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Armas Kehra kogudus!
Ära karda, sest mina olen sinuga; ära vaata ümber, sest mina olen su Jumal:
ma teen su tugevaks, ma aitan sind, ma toetan sind oma õiguse parema
käega! (Js 41:10)
Elame aprilli kuul eriolukorras – peaaegu nagu sõjaajal, aga kuulid ei vingu ja
sõjalennukid ei lenda. Aga samas on pihtasaanuid ja langenuid. Eestis hetkel
alla tuhande ja paljudes teistes nö kristlikes maades on tuhandeid, et mitte
öelda sadu tuhandeid nakatunuid.
Kõige selle segaduse keskel sünnib kõiksuguseid tõlgendusi. Sotsiaalmeedia
on täis maailmalõpu teemalisi sõnavõtte. Evangeelsed organisatsioonid ja
kogudused kutsuvad üles palvetama ja paastuma, et teada saada Jumala
tahet ja seista vastu haiguse lainele, mis on vallutanud pea terve maailma.
Head kaasristiinimesed! Rist on paik, kus saabus võit! Eelkõige on see paik,
kus Jeesus lunastas maailma pattudest. Pühakiri julgustab meid palvele. Ehk
ongi see aeg antud mitte ainult kogudusele, vaid kogu ühiskonnale, ehk igale
isiklikult, järele mõtlemiseks ja palvetamiseks. Möödunud kuu viimasel
neljapäeval oli imeline võimalus erakordselt paljudega olla läbi interneti
osaduses ja palvetada üksteise eest ja olukorra pärast maailmas.
Aprilli kuul on ristirahva suurimad pühad – Suur Reede ja Ülestõusmispüha.
Me ei saa kokku tulla, aga võime siiski olla osaduses läbi palve.
Olgem siis hoitud Issandas, aga ärgem unustagem olla kuulekad sellele,
mida meie riigijuhid on käskinud teha ja palvetame ka nende eest!
Kehra koguduse pastor Indrek Luide
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Vastavalt valitsuse poolt kehtestatud eriolukorrale ei tohi koguneda suurel
hulgal. Meie võimalus on palvetada ja koguneda interneti kaudu. Ühised
internetikogunemised toimuvad igal esmaspäeval ja neljapäeval kell 19:00.
Pühapäevakooli tunnid toimuvad internetis pühapäeviti kell 11.

Aprill 2020 – kuukava
Aeg
Pühapäev
5.04
Neljapäev
9.04
Reede
10.04
Laupäev
11.04
Pühapäev
12.04
Pühapäev
19.04
Pühapäev
26.04

Üritus

Info

PALMIPUUDEPÜHA

Jeesuse ristitee

Suur Neljapäev
Suur Reede
Vaikne Laupäev
1. Ülestõusmispüha

Ülestõusmine
Laulev kogudus
Rõõmumeister

Üleskutse:
Juhi vähemalt üks inimene sellel aastal Kristuse juurde!
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Õnnistusi aprillikuu sünnipäevalastele!
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19
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50

70

Laagriküll

Alar

19

Roosaar

Arno

22

Leoke-Bosenko

Diana

23

Voolmaa

Sirje

27

Meie juubilarid
Rebeka Pikkel
UUDO SAAREMETS – 85
Olen viimase kümne aasta jooksul
tundnud väga lähedalt Jumala
hoidvat kätt. On olnud hea meel
võimaluse üle palvetada, toetada
misjonäre ja misjonitööd Sambias
ja mujal. On hea meel, et saan läbi
Pereraadio
teada
erinevatest
misjoniprojektidest ja toetan siis
neid ka sageli rahaliselt.
Eriline tänu Jumalale on möödunud aastal juhtunud ime eest, ka arsti abiga,
et ma taas näen selgesti. Saan vabalt pühakirja lugeda ja kirjutada mis
südames.
Elan väga kaasa sellele, mis koguduses ja Kehras toimub ning ootan ja
palvetan selle eest, et need kes eemale jäänud, taas leiaksid vaimuliku kodu.
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INNA KANNIKE - 60
Milline on Sinu elu seiklusrikkaim
elamus viimase 10 aasta jooksul?
Mul on olnud õnne reisida viimase
kümne aasta jooksul päris palju.
Seiklused on need olnud kõik. Kõige
meeldejäävaim
reis
oli
aga
Peterburi kanti, kuhu läksin
avastama oma ema sünnikohta.
Kõik temalt kuuldud jutustused
ärkasid seal justkui taas ellu. Mul
õnnestus
isegi
sealsesse
kirikuhoonesse
siseneda,
kus
kohtusin valvuri või majapidajaga. Minu ema perekonnanime mainimisel
tundis valvur selle imekombel ära. Tuli välja, et minu ema vanaisa oli olnud
koguduses hingekarjane. Tänu sellele reisile sain veel paljugi teada oma
suguvõsast. Kõige seikluslikum on olnud reisimine, aga suurimaks rikkuseks
on minu jaoks siiski lapsed ja lapselapsed.
Mis on Sinu suhet Jumalaga kõige enam puudutanud viimasel aastal?
Ma tahaksin välja tuua kaks punkti. Esiteks, mind väga puudutas kord
koguduses jutlustanud Soomest tulnud pastori mõte: ära kaota oma usku,
sest selle palk on suur.
Teiseks, Eestit külastanud paavst soovis eesti rahvale: elavat usku, tugevat
lootust ja tegusat armastust. Nendel kahel ütlusel on olnud minu jaoks väga
tugev sisu ning mõju ja soovin, et need saaksid osaks minu igapäeva elus.
Millest sa kõige rohkem puudust tunned koguduse koosolekute ärajäämise
olukorras?
Olgugi, et tunnen puudust eelkõige lähedastest osadustest, silmast-silma
vestlustest inimestega ja ühisest ülistusest, tuleb selle olukorraga kohaneda
ja näha head. Sellised olud loovad võimaluse teistmoodi tegutseda. See aeg
annab võimaluse olla rohkem Jumalaga kahekesi. Jumal on meie kõigi
südames ja tegutseb ikka.
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Paasapüha ehk hapnemata leibade püha.
Helen Haas
Juudi kalendri üks olulisemaid pühasid, paasapüha, algab sel aastal 8. aprilli
päikeseloojangul ja kestab kuni 16. aprillini. Sellel ajal meenutatakse iisraeli
rahva põgenemist Egiptusest, kus nad olid mitmete põlvkondade vältel
orjastatud. Egiptusest lahkumisel mängis võtmerolli Mooses, kes veenis
vaaroad, et see laseks rahval minna ja oma Jumalat teenida. Kui veenmisest ei
piisanud, tulid mängu erinevad nuhtlused, mis egiptlasi tabasid, aga jätsid
iisraeli rahva puutumata. Esmasündinute nuhtlusest päästis Iisraeli lapsed
paasatalle veri. Kui lahkumise hetk kätte jõudis, käis kõik nii kiiresti, et ei
olnud aega isegi leivataignal kerkida lasta – teemoon tuli küpsetada
hapnemata leibadest.
Sel aastal peetakse paasapüha eriolukorra tingimustes. Näiteks on Londoni
juudi religioonikohtu koššeri osakond valmistanud ette juhise ekstreemsetes
tingimustes toiduainete kasutamise kohta. See juhis peaks olema abiks neile
perekondadele, kes on viiruse tõttu karantiinis või kannatavad majanduslike
raskuste all. Seder söömaaeg, mil süüakse traditsioonilisi ja tähenduslikke
toite, ei pruugi sel aastal olla kõigile ühtviisi kättesaadav. Selleks puhuks ongi
valmistatud ette juhis, millest lähtuda söömaaja pidamisel.
Erandlikus korras on lubatud kasutada paasapühade aegu käte
desinfitseerimise vahendeid. Aga mitte digitaalseid vahendeid osaduse
pidamiseks. Kui keegi on jäänud tänu viirusele isolatsiooni, siis tuleb tal
paasapühad üksinda veeta. Nii sabati kui ka kõikide muude juudi pühade ajal
ei ole lubatud kasutada telefone ega muid digitaalseid vahendeid. Paasapüha,
mis on tavapäraselt perekondlik ja rahvarohke võib sel aastal nii mõnelegi
harjumatult teistmoodi olla. Kuid isegi üksinda olles tuleb kõik pühadega
seonduvad nõuded täpipealt täita, kui ei ole erandkorras lubatud teisiti.
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Koguduse kogunemised on kolinud internetti
Helen Haas
Eelmisel neljapäeval (26.03) kohtusime Kehra koguduse ajaloos esimest korda
interneti vahendusel palvekoosolekule. Internetis on mitmeid keskkondi, kus
saab koguneda nii, et on näha inimeste näod ja saab omavahel juttu puhuda.
Valisime selleks kohtumispaigaks ZOOMi, mida me alles hiljuti tundma
õppisime. Enne eriolukorda ei olnud sellest eriti midagi kuulnudki. Eriolukord
on esitanud palju väljakutseid, aga samas avanud ka uusi võimalusi, millele
varem ei ole vähematki tähelepanu pööranud.
Esmalt katsetasime ZOOMi keskkonda juhatusega ja meedia toimkonnaga
kohtudes, mis toimis väga hästi. See julgustas meid ka laiemalt seda
proovima. Nii otsustasimegi korraldada interneti vahendusel palvekoosoleku.
Üllatus oli suur, kui kokkulepitud ajal, neljapäeva õhtul kell 19, hakkas
arvutiekraanile järjest rohkem armsaid tuttavaid nägusid ilmuma, et osaduses
olla. Kokku kogunes meid lõpuks 18 hinge – 16 täiskasvanud ja 2 last.
Alguses tutvustas Helen virtuaalse kohtumise kodukorda ja võimalusi ning
seejärel jagas Indrek Jumala sõna. Panime kirja palvesoovid, mida kogunes
kahekümne ringis. Palvetasime nii üldiste kui ka isiklike vajaduste pärast ja
kogesime kohe samal õhtul, kuidas Jumal ei ole magama jäänud, vaid kuuleb
palveid ja vastab nendele. Peale palvetamist lugesime üheskoos Laulu 91.
Enne lahkuminekut avaldati arvamust, et võiksime kohtuda tihedamini kui
üks kord nädalas ja otsustasime, et teeme seda edaspidi esmaspäeviti ja
neljapäeviti kell 19. Kui sul ei ole internetivõimalust, siis võid olla nendel
aegadel ka kodus palves. Kui soovid
edastada oma palvesoovi, siis tee
seda telefoni teel Indrekule
helistades.
Hannes viis pühapäeval interneti
vahendusel läbi ka pühapäevakooli,
kus osales neli last. Ka see toimis
väga
hästi,
lapsed
kuulsid
piiblilugusid ja said meisterdada.
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Suur Reede ja ülestõusmispühad
Indrek Luide
Aga kui nad tema olid risti löönud, jagasid nad liisku heites ta rõivad
omavahel ja istusid maha ning valvasid teda seal. Ja nad panid ta pea kohale
kirja tema süüga: «See on Jeesus, juutide kuningas.» ( Mt 27:35-37)
Peale Jeesuse erakordset vintsutamist, tema ihu sisuliselt ribadeks tagumist
löödi ta risti. Kõik see oli ette ennustatud juba prohvetite kirjades. Aga see ei
juhtunud mitte selle pärast, vaid juhtus just sellel ajal, kui Jumal seda õigeks
arvas.
Läbi pühakirja võib lugeda, et iga patt, mida indiviid või rahvas tegi, vajas
lunastust. Väga vähe on Vanas Testamendis räägitud paganrahva
meeleparandusest ja Jumala vastu võtmisest enda ellu. Iisrael pidi olema
etaloniks elava Jumalaga koos elamisel ja Temaga suhtlemisel. Paraku see
rahvas ebaõnnestus oma ülesandes.
Aga Jumal ei jätnud seda asja nii, sest Tal oli plaan. Ta saatis oma Poja
lunastama ühiskonda ja lepitama endaga. Kui kõike see, mille Jeesus teostas,
võtta ühte lausesse, siis võib öelda, et ta oli kuulekas oma Isale ja sellele
ülesandele, mis talle oli määratud.
Jeesus kandis ristil kogu maailma, täpsemalt aga iga indiviidi patud. Sellest
osasaamine ei ole automaatne, vaid on kättesaadav neile, kes Jeesuse oma
elu juhtijaks paluvad. Neile, kes Temata elatud eluperioodi andeks paluvad ja
omale uut, puhast südant igatsevad.
Me saame uueneda igal päeval ning see ongi meie kohus. On üsna kerge
jääda oma eluga vaimulikus mõttes stagneerunult paigale, teades küll Teda ja
Tema teid, aga mitte liikudes Temaga isiklikult igapäevaselt koos.
Jeesuse hauast väljumine oli väga võimas sündmus. Need, kes sellest osa said,
soovisid sellest rääkida kõigile, kellega kokku puutusid: „Ja Jeesus ütles neile:
«Minge kõike maailma, kuulutage evangeeliumi kogu loodule!“ (Mk 16:15).
Oleme Kehra koguduse liikmetena ja sõpradena täitmas jätkuvalt Jeesuse üht
viimast korraldust.
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Raamatututvustus
Tiina Nõlvak
Kui mõtlen palvele, saan aimu, et
enamasti panen suunaga mööda. Hakkan
oma muredega allavoolu liikuma ja viin
need Jumala ette. Ma teavitan Jumalat,
otsekui Jumal veel ei teakski. Palun
Jumalat, nagu lootes muuta Jumala meelt
ning veenda Teda ümber. Selle asemel
peaksin hakkama liikuma ülesvoolu, kust
vool alguse saab.
Kui muudan suunda, mõistan, et Jumal
juba hoolib minu muredest – minu onu
vähist, maailmarahust, ühest purunenud
perekonnast,
ühest
mässumeelsest
teismelisest – rohkem kui mina. Arm,
nagu vesigi, langeb kõige madamalale
tasemele. Halastusojad voolavad. Alustan
koos Jumalaga, kes kannab esmast
vastutust maa peal toimuva eest, ning küsin, mis osa saan Jumala töös maa
peal täita mina. „Aga õigus voolaku nagu vesi ja õiglus nagu kuivamatu jõgi!“
hüüdis prohvet. Kas seisan kaldal või hüppan vette?
Selle uue lähtekohaga muutuvad minu arusaamad palvest. Vaatan loodust
ja ei näe ainult metsikuid lilli ja kuldseid haavapuid, vaid ka suure kunstniku
käekirja. Vaatan inimest ja ei näe ainult „vaest harkjat alasti looma“, vaid ka
igavest isikut, kes on loodud Jumala näo järgi. Tänu ja kiitus tulvavad hinge
loomuliku reageeringuna, mitte kohustusena.
Vajan palvet nägemise parandamiseks, kuna kaotan päeva jooksul pidevalt
silmist Jumala vaatenurga. Panen televiisori käima ja näen reklaamitulva,
milles mulle kinnitatakse, et edu ja saavutuste mõõdupuuks on varandus ja
väljanägemine. Südalinna sõites näen kiirtee mahasõidurambil hallipäist
kerjust, käes plakat „Jumala õnnistust! Ehk saate aidata?“, ning pööran silmad
ära. Kuulen uudistest Aafrika diktaatorist, kes on parajasti operatsiooni
„Lükka praht välja“ käigus lasknud buldooseritega maatasa teha kvartalite
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kaupa ebaseaduslikult hõivatud tondilosse ning jätnud 700 000 inimest
peavarjuta. Maailm varjab vaate ülevalt.
Palve ja ainult palve annab mulle tagasi nägemise, mis sarnaneb rohkem
Jumala omaga. Silmist kaob pimedus ning näen, et varandus on kui varitsev
hädaoht, mitte kui ihaldatud eesmärk; et väärtus ei sõltu rassist ega
positsioonist, vaid Jumala näost, mis on igas inimeses; et kuitahes palju
ihuliku ilu nimel ka ei pingutata, pole sest teispoolsuse seisukohalt suuremat
tähtsust.
Palve on minu jaoks muutunud teatavaks õnnistuse viisiks. Ole õnnistatud,
ütlesin ikka oma koguduseliikmetele, kes oma lood avaldasid. Ole õnnistatud,
laps, ütlesin ikka oma tütre võrevoodi kohal. Ole õnnistatud, ütlesin ikka, kui
oma krampides poega kätel hoidsin. Tahan olla Jumala õnnistuse kanaliks
teistele inimestele. Tahan tunda seda õnnistust isegi, palves.
Vahel ma puhkan, lõõgastudes Jumala armastuses. Vahel ma visklen ja
värisen, nagu mu poeg langetõvehoo ajal.
Lasta Jumalal olla Jumal tähendab muidugi juhitoolilt allaronimist. Pean
lammutama maailma, mille olen nii hoolikalt ehitanud oma eesmärkide
saavutamiseks ja edendamiseks. Aadam ja Eeva, Paabeli ehitajad,
Nebukadnetsar, Lõuna-Aafrika Vabariigi vangivalvurid, rääkimata kõikidest,
kel on heitlemist sõltuvuste või isegi egoga, teavad hästi, mis on kaalul. Kui
pärispatt on saanud alguse kahest inimesest, kes püüavad olla nagu Jumal, on
esimene samm palves tunnistada või „tuletada meelde“ Jumalat – seada
uuesti jalule ilmaruumi tõde. „Et inimene võiks teada, et ta ei ela mitte selles,
mis on tema oma,“ ütles Milton.
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Juhatuse otsustest
Juhatus kogunes Zoomi vahendusel 20. märtsil

1. Jätkata kogudusemaja üürnikega lepingute sõlmimistega.
2. Teostada majutujatega registreerimise kaardid ning anda kõigile
kirjalik kodukord ning lepingud allkirjastada.
3. Koguduselu korraldamine eriolukorra tingimustes:
3.1. Paigaldada kõikidesse pesuruumidesse paberkäterärikud.
3.2. Võimalik desoaine kasutamine. Aitab ka käte piisav pesemine.
3.3. Informeerida koguduse liikmeid
raadiopõhistest jumalateenistusest.

erinevatest

interneti-

ja

3.4. Ettevalmistused Kehra TV töö alustamiseks. Juhib Andrus
3.5. Helistada kõikidele
nimekirja.

koguduse

liikmeile,

pastor

valmistab

3.6. Palvekoosolekute korraldamine ZOOM vahendusel kell 19 igal
neljapäeval.
3.7. Eriolukorra infolehed saata kõigile postiga koju.
3.8. Teeme EEKBKL juhatusele ettepaneku 2020 aasta Suvefestival ära
jätta seoses eriolukorraga.
3.9. Koguduse 130 aastapäev korraldada ühepäevase üritusena 28.06.
4. Remondi- ja arendustööd kogudusehoones.
4.1. Remonditakse kogudusemaja parempoolses tiivas vestibüül ja
trepikoda.
4.2. Trepigaleriisse paigaldada näituste korraldamiseks vastavad
teoste riputamise vahendid.
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Koguduse info
Seoses eriolukorraga ei toimu koguduse majas kokkusaamisi
•

Palvekoosolek esmaspäeval ja neljapäeval kell 19 www.zoom.us
vahendusel

•

Pühapäevakool pühapäeviti kell 11 www.zoom.us vahendusel

•

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
Projektid: EE532200001120056881
Suvefestival 2020: EE522200221073343531

2020 - 12

