Jaanuar 2018

Pastoriveerg!
Õnnistatud uut, 2018 aastat!
Armsad kaasteelised!
Oleme astunud väga huvitavast möödunud aastat uude.
On väga toredaid meenutusi möödunud aastast. Noored alustasid uue hooga,
valmis sai nende kontorituba. Veidi hoogu sai sisse ka muusikagrupp. Saali
seinal näha, kus koguduse rahvas on reisinud. Alfa koolituse läbisid 4 külalist
ning korraldusgrupp oli väga innustunult tegutsemas. Algas küttesüsteemi
renoveerimine, mis jätkub veel uuel aastalgi. Renoveeritud on ka veidi
elektrivõrgustikku. Vahetatud mitmeid aknaid. Jne.
See on baas, millele peame ehitama ülesse 2018 aasta tegevuse.
Jätkame selle 1 inimese võitmist Kristusele, millega 2017 aastal alustasime.
Oleme ju kogudus, kes on Anija valla ainus lootus. Muidugi, kui tegutseme
õigesti. Ja 2018 soovimegi rohkem tähelepanu suunata Jumala palge
otsimisele, et võiksime tegutseda vaid selliselt, et see muudaks koguduse
vastutuspiirkonnas elavaid inimesi. Et taas saaks innustunuks need, kes kord
on juba risti all viibinud aga et võiksime ka piirkonna rahvale parimal viisil
juhtida paljusid risti alla, meeleparanduseks.
Jätkame innukusega ja täitudes ikka ja jälle jumaliku tarkusega, et teha, mis
õige.
Õnnistagu TaevaIsa kogudust suure õnnistusega!
Lootusega edasi

Kehra Koguduse pastor Indrek

Luide

Koguduse koduleht: www.kehrakogudus.ee
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Õnnistusi sünnipäevalastele!
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Juhatuse esimehelt!
Tere Kehra Koguduse lehe lugeja.
Mida uut see aasta meile toob oskab öelda ainult Jumal.
Mida me möödunud aastal, aastatel teinud oleme või ei ole seda oskame ise
öelda kui tahame möödunule tagasi vaadata.
Kui piiluda siiski uude aastasse, tahaks küsida endalt ja ka teilt; mida tahab
Jumal et sa sellel uuel aastal teha saad. See on meie igaühe enda kätes. Selles
suhtes oleme Jumala ees kõik võrdsed.
Ma olen möödunud aastal taas avastanud, et Jumal tahab meilt küsida: mida sa
teed seal, kus sa oled? Jumal ei küsi, mida sa teeksid seal, kus sa ei ole. Ehk
siis mida sa teed seal Kehras kus sa elad?
Meie kogudusel on palju väljakutseid mis on seotud materiaalsete vajadustega.
Meie kogudusel on ka vaimulikke väljakutseid. Pühapäevakool, misjoni-,
noorte-, muusikatöö jne.
Meil on võimalus Jumala
suures kuningriigis midagi
ära teha. Mõelge, ka sinul
on võimalus midagi suurt
või väikest Jumalale teha!
Kas oled valmis?
Käisime möödunud aastal
Indrek Luide ja Margus
Einloga Gruusias sealseid
kogudusi vaatamas.
Saime teada et meil on
jõukohane Gruusia
koguduse tööpunktide
regulaarne toetamine. Kahjuks ei jõudnud me
Armeenia sõjapõgenike külasse kuid loodetavasti
järgmisel korral.
Meie koguduse töö sõjapõgenikega on vilja kandnud.
On tekkinud meie koguduse toel soodne olukord.
Hulk sõjapõgenikke on usule tulnud ja on alustarud
koguduse loomisega. Kui Jumal lubab soovime seda
tööd jätkuvalt toetada. Eriti hea meel on Giorgi
perekonna üle kelle isa kodus peetakse Põgenikeküla
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jumalateenistusi. Gruusia Kogudusi toetavad veel Venemaa, Läti, USA ja
Saksamaa usklikud.
Ukraina vend Aleksander Dniprost saatis mulle aasta lõpus pilte kuidas nad
töötavad sõjapõgenikega.
Piiblit lugedes teame, et ka Jeesus pidi elama põgenikuna Egiptuses. Ja keegi
hoolitses Jeesuse pere eest.
Ka Ukraina põgenikke toetasime eelmisel aastal 300 Euroga.
Möödunud aasta on möödunud ärevalt ja hea meel on et oleme toetanud
sõjapõgenikke keda ka pagulasteks kutsutakse. Lugesin hiljuti soomekeelsetest
uudistest, et uus aasta saab tuua põgenikke veel juurde. Kuna põgenikke paneb
liikuma peamiselt sõda, siis tänu kliima muutumisele võib see põhjustada uusi
pingeid ja uusi põgenikke.
Võib-olla kirjutasin liiga palju põgenikest aga Jumal on andnud nende
inimeste näol meile väga suure tööpõllu sest need perekonnad on juurtega oma
kodudest välja kistud ja nad otsivad endale uut kodu ja sageli ka uut kogudust.
Soovin kõigile õnnistatud uut aastat ja soovin et sa oleks õnnistuseks seal kus
sa elad.
Võib-olla saad sina alustada Jumala kuningriigis hoopis millegi uuega mida
ma siin kirja panna ei jõudnud.
Hannes Pikkel, Kehra Koguduse juhatuse esimees

Juhatuse koosolekust 12.2017
Otsused:
1. Kiita kordaläinuks Gruusia külastus. Arendada edasi sõprussuhteid
Gruusia Baptisti Liidu kogudustega.
2. Korraldada lastetöö teemaline mõttetalgu 4.02, kutsudes praegused ja
endised lastetöötegijad ühisele arutelule.
3. Alustada uuest aastast jumalateenistuste transleerimist vene keelde.
EKB Liidu käest saadud rendile tõlkeaparatuur.
4. Olla osaline lapsepõlves represseeritutega kohtumisel.
5. Soojussõlme ja soojusvõrgustiku maksumus 34000€. EKB Liidu
ehitusfondist võetud laenu 30000€ 7 aasta peale.
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6. Korraldada jõulumüük 23.12.2017
7. 2018 aastal toimuvatest suurüritustest
a. 7-9.09. noorte spetsialistide konverents – koostöös EEA’ga
b. 27.30.09 New Wine konverents – koostöös EEA’ga
c. Sügisest alata koolitusprogrammiga koostöös KUS’iga
d. Korraldada 2018 sügiseperioodil Alfa koolitus

Majanduselust
Kehra Koguduse möödunud ja algava aasta suurim projekt on kogudusemaja
keskkütte süsteemi renoveerimine. Täiesti uuendatakse soojussõlm. Kui
ehitajad käisid soojussõlme vaatamas, siis nende kommentaar oli et taolist
soojussõlme on nad näinud veel ainult õpikutes. Kehras nägid nad siis õpiku
pilti reaalselt. See on niivõrd amortiseerunud ning soojuskulukas.
Senini on ka kogu vana keskkütte torustik ja vanad radiaatorid välja viidud
ning asendatud uutega.
Et kogu seda ettevõtmist oli võimalik teoks teha, sai Koguduse üldkogu
otsusega võetud EKB Liidu ehitusfondist laenu 30000€ 7 aasta peale. Viimane
tagasimakse peab olema tehtud 1.12.2024. Keskmiselt igakuiselt 400€
tagasimakse. Kui Jumal annab Sulle südamesse eriohvriga toetada seda
projekti, siis selleks on Kehra Kogudusel arve, millele saab eriannetus üle
kanda. EE532200001120056881.

soojussõlm praegu

koristamiskonkust uued torud
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Iisraeliveerg - Helen
Jeruusalemm
Vaata, ma teen Jeruusalemma uimastuskarikaks kõigile ümberkaudseile
rahvaile, ja see pannakse ka Juuda peale Jeruusalemma ahistamiseks.
(Sakarja 12:2)
Alates 1995. aastast on USA presidendid väljendanud valmisolekut oma
saatkonna kolimiseks Tel Avivist Jeruusalemma, mis tähendaks Jeruusalemma
tunnustamist Iisraeli riigi ajaloolise pealinnana. President Donald Trump tõi
selle teema taas päevakorda 6. detsembril, mis põhjustas laialdasi
meeleavaldusi ümberkaudsetes islami maades. Türgi president Erdogan
nimetas Iisraeli terroristlikuks riigiks ja ähvardas katkestada Iisraeliga
diplomaatilised suhted juhul kui see plaan peaks ellu viidama.
Probleem seisneb selles, et ka palestiinlased näevad Jeruusalemma oma
tulevase riigi pealinnana. Samal ajal on Jeruusalemm kogu maailma muslimite
jaoks kolmandal kohal püha linn Meka ja Mediina järel, kuhu tullakse
palverännakutele ja kus asub 70. aastal hävitatud juutide templi asemel
muslimite kaljumoshee. Seega oleks Jeruusalemma ilma võitluseta
loovutamine mittemuslimite valitsuse alla võrdne usutaganemisega.
21. detsembril toimus hääletus ÜRO peaassamblee resolutsiooni asjus, milles
kutsutakse USAd loobuma Jeruusalemma tunnustamisest Iisraeli pealinnana.
Resolutsiooni poolt hääletas 127 riiki sh Eesti. Hääletamisest loobus 35 riiki
sh Läti. Vastu hääletas 9 riiki sh
USA, Iisrael ja väikesed Vaikse
ookeani saareriigid.
2018. aasta mais möödub Iisraeli
riigi väljakuulutamisest 70 aastat –
arv, mis sümboliseerib „aja
täissaamist“
(vt
juutide
tagasipöördumine
Paabeli
vangipõlvest).
Siis ma õnnistan neid, kes sind õnnistavad, panen vande alla selle, kes sind
neab, ja sinu nimel õnnistavad endid kõik suguvõsad maa peal! (1Ms 12:3)
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Koguduse info
Jumalateenistused pühapäeviti kell 11:00
• Palveteenistus neljapäeviti kell 11:00
• Pühapäevakool pühapäeviti kell 11:00
• Noortkogunemised V
Vaallgguussffoooorr pühapäeviti peale jumalateenistust.
•

Juhatuse liikmed:
o Indrek Luide, Hannes Pikkel, Krista Ehanurm, Alar Laagriküll,
Helen Haas, Lilian Aun.

•

Pastor:
o Indrek Luide, 56359279 pastor@kehrakogudus.ee

•

Juhatuse esimees:
o Hannes Pikkel, 56472669, juhatus@kehrakogudus.ee

•

Koguduse noored:
o Rebeka Pikkel, 56156416

•

Lastetöö koordinaator:
o Eha Roobas, 56177471

•

„Võta ja Jäta“ avatud laupäeval kell 10-13.
o Täpsem info Helgi Kattel, 53405282
Kehra Koguduse 2018 palvepartner on Tallinna Vene EKB
Kogudus Betaania
Pastor Stepan Maerko
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: EE372200001120056878
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