Jaanuar 2020

Pastoriveerg!
Õnnistatud uut, 2020 aastat!
EKB Liidu 2019 aasta teemaks on KASVAME JUMALA VÄES.
Euroopa Evangeelne Allianss kutsub ülesse olema kogudused Euroopas, kes
suudavad turvaliselt matkata Teel Koju.
Ja ülemaailmne Evangeelne Allianss koos Piibliseltsiga on kuulutanud alanud
aasta Piibli aastaks!
Tundes reegleid ja teejuhiseid suudame parimal viisil jõuda punktust A punkti
B. Mis nende kahe punkti vahel toimub, seda saame öelda kasvõi igal õhtul,
kui vaatame tagasi möödunud päevale. Või vaatame tagasi nädalas, kuul või
kvartalist toimunule.
Aasta, milles elame, tähistame koguduse sünnipäeva. Vaid pool aastat ja see
aasta täitub.
Täitume Jumala väega ja liigume edasi Jumala väes. Vaid selles väes liikudes
suudame jagada välja ka seda armu, millega oleme täitunud. Näidakem seda
siis sellele hukkuvale maailmale, kelle keskel me elame!
Õnnistagu TaevaIsa me kogudust õnnistusega, millega vaid Tema saab
õnnistada!
Lootusega edasi

Kehra Koguduse pastor Indrek

Luide

Koguduse koduleht: www.kehrakogudus.ee
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Jaanuar 2020– kuukava
Aeg

Üritus

Info

Esmaspäev 01.01
kell 16

Jumalateenistus
Pühaõhtusöömaaeg

Pühapäev 05.01
kell 11

Jumalateenistus
Kolmekuningapäev

Pühapäev 12.01
kell 11

Jumalateenistus

Pühapäev 19.01
kell 11

Jumalateenistus

Pühapäev 26.01
kell 11

Jumalateenistus

Teisipäev 28.01
kell 19

Foorum

juhatab: Indrek Luide
jutlus: Indrek Luide
muusika: Marju Luide ja Mariliis
juhatab: Ergo Pärnits
jutlus: Helen Haas
muusika: Heli Karu
juhatab: Indrek Luide
jutlus: Ergo Pärnits
muusika: Krista Ehanurm
juhatab: Helen Haas
jutlus: Indrek Luide
muusika: Merike Pikkel
juhatab: Indrek Luide
jutlus: Lembit Ida
muusika: Krista Ehanurm
Koolitusklassis

Igal neljapäeval kell 11 palve ja osadus!
12-19.01 toimub Tallinna kogudustes alliansspalvenädal.
Asume Tallinna lähedal ja saame neis osaleda!
Alliansspalvenädal 2020 Tallinna kogudustes
12.01 kell 17:00 EK Nõmme Baptistikoguduses Puuvilja 5 jutlus Erki Tamm
13.01 kell 18:30 EKB Allika koguduses, Koskla 18,
14.01 kell 18:30 EKNK Toompea koguduses Toompea 3, jutlus
15.01 kell 18:30 EKB Kalju Baptistikoguduses, Kalju 1, jutlus Ago Lilleorg
16.01 kell 18:30 EKB Oleviste koguduses, Lai 50, jutlus Robert Tšerenkov
17.01 kell 18:30 SPA Tallinna koguduses Merepuistee 3, jutlus Indrek Luide
18.01 kell 17:00 EEVL Valguse Tee koguduses, Purje 8, jutlus Erki Tamm
19.01 kell 17:00 EMK Tallinna koguduses, Narva mnt 51, jutlus Ivo Käsk.
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Sünnipäevalapsed jaanuaris 2020
Kannike

Ilmo

2

Kurg

Marilys-Mirjam

2

Lamberth

Tiina

10

Kaasma

Taaniel

11

Jaanimaa

Arno

14

Ehanurm

Irma

21

Olberg

Svea

25

Tooming

Saara

30

Maripuu

Merlin

31

Õnnistusi sünnipäevalastele!
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Avaldame kaastunnet!
Möödunud aasta tõi meie vaimuliku pere liikmetele üsna palju kurbust ja
leina.

Kalli ema ja lastetöö töötegija Eha Roobase tütre Elaisa,
elutee lõppes traagiliselt. Elaisa oli andekas muusik.
Mängis mitmeid instrumente. Tegutses muusikakriitikuna
ajakirjale Kitarr. Paraku astus ka sellisele tundmatule
vaimsele rajale, kui Kristallikeskus!
Elaisat jääva leinama isa-ema ja tema 7 õde-venda ning
paljud Kehra Kogudusest, kes teda tundsid isiklikult!
Elaisa ärasaatmine 7.01.2020 kell 13 Maardu Krematooriumist, Keemikute
1B.

Osalema Aili Laagrikülli ja tema pere leinas, kui ootamatult saime teate, et
igavikku on lahkunud Aili abikaasa ja Jaanus ning Alar Laagriküll isa, Valdo!
Ta oli väga abivalmis osalema koguduse majaümbruse koristamisel ja ikka
koos abikaasaga ja vabatahtlikult. Ta oli ELK Kuusalu koguduse liige.
Muldasängitamine 4.01.2020 kell 11 Kuusalu kirikust! Leinatalitust viib läbi
vaimulik Jalakas!
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Iisraeliveerg – Helen
Milleks oimulokid?
Tooras on kirjutatud – ärge piirake oma juuste äärt; ära riku oma habeme
äärt! (3Ms 19:27) Seda kirjakohta on tõlgendatud nõudega mitte lõigata
juukseid teatud pea piirkonnast, nimelt kõrvade ja oimukohtade vahelt. Selle
reegli täitmisega seostatakse tänapäeval religioosseid juute, eriti hassiide, kes
lasevad oma poegadel oimulokikesi kasvatada juba üsna varasest east,
tavaliselt kolme aasta vanusest.
Selle seaduse eesmärk ja tähendus on vaieldav. Ühest küljest on seda seostatud
välise märgina ebajumalakummardajatest eristumisel. Nimelt olevat olnud
viimastel komme lõigata juuksed külgetelt lühikeseks ja kasvatada need
pealael pikemaks. Teisalt arvatakse, et selle seaduse tõelist tähendust ei ole
inimestele avaldatud, mistõttu on selle ümber tekkinud erinevaid müstilisi
arvamusi. Näiteks õpetas hassiidide rabi Meir, et oimulokke ei peaks kunagi
lõikama, vaid laskma neil pikaks kasvada, mis toob kaasa pika elu. Rabi Itsak
Luria õpetas, et kui oimulokke lõigata, siis just kääridega, et nende karvad ei
seguneks habemekarvadega, sest neil on kabalas erinevad müstilised
tähendused.
Igal juhul on oimulokid juutide puhul silmatorkav väline märk teistest
eristumiseks. Jeemeni juudid nimetavadki oimulokke simanim – märgid, mis
aitab neil naabritest eristuda. Tänasel päeval võib kohata ka erinevaid
oimulokkide kandmise stiile – kes keerutab need lokki, kes sirgendab, kes
keerab kõrva ümber. Selliselt eristuvad veel omakorda erinevad õpetuslikud
voolud ja koolkonnad.
Läbi ajaloo toimunud tagakiusude keerised, ka II maailmasõja ajal, on
oimulokid juutide identiteedi üsna kergesti välja andnud. Sellele vaatamata ei
ole neist loobutud, vaid pigem jäädud truuks toora reeglile ja iseendaks
olemisele.
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Juhatuse otsustest
Juhatuse koosoleku 2019-4 toimus 17.11.2019
Päevakord:
1. Juhatuse esimehe küsimus
Otsus: juhatus teeb Hannesele ettepaneku taandada end ajutiselt tervislikel
põhjustel ravi perioodiks kuni töövõime taastumiseni juhatuse esimehe ja
liikme kohustustest ja kirjutada vastavasisuline avaldus ühe nädala jooksul.
Hannes Pikkeli juhatuse liikme ja juhatuse esimehe volitused ennistatakse
Hannese avalduse alusel tervise paranedes juhatuse otsusel.
2. Majutuse organiseerimine koguduse majas!
Selge otsuseni ei jõudnu, tegeletakse järgmistel koosolekutel!
3. Juhatuse esimehe asetäitmine
Koguduse põhikirja paragraf 26 kohaselt täidab juhatuse esimehe kohustusi
Hannes Pikkeli volituste peatumise perioodil koguduse pastor Indrek Luide.
4. Toetustest
Otsus: toetada Rebekka Pikkeli teenimist Youth with the Mission koolis 100
eur kuus. Summa maksta tagasiulatuvalt alates sept 2019.
5. Lastetööst
6. Vallavalitsusega kohtumisest
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Juriidilist nõu
Tuludeklaratsiooni tekib võimalus kohe oma raha ära kinkida

RahaFoto: Argo Ingver
Tänasele Eesti Päevalehe LP-le intervjuu andnud Urmas Viilma ütles
muuhulgas, et temale tuli hiljuti üllatusena maksu- ja tolliametilt saadud
kiri, kus sooviti nende andmeid. Põhjuseks - inimestel tekib võimalus oma
enammakstud tulumaks annetada ühele või mitmele MTÜ-le. Ärileht
uuris asja ning tõepoolest, selle asemel, et kanda raha enda pangakontole
või jätta see MTA ettemaksukontole, liitub ka automaatne võimalus
annetada.
„Meil on suurepäraseid asju toimumas, mis ei ole ainult usulistele ühendustele
positiivne, vaid ka kõikidele teistele. Näiteks minule endale üllatuseks laekus
MTÜ-dele maksuametilt kiri, kus öeldi, et palun andke oma andmed, sest
järgmisel aastal on tuludeklaratsiooni käigus inimestel võimalus oma
enammakstud tulumaks annetada ühele või mitmele nendest. Oleme aastaid
rääkinud, et võiks nii olla. Ja äkki klõpsti (nipsutab sõrmi), andke nüüd oma
andmed. Suurepärane ju," hõiskas Viilma intervjuus.
Maksu- ja tolliameti kommunikatsioonijuht Gea Otsa kinnitas, et selline
uuendus tõesti tuleb.
„Edaspidi saavad elektroonse tuludeklaratsiooni esitajad tulumaksu
tagastamisel soovi korral kanda oma maksusumma kohe annetusena
mittetulundusühingu, sihtasutuse või usulise ühenduse pangakontole. Annetusi
saab teha kõikidele tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute,
sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja kuulujatele," selgitab Otsa.
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Koguduse info
Jumalateenistused pühapäeviti kell 11:00
 Pühapäevakool pühapäeviti kell 11:00
 Palveosadusring neljapäeviti kell 11:00
 Palvekoosolek neljapäeval kell 19


Juhatuse liikmed:
o Indrek Luide, Hannes Pikkel, Alar Laagriküll, Helen Haas,
Ergo Pärnits.



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



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

Kehra Koguduse 2019 palvepartner on
Kohtla-Järve Peeteli Kogudus
Pastor Roman Kuznetsov

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
Projektiarve: EE532200001120056881
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