Märts 2020

Pastorikiri!
Iga päev toob meile uut teadmist Jumalast ja Temaga koos kõndimise
võimalustest!
Kui me veidi mõtiskleks, mida meie päev sisaldab? Millega alustame päeva,
mida me teeme kogu päeva ja millega lõpetame päeva?
Milline osa sellest päevast on kõige ägedam? Kui kokku võtta päeva
kulgemist, siis millisele päevaosale kõige rohkem suudad tänulik olla?
On lühemad ja pikemad perioodid meie isiklikus ja koguduse elus. Nüüd on
aeg võtta aega ja teha korda meie ühine kodu!
Kehra Kogudusel täitub tegevuse algusest 130 aastat. On ju nii, et kui me
peame sünnipäeva, siis tavaliselt kutsume külla sõpru. Sellise suurema
tähtpäeva puhul rohkem kui tavaliselt. Enne sünnipäeva püütakse koristada nii
palju kui võimalik. Sest kui külalised tulevad tahame neid vastu võtta parimas
olukorras! Meie kogudusemaja vajab iga liikme aktiivset osalust selles. Üsna
mitmed tööd on vaja viia lõpule.
Tuli südamesse selline mõte seoses paastuajaga. See algab 26.02.2020 ja
kestab ülestõusmispühadeni 11.04.2020. Ehk siis 40 päeva. Ettepanek selline!
Loobume sellel päeval vähemalt ühest toidukorrast, olgu see siis lõuna või
õhtusöök. Hindame selle toiduportsu väärtuse ja paneme selle raha iga päev
kõrvale, moodustades nö erifondi ehk siis sünnipäevafondi. Kehra Koguduse
liikmeid on ümmarguselt 80. Keskmine kodus tehtud toidukord maksab 3€. 40
x3x80=9600. See on summa, mille võiksime koguda koguduse
sünnipäevafondi sellel perioodil ning teha korda kogudusemaja külaliste
vastuvõtmiseks!
Mõelgem sellele ja palvetagem, et Issand annaks meile tarkust ning isu olla
osaline aktiivsemalt kaasas Tema töös.
Õnnistusega!

Kehra Koguduse pastor Indrek

Luide
Luide

Koguduse koduleht: www.kehrakogudus.ee
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Koguduse aastakoosolek vt lk 4

R 27.03
kell 18:30
P 29.03
kell 11
T 31.03
kell 19

Videoõhtu
juhatab: Indrek Luide
jutlus: Sander Tulk (Tartu Kolgata)
ülistus: Heli Karu

Jumalateenistus

Ettevõtlusfoorum

Eestpalve
Anija valla haridustegevuse pärast. Eriti gümnaasiumi poole pärast, et noored
sooviksid Kehra lõpetada ka gümnaasiumi osa. Hetkel üle 60
gümnaasiumiealise noore käivad koolis Tallinnas.
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Õnnistusi sünnipäevalastele!
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Kehra koguduse 2020 aastakoosolek
22.03.2020 Kohe peale jumalateenistuse lõppu, orinteeruvalt kell 13
Päevakord:
1. Koosoleku rakendamine
2. Kehra Koguduse aasta 2019
3. Kehra Koguduse majandusaasta 2019
4. Kehra Koguduse aasta 2020
5. Kehra Koguduse majandusaasta 2020
6. Aruannete kinnitamine
7. Delegaatide valimine EKB Liidu aastakonverentsile 2019
8. Juhatusse liikmete valimine
9. Revisjonikomisjoni valimine
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Puurimipüha
Helen Haas
4. saj eKr valitses Pärsia kuningas Küüros II pea kogu tuntud maailma. Sellel
võimsal maa-alal elasid laialipillutatuna paljude rahvaste seas ka juudid oma
seaduseid järgides. Ühel päeval pahandas Küüros oma kuninganna Vasti peale
sedavõrd, et kihutas ta paleest minema ja hakkas omale uut kaasat otsima.
Iludusvõistluse tulemusena sai selleks juudi soost Ester.
Küürose üks aukandjatest, vürst Haaman, oli uhke mees ja soovis, et kõik teda
nähes silmili heidaks. Mardokai, kes oli juhtumisi Estri kasuisa, ei täitnud seda
käsku ning tõi selle kaudu nii enda kui ka kogu juudi rahva peale Haamani
viha, kes otsustas nad viimseni ära hävitada. Hävituspäeva määramiseks heitis
Haaman liisku.. Lähemalt saab sellest kõigest lugeda Estri raamatust.
Tänapäeval tähistavad juudid puurimipüha kui üht rõõmupüha, mil riietutakse
erinevatesse kostüümidesse, tehakse kingitusi ja süüakse Haamani kõrvade
kujulisi küpsiseid. Sünagoogides loetakse ette terve Estri raamat ning
annetatakse raha vähemalt kahele vaesele inimesele. Samuti kingitakse toitu ja
veini. See on ainuke religioosne püha, mille puhul nõutakse, et juudid peavad
end veinist purju jooma. Sellel on ka oma tähendus – et mitte mõelda selle
õuduse peale, mis peaaegu kogu juudi rahvast oleks tabanud, kui Jumal ei
oleks neid kuninganna Estri kaudu päästnud.
Erinevatesse kostüümidesse riietumise tava on ilmselt pärit kogu loo
õnnelikust lõpust, mil Mardokai Küürose soosingusse sattus ja kuninglikesse
riietesse riietati.
Puurimipüha algab sel aastal 9. märtsi õhtul ja kestab järgmise päeva õhtuni.
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Europartnersi konverents -Raputatud PradiisJeruusalemmas 05-09.02.2020 ja Iisraeli ringreis
10.02-12.02.2020
Eesti Kristlike Ettevõtjad MTÜ esindajana olin kutsutud Europartnersi
konverentsile Jerusalemma Israeli
Europartnersi konverents -Raputatud Pradiis toimus hotellis Kibbutz Ramat
Rachel – vaikse elamurajooni läheduses, kuid Jeruusalemma kesklinnast vaid
lühikese vahemaa kaugusel.
See oli erakordne võimalus kohtuda ja tutvuda eri Euroopa riikide
Europartnersi liikmesorganisatsioonide liikmetega, kes töötavad samal alal ka
ettevõtjate ja ärimeheteni jõudmiseks Kristuse heaks. Samuti kohtusime
Iisraeli ärimeestega ja vahetasime kogemusi
Konverensil tutvustas Wouter Droppers oma uut raamatut „Raputav paradiis”
ning esinesid Avi Snayder,Abraham Maldonado,Oliver Baumann jne.
erinevate teemadega ,mille sõnumid olid erinevatest vaatenurkadest ja
praktilistest käsitlustest olenemata : kuidas evangeeliumi kuulutada maailmas
olevatele ettevõtjatele ja ärimeestele.
Paraleelprogrammina korraldati Jeesusega seotud kohtade külastamist
Jeruusalemmas ja anti ülevaade oma aja juudi ühiskonnast ja kultuurist
Laupäeval me kõndisime seal, kus Jeesus kõndis. Alustasime Oliivimäelt ja
kõndisime Palmipuude püha rada ,edasi läbi Ketsemani aia, Lõvide värava ja
Püha Anne kirikuni (Bethesda basseinid). Külastame ka Iisraeli muuseumi,
sealhulgas vaatasime 2. templimudelit. Jätkasime Ristiteega ja lõpetasime
üheskoos aiahauas, kus tähistame Issanda õhtusöömaaega.
Iisraeli ringreisi alustasi Pühapäeval külastame Masadat (sh köisraudteega
sõitsime), Ein
Gedi ja Qumrani. Sellel päeval ujusime Surnumeres kus välistemperatuur oli
11 C ja vesi 19C ning ööbisime Jeruusalemma Eyalini hotellis .
Esmaspäeval sõitsime Jeruusalemmast põhja ning külastasime Kapernaumat
ja seal oli meil First Fruitsuga (Iisraeli kristlastest ärimehed) ärikohtumine.
Külastasime Iisraeli ettevõtteid Ööbisime Galilee hotellis
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Teisipäeval tegime paadisõitu Galilea merel,külastasimeTabgat ja Beatitude'i
mäge. Keskpäeval on meil Püha Peetruse kalaga lõunasöök ja pärast seda
külastame Magdalat
ja Yardeniti ristimispaika. See on jõgi, milles Jeesust ristis Ristija Johannes.
Kolmapäeval, sõitsime Nazarethi külla, külastasime Megiddot ja Carmeli
mäge (Muchraka) ning Caesaread ja lõpetasime oma reisid koos ühise
õhtusöögiks Tel Avivi hotellis
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Juhatuse protokollist otsused
Juhatuse koosolekust 2020-2 19.01.2020 otsused
1. Kutsuda ellu majandustoimkond, kelle ülesandeks jääb nõustada
juhatust kogudusemaja haldamisel, projektide elluviimisel jm.
2. Kutsuda ellu meediatoimkond, kelle ülesandeks on koguduse infolehe
väljaandmine, internetilehe uuendamine, Facebooki admin,
välireklaami teostamine jpm.
3. Arendada ja viia uude kvaliteeti raamatupidamine. Tähtaeg 1.04.2020.
4. Töötegijate ordineerimisest. Pastor räägib kandidaatidega eraviisiliselt.
Tähtaeg 1.04.2020.
5. Arutati majas elavate perede ja tegutsevate firmade rendilepingute üle.

Juhatuse koosoleku 2020-3 16.02.2020 otsused
1. Kinnitati Pärnitsaga üürileping.
2. Vaadati üle Parmani üürileping
3. Vaadati üle OÜ Mini Film rendileping
4. Otsustati kutsuda kokku koguduse aastakoosolek 22.03.2020
5. Arutati Türgi partnerkoguduse noorte Eestisse tulemise toetamisest.
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Lugemisväärt raamatud
Tiina Nõlvak
Armastada tähendab taotleda teise inimese hüvangut. Kuna inimene on tehtud
Jumala näo järgi ning Jumala olemuse tunnusjooneks on armastus, ütleb iga
inimese südames miski armastusele „jah“. Kui armastame, teeme õigesti,
arutleme meie. Kuid samas on inimesed võõrdunud Jumalast, ja oma
loomulikus olekus kipume armastama neid, kes meid armastavad. „Mina
taotlen sinu hüvangut, kuniks sina taotled minu hüvangut“ on tänapäeva
reegel. See armastuse valem on enamuse maailmausundite aluseks. Seepärast
väljendavad usulisele pühendunud usuelu elavad inimesed armastust tavaliselt
nende vastu, kes kuuluvad nendega ühte gruppi.
Jeesus oli radikaalne. Ühele sellisele usugrupile kõneldes sõnas ta: „Te olete
kuulnud, et on öeldud: Armasta oma ligimest ja vihka oma vaenlast! Aga mina
ütlen teile: Armastage oma vaenlasi ja palvetage nende eest, kes teid taga
kiusavad …“ Sellise õilsa üleskutse aluseks oli Jumal ise. Jeesus ütles, et
Jumal „laseb ju oma päikest tõusta kurjade ja heade üle ning vihma sadada
õigete ja ülekohtuste peale! Sest kui te armastate neid, kes teid armastavad,
mis palka te saate? … Ja kui te üksnes vendi tervitate, mida erilist te siis teete?
Eks paganadki tee sedasama?“5 Jeesus tegi selgesti vahet religioonist
ajendatud armastuse ja Jumalast ajendatud armastuse vahel.
Kes on astunud ühendusse Jumalaga, ei rahuldu iialgi pelgalt nende
armastamisega, kes neid armastavad.
Küsimus on, kuidas saada vabaks maise armastuse raskusjõust, et jõuda
jumaliku armastuse vabadusse? Olen veendunud, et vastus peitub oma
jõuetuse tunnistamises sellele, kellel on jõud, nimelt Jeesusele Kristusele.
Usuinimeste grupile, kes väitsid end tundvat Jumalat kui oma Isa, ütles Jeesus:
„… Kui Jumal oleks teie Isa, siis te armastaksite mind, sest mina olen pärit
Jumalast ja tulnud siia. Mina ei ole ju tulnud omapäi, vaid tema on minu
läkitanud. Miks te ei mõista mu kõnet? Seepärast, et teie ei suuda kuulata minu
sõna. Teie olete oma isast kuradist ning tahate teha oma isa himude järgi.
Tema on mõrtsukas algusest peale, ta ei püsinud tões, sest temas ei ole tõde.
Kui ta räägib valet, siis ta räägib enda oma, sest ta on valetaja ja vale isa. Aga
et mina kõnelen tõtt, siis te ei usu mind. Kes teist saab tõestada mul ühegi patu
olevat? Kui ma räägin tõtt, miks te siis ei usu mind? Kes on Jumalast, see
kuuleb Jumala sõnu. Teie ei kuule selle pärast, et teie ei ole Jumalast.”6
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Need on äärmiselt karmid sõnad, kui nad just pole tõde. Kui nad aga on tõde,
on nad seletuseks, miks religioossed inimesed on sageli seotud mõrvade ja
valetamisega. Nad lihtsalt järgivad oma isa, kuradi, eeskuju. Nad on küll
siirad, kuid siiralt eksituses.
Kui Jeesuse hinnang on tõene, on inimese probleemi vastuseks mitte ühendada
kokku kõik maailma religioonid ning teha neist üks suur maailmausund, mis
loob rahu. Maailmareligioonid, olgu üksikult või ühiselt, pole kunagi andnud
meile tunnetust sedalaadi jumalikust armastusest, millest Jeesus rääkis. Ükski
religioon, isegi mitte „kristlik“, pole kunagi sünnitanud sedalaadi armastust.
Sedalaadi armastus voolab ainult nende kaudu, kes on astunud tõelisse
ühendusse Jumalaga, kes tõeliselt järgivad Kristust. Nagu Kristus, nii ka
nemad „peavad silmas … teiste kasu“; nad „jõuavad vastastikuses austuses
üksteisest ette“.
Gary Chapman. Jumal kõneleb
sinu armastuse keelt
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Suvefestival 2020
Üheskoos - Koostöös
Tutvustame programmi, mis saab tulema. Siin praegu esimese päeva oma.

26.06.2019
1. Ettevõtlussessioon kell 11-13
Kutsuda osalema kõik kristlased-ettevõtjad.
. Milline peab olema ühistöö selle valdkonna tegijatega ka selles piirkonnas
tegutsevate teiste ettevõtjatega? Admin: Ergo Pärnits, Marek Jallai.
2. Haridustöötajate sessioon. kell 14-16
Teemaks oleks jagada sekulaarsetes koolide olukorda ja kuidas saaks
haridustöötajad-kristlased olukorda meie koolide maastikul muuta või siis
vähemalt pingutada midagi arendada. Admin: Margus Kask, Indrek Luide
3. Meediasessioon kell 17 -19
Meedia tähendus kuningriigi evangeeliumi levitamisel mitte ainult meedia
rahva hulgas vaid milline peab olema koguduse meedia kvaliteet.
Admin: Andrus Annus, Helen Haas
4. Muusikaline õhtu kell 20 - 22
Selle sessiooni muusikalise osa kannab Anija valla muusikakollektiivid. Aga
meie poolt oleks äkiline evangeeliumi kuulutus ja ka paar tunnistust kas siis
intervjuu stiilis või teisiti. Admin: Indrek Luide
Muusikaosa admin Marilys-Mirjam Kurg

Eestpalve
26-28. juunil 2020 toimuv EKB Liidu suvefestival Kehras. Palvetada, et
1. toimkonnas oleks igale vajalikule positsioonile õige isik.
2. programm saaks kinnitatud.
3. eelarvesse leiaksime piisavalt vahendeid.
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Koguduse info
Jumalateenistused pühapäeviti kell 11.


Palveteenistus neljapäeviti kell 11 ja kell 19



Pühapäevakool kell 11.



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



Pastor: Indrek Luide, 56359279 pastor@kehrakogudus.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: EE372200001120056878
Eriprojektid: EE532200001120056881 (küttesüsteemi renoveerimine)
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