda
juhib Püha Vaim.
Ja sellele kooslusele ütleb Jumal, et „teie peate olema minu rahvas.“
Pühakiri on täidetud informatsiooniga jumalarahvale, mida ootab Jumal oma rahvalt.
Kui Jumal käib oma rahva keskel, siis hakkab juhtuma. Juhtuma jumalikke asju.
Et mõista jumalike asjade sisu on oluline, eriti 21 sajandi ristirahvale, et me pühendame endid
Tema Sõna lugemisele, arusaamisele, päheõppimisele ja rakendamisele. See on, mis meid saab
ja hakkab liigutama nägema mitte seda olukorda, milles praegu oleme vaid viib meie
mõistmise ning mõtlemise välja sealt, mis meid on sidunud kas traditsiooni, kogemuse,
arvamise või muu selle sarnasega.
Nii võimegi olla seotud pigem ajalooga kui tulevikuga.
See mis meil on, on antud selleks, et me selle täidaksime aardega. See peab olema näha
koguduse elamise kultuuris, tegutsemises, otsustes jpm mis puudutab koguduse elu üksikosi.
Siiski siis 3 etappi, mis tuleb astuda:
1. Alustame Jeesuse õpilaste (jüngrite, õpiposte) „tegemise“ protsessist, sest see on
kõige järgneva eelduseks.
2. Kõigil kasvutasemel olevate jüngrite immutamine Kolmainsuse lähedusega.
3. Jüngrite sisemine ümberkujundamine sellisel viisil, et Jeesuse Kristuse sõnade ja
tegude tegemine ei oleks enam fookus, vaid loomulik tulemus või kõrvalsaadus.
Selle tegevuse üheks vahetulemuseks on, et Kehra Kogudus kasvab ka kvantitatiivselt.
Esimene eesmärk jüngritena tegutseda selle nimel, et KK
mõjupiirkonnas valmistab ennast paremaks jüngriks saamisele
125 aktiivset ning entusiastlikku jüngrit.
Koos Kristusega suudame!
Kehra Koguduse pastor Indrek Luide
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Veebruar 2015– kuukava
Aeg

Üritus

Info

Pühapäev 01.02
kell 11

Jumalateenistus
Kristuse
surmamälestamine

Neljapäev 5.02
kell 11
Reede 06.02
kell 19:30
Laupäev 07.02
kell 18:00
Pühapäev 08.02
kell 11

Palveosadus

juhatab: Indrek Luide
jutlustab. Indrek Luide
lastejutt: Inna Kannike
muusika: Krista Ehanurm
Juhib Lilian Aun

Ülistusõhtu

ülistus: Diana Leoke

Noortekas

vaata kodulehte

Jumalateenistus

juhatab: Indrek Luide
jutlustab: Helen Haas
lastejutt: Hannes Pikkel
muusika: Diana Leoke

kell 13:00

Töötegijad

kell 17:00

Meestesaun

Taaniel Kaasma juures

Neljapäev 12.02
kell 11
Laupäev 14.02
kell 18:00
Pühapäev 15.02
kell 11

Palveosadus

Juhib Lilian Aun

Noortekas

vaata kodulehte

Jumalateenistus

Neljapäev 19.02
kell 11
Reede 20.02
kell 19.30
Laupäev 21.02
kell 18:00
Pühapäev 22.02
kell 11

Palveosadus

juhatab: Indrek Luide
jutlustab: Helari Puu
lastejutt: Eha Roobas
muusika: Heli Karu
Juhib Lilian Aun

Neljapäev 26.02
kell 11
Reede 27.02
kell 19:00
Laupäev 28.02
kell 18:00

Palveosadus

Palveõhtu
Noortekas

vaata kodulehte

Jumalateenistus

juhatab: Hannes Pikkel
jutlus: Hannes Pikkel
lastejutt: Irma Ehanurm
muusika: Merike Pikkel
Juhib Lilian Aun

Aktiivi koosolek
Noortekas

vaata kodulehte
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Meie külaline veebruaris.
Helari Puu: Tallinna Allika Baptistikoguduse
pastor. EKB Liidu vanematekogu aseesimees.
Pikka aega tegutsenud EKB Liidu presidendina,
mitmed aastad toimetanud Euroopa
Baptistiliidu presidendina. Oma vaimuliku
teekonda alustas noorelt, kui kutsuti Kohila
Baptistikoguduse pastoriks. Praegu koordineerib Eesti Koguduste Partnerite ja
Converge suhteid Põhja- ja Baltimaades. Mõned artiklid:
http://www.teek.ee/index.php/teemad/8-persoon/133-tahaks-polaarjoone-taha,

Veebruari kuu sünnipäevalapsed! Õnnistusi teile!
Haas
Helen
10
40
Eisatare
Liisi
12
84
Klemets
Eva
14
Metsis
Egle
16
Loopere
Õilme
21
86
Luide
Indrek
21
Juubilar räägib!
Helen Haas
1. Mis oli lapsepõlves Sinu kõige suurem unistus?
Umbes 5-aastasena unistasin nukust, mis ise kõnniks ja
rääkida oskaks. Olin kuskil sellist näinud ja see unistus painas
mind tükk aega. Ootasin põnevusega alati aega, et vanem
õde oma sahtleid koristama hakkaks, sest seal leidus nii palju
põnevaid asju, nagu näiteks väljamaa värvilisi nätsupabereid
ja Saksa DV ajakirjadest saadud stereopilte, ja vahel pudenes
mulle ka midagi kingituseks. Mäletan, et unistasin päris oma
käekellast ja kui siis isa selle mulle 10.-ks sünnipäevaks
kinkis, olin väga õnnelik. Tol ajal tundusid need unistused kõik
väga suured

Veebruar 2015

2. Milline on olnud Sinu elus suurim väljakutse?
Mulle tundub, et suuremad väljakutsed seisavad alles ees.
3. Miks ja millal said Jeesuse lapseks?
Olen alati Jumala olemasolusse uskunud. Ma teadsin, et kuskil on Jumal, kes teab kõik ja
juhib kõike. Kahjuks ei teadnud ma Ta nime ega seda, kust Teda leida. Keskkooli
kümnendas klassis õppides, tuli keset õppeaastat õppekavva religiooniloo valikaine.
Vaatamata sellele, et tund oli vabatahtlik, külastas seda enamus klassikaaslastest.
Õpetajaks oli Ingmar Kurg, Kehra Koguduse tolleaegne pastor, kes kinkis meile kõigile
Uue Testamendi ja hiljem ka Piibli. Neid raamatuid lugedes ja Ingmarit kuulates hakkasin
Jumalat tundma õppima. Kevadel kutsus klassiõde Merike mind palvemajja ja otsustasin
minna. Oma suureks üllatuseks nägin seal mitmeid oma koolikaaslasi, kes olid tee Jumala
juurde juba leidnud. Samal päeval võtsin minagi Jeesuse oma südamesse isikliku
päästjana vastu. Pastor Ingmar ütles mulle sõnad, mis on mind mitmel korral elus edasi
aidanud: “Nüüd oled sa Jumala laps, see on fakt. Ja mitte ükski olukord ei saa seda fakti
mitte kunagi muuta.”
4.

Sinu arvamus Kehra Kogudusest? Mida ootad, mis võiks jätkuda, mis võiks
ära lõppeda, mis võiks toimuma hakata?
Kehra Koguduse inimesed on minu jaoks väga tähtsad, nii vanad kui ka noored. Igal ühel
on oma lugu rääkida. Ma soovin, et me võiksime rohkem üksteist tundma õppida ja
lähedasemalt suhelda. Ma soovin, et me võiksime kasvada Jumala tundmises Olen väga
rõõmus selle üle, et oleme hakanud tähistama Rosh haShana´d – juutide uusaastat,
näidates sellega välja oma poolehoidu juudi rahvale ja riigile. Ma soovin, et võiksime
veelgi enam tunnetada oma ühtsust juutidega – oleme ju paganatena metsõlipuu oksana
selle rahva külge poogitud ja saame osa puu mahlakast juurest, et vaimulikult kasvada.
Väga tähtis on abivajajate abistamine, mida on juhtinud Hannes, ma usun, et see töö
kannab palju vilja omal ajal. Mulle väga meeldis see, et meie koguduses oli välismisjonär
– Henni, kes aitas meil noortetööle hinge sisse puhuda. Ma loodan, et pikemaajalisi
misjonäre tuleb meile veel edaspidigi. Meile on antud suur maja, mida me hetkel täiel
rinnal ei kasuta, ma loodan, et see muutub tulevikus. Meil on Kehra üks hubasemaid saale
permanentse helisüsteemiga – on väga tore, et Heli on saanud siin organiseerida
kõrgetasemelisi kontserte, ma loodan, et ta teeb seda edaspidigi. Olen väga rõõmus Eha
üle, kes lastetöö juhtimise enda peale võttis. Iga algus ei ole kerge, annaks Jumal talle
rohkem kaastöölisi sel alal! Tema Taadu-lood tekitavad rõõmsat elevust eriti laste ja
Kehra Kodu elanike seas. Ma loodan, et koguduse 125 aastapäev leiab kõlapinda kogu
Anija vallas ning saab väärikalt tähistatud. Küll oleks tore, kui saaks selleks ajaks tänavale
teeviida rajatud! Kehra ei oleks ilma koguduseta kindlasti seesama! Hoidkem siis kinni
usust ja jätkakem sealt, kus pooleli ☺
5. Sinu suurim soov järgmisse eluaastasse?
Soovin, et selles oleks palju rõõmu ja mitte tilkagi nurisemist!
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Noortenurk
Eelmine nädal 24. jaanuaril oli noorteõhtu, kus oli meile tunnistama tulnud
Inna, mis oli väga tore. Noori oli noorteõhtul kokku 14. Samuti oli eelmine
nädal noorte tiimil koosolek, mis oli väga edukas. Meil tuli väga hea idee,
mida me juba ootame. On plaanis teha kevadel Ülestõusmispühade ajal
suurem noortekas kui tavaliselt, kus oleks palju erinevaid tegevusi. Selle
suurema kevadnoorteõhtu eest võite kõik palvetada, et see
tuleks hästi välja ja et sinna tuleks palju noori.
Rebeka

Ettepanekute võimalus.
Koguduse olemasolulause, suunatud väljaspoole. Lause, mis on hetkel
koguduse nä vapimärgi: Käime Jumala armus ja jagame seda välja – on
ilmselt ühiskonnale raskesti mõistetav. Käivitame ettepanekute esitamise
perioodi väljapoole suunatud slogani kohta. Esitamise tähtaeg 3.04.2015.

Kogudusemaja vestibüüli kujundamine, atraktiivseks muutmisest. Milline
lause võiks olla vestibüüli seinal? Samuti võib igaüks meist esitada
ettepanekuid. Ettepanekuid kuni 5.04.2015
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Juhatuse töömailt.
Koosoleku 28.01.2015 protokollist väljavõte:
Kehra Koguduse 2015 üldkogu toimub 1. märstil 2015 peale jumalateenistust.
Päevakorras:
1. Aruanded
2. Eelarve 2014 täitmine
3. 2015 eelarve vastuvõtmine
4. Delegaatide valimine EKB Liidu aastakonverentsile
Palvetulipunkt
EKB Liidu presidendi üleskutse:
Kallid kogudused üle Eestimaa,
Ühineme koos meie vendluse venekeelsete kogudustega eriliseks eestpalveks
Ukraina rahu nimel 6.-8. veebruaril!

Armu ja rahu Jeesuse lepituse ja lohutuse Vaimus!

Ees ootab Eesti riigikogu valimised.
Palvetame, et sellesse organisse saaks valitud isikud, kes
väärtustaksid Jumala poolt inimestele antud väärtusi, olgu see siis
abieluküsimus, pereväärtused või teised eetilised ning
majanduslikud teemad.
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Iisraelinurk
Juutide usutunnistus ja iga päev loetav palve kõlab 5Ms 6:4 „Kuule, Iisrael!
Issand, meie Jumal Issand, on ainus” Järgmist salmi tsiteeris Jeesus vastates
küsimusele kõige tähtsama käsu kohta: “Armasta Issandat, oma Jumalat,
kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest ja kõigest oma väest!”
Järgnevates salmides esitab Jumal nõudmise, et need sõnad jääksid Israeli
lastele südamesse, et kinnitaksid neid oma lastele kõvasti ja kõneleksid neist
kojas istudes ja teed käies, magama heites ja üles tõustes! Et nad seoksid need
märgiks oma käe peale ja olgu need naastuks su silmade vahel! Et nad
kirjutaksid need oma koja piitjalgadele ja väravatele!
Võttes neid reegleid sõna-sõnalt leiutasid juudid
mezuza – väikese karbikese, mille sisse asetatakse
pärgamenditükike, millele on kirjutatud needsamad
sõnad 5Ms 6:4-9 ning lisaks 11:13-21. Mezuza
asetatakse tänapäevalgi igale koduuksele. Kodust
lahkudes ja naastes meenutab mezuza juudile
Jumala käske. Seda puudutatakse austuses ja antakse
isegi suud.
Mezuza karbikesi tehakse kallimast ja odavamast materjalist vastavalt tellija
ostujõule. Karbikese sees asuv pärgament võib olla aga väga kallis, eriti siis,
kui on tegemist košer kirjarullikesega, mille saab teha vaid sellele tööle
pühendunud juudi soost kirjutaja. Sellel on 713 tähemärki 22 reas. Teost
kontrollitakse kolm korda – kirjutaja enda, arvuti ja sõltumatu kirjutaja poolt.
Kui mezuza karbike võib olla masstoodang, siis kirjarullil kirjutatakse iga täht
eraldi ajal käsitsivalmistatud tindiga. Kui mezuzah karbikese võib osta alates 2
eur eest, siis kirjarulli hinnad algavad 35 eurost. Väärismetallist karbikeste
hinnad küündivad 500 euroni.
Kord kinkis üks kuningas ühele rabile hinnalise kalliskivi. Rabi palus
võimalust saata vastukingituse ning saatis mezuza. Kuningas imestas: “Mina
kinkisin sulle kordumatu kalliskivi ja sina mulle mingi tühise asjakese!” Rabi
vastas: “Meie kingitusi ei saa võrrelda. Sina tegid mulle kingituse, mida ma
pean hoolikalt valvama, aga minu kingitus valvab hoopis sind.”
(Jeruusalemma Talmudist)
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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
Pangaarve: EE372200001120056878
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