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Elame huvitaval ajal. Nagu oleks tagakiusu tingimustes, aga ei ole tagakiusatud.
Veedame palju aega oma „kodukontoris“. Siin mõtleme, saadame sõnumeid,
teeme tööd, loeme raamatuid, kavandame ja palvetame ning otsime Issanda
käest selgust: miks ja kui kaua?
Pildil on minu kodukontor. Selles ruumis ma loen pühakirja, palvetan, teen
kavasid, hoian ühendust liikmetega, valmistan ette jutlusi. Meil igal on oma hea
koht, kus parimal viisil saame olla osaduses Jeesusega. Ja see ongi tähtis, kuidas
see side on.
Tänases infolehes on sõnumeid, mida igaüks võib läbi katsuda ja otsida selgust,
mida konkreetse sõnumi kaudu Issand tahab meile öelda või mida peame
tegema.
Oleme tutvustamas ka häid raamatuid, mida võiksime lugeda pühakirja kõrvale
vaimulikuks kasvuks. Kas oled need endale juba soetanud?
Kuulen üsna palju meediast, et kui sellest perioodist välja tuleme, siis ei jää
mitte midagi enam endiseks! Koguduse väärtused on igavesed, aga toimimine
ühel või teisel tegevusperioodil saab ja peab muutuma. Laulude kogust võtkem
suunised edaspidiseks: Ps 133:1 Vaata, kui hea ja armas on see, et vennad
üheskoos elavad! ja Ps 34:4 Ülistage Issandat koos minuga ja tõstkem üheskoos
kõrgeks tema nimi!
Kõik 77 + koguduse sõbrad.
Õnnistatud mai kuud!

Indrek Luide
Kehra Koguduse pastor
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Aeg

Üritus

Reede 1.05

Kevadpüha

Pühapäev 3.05
kell 11

Info

Jumalateenistus
Kristuse surmamälestamine
Ühinenud piibliseltside ohvrija palvepäev

juhatab: Indrek Luide
jutlustab: Indrek Luide
Toimub zoom ruumis. Hommikul
saadetakse osalemiseks link.

Zoomi link osalemiseks saadetakse

Neljapäev 7.05
kell 19

Palvekoosolek

Pühapäev 10.05
kell 11

Jumalateenistus
Emadepäev

Neljapäev 14.05
kell 19

Palvekoosolek

Pühapäev 17.05
kell 11

Jumalateenistus

Neljapäev 21.05
kell 19

Palvekoosolek

samal päeval
Kristuse taevaminemispüha

Pühapäev 24.05
kell 11

Jumalateenistus

Sõnum lepitusest

Neljapäev 30.05
kell 19

Palvekoosolek

Laupäev 30.05

Ülemaailmne evangeeliumi kuulutamise päev

Pühapäev 31.05

Jumalateenistus

samal päeval
Hea karjane

Zoomi link osalemiseks saadetakse
samal päeval
Kogudus maailmas

Zoomi link osalemiseks saadetakse

Zoomi link osalemiseks saadetakse
samal päeval

Nelipüha
Misjonitöö palve- ja ohvripäev

Igal esmaspäeval ja neljapäeval kell 19:00-20:30 toimub palvekogunemine
internetis Zoom keskkonnas. Osalemiseks saadetakse link samal päeval.
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1

Saupõld
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Kolk

Urve

9

Toomet

Akte

14

Kolts

Lauri

27

Karu

Fredi

30

Pärnits

Piia

30

Olen sündinud Rakveres, kus ema paraku otsustas mind
jätta haiglasse lootes, et satun heasse perre, mis ka hiljem
nii juhtus. Kust ma tean, et ta ka seda lootis? Lugesin tema
poolt maha jäetud kirja, siis kui olin 20 aastane.
Mind lapsendati kui olin 4 aastane ja kuna minu
lapsendajad tahtsid kahte last, siis sain endale ka kasuõe
samast lastekodust, mis asus tol ajal Valga rajoonis,
Hellenurmes (Elva ligidal). Minu ja kasuõe vanusevahe on
kolm aastat.
Lapsepõlv möödus ühes väikses külas nimega
Massiaru, mis asub üsna Läti piiril, kus meie kodu oli
kõigest kolme kilomeetri kaugusel. Massiaru oli tol ajal
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küla, kus alati oli midagi teha ja nö „elu käis“, mida kahjuks enam paljudes külades ei
kohta ja seda ka minu lapsepõlve kodus.
Kuigi Massiarus oli NL ajal väga tuntuks saanud kool, milles käis nii mõnigi tuntud
kuulsus (näiteks Jaan Talts), siis mina selles koolis ei käinud, vaid asusin tarkust
omandama 30 km kaugusel Häädemeeste keskkoolis. Sain seal olla 7 klassi ja siis tuli
vahetada kool juba pahade poiste kooli vastu Sindis, kus ma jätkasin õpinguid ja
omandasin kutsehariduse lukksepa erialal, millest ma tänapäevani eriti midagi ei tea.
Kuna olin siis juba astunud üsna mitu seadusevastast sammu ja üks asi viis teiseni,
millel olid omad tagajärjed, mis viisid mind peale NL sõjaväge vangla toidule. Reha
otsa astumisi oli oma kangusest üsna palju ja tahtsin olla keegi, kelleks ma ei saanud.
Jumalal oli minuga aga oma plaan ja see toimis. Hakkasin seda mõistma alles siis, kui
olin 33 aastane.
Olles oma värvika elu ja teatud kogemustega jõudnud nii kaugele, et ühel minu jaoks
oluliseks saanud ajahetkel elasin Pärnus. Vaatamata päev korraga elatud elustiilile
kohtusin noore naisega, kellega üritasime perekonda mängida. Elasime vabaabielu
veidi üle aasta ja sel ajal sündis meile tütar.
Kuna meie elu ei olnud rajatud Jumala tahtele, siis ei olnud sel ka õnnistust. See
osutuski pelgalt perekonna mängimiseks, mis lõppes sellega, et jäin väikese lapsega
üksi. 5 aastat hiljem viis Jumal mind lõpuks kokku naisega, kellega oleme abielus ja
meil on nüüd kokku kaks last. Selleks ajaks olin juba lasknud Jumalal ennast leida ja
allutasin end Tema juhtimise alla. See juhtus 2003. aasta 17. mail.
Minu tee meediasse algas suurest igatsusest. Mäletan, kui väikese poisina istusin
tihti teleka ees tolle aja populaarse fotoaparaadi CMEHA 8-ga ja pildistasin
mustvalgest telekast tuntud telemeest Urmas Otti. Tahtsin nii väga saada osa
telemaailmast, aga see igatsus sai teoks alles siis, kui olin leidnud Jumalaga lepituse ja
saanud Tema õnnistuse.
Selle tulemusena olen saanud olla osa ja töötada TV maailmas. Igatsus on ikka
endiselt olemas, sest tean, et selle kutsumise on minusse istutanud Jumal, mis sai alguse
juba lapsena. Kuigi ma seda ei mõistnud, on see
„sipelgas“ mind terve elu närinud ja teeb seda
tänaseni. Kui ma seda tööd ei teeks, siis oleks
see närimine väga ebameeldiv.
Olen end lisaks tööle koolitanud erinevatel
kursustel ja seega otsustasin liikuda juba edasi
audio-videoproduktsiooni
tootva
firma
loomisega. Usun , et see saab toimima ja
kutsumine minu sees saab tootma produkti,
millel on Jumala pitser.
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Mõni aasta tagasi tegeles juhatus võimaluste leidmisega kogudusemaja
soojustamise ja välise seina ilusaks tegemiseks.
Summa, mis selleks vaja, on üsna suur – veidi üle ühekskümne tuhande euro.
Esialgne plaan oli fassaad korda teha koguduse 130 aastapäevaks.
Tänan Taevaisa poolt saadetud abi eest, et võime majutada üsna palju
töötajaid. Nemad on suureks abiks, et suudame maja remondikulusid katta.
Samuti need rentnikud, kes eri ruumides tegutsevad ja renti maksavad.
Ilmselt ei suuda me sellel aastal maja soojustamisega alustada, aga võime
küll koguda vahendeid selleks ajaks, näiteks järgmiseks aastaks, mil
alustaksime kogudusemaja värskendamisega väljastpoolt.
Meie liikmeid on 77. Pühakiri õpetab meid annetama kogudusele oma
sissetulekust kümnise. Tänan südamest neid liikmeid, kes seda on aastaid
teinud.
Milline on koguduse reaalne võimekus? Rehkendame nii, et koguduse
keskmine sissetulek ühe liikme kohta on 500€. Kümnis sellest on 50€.
80x50=4000€. Aastas teeb see 48000€. Majutuse ja ruumide rendiga tuleb
umbes sama summa.
Veidi statistikat. Igakuiseid püsikulusid on praegu neli. Keskküttesüsteemi
renoveerimise laenu tagasimakse (380€), keskküte ja soe vesi (aasta keskmine
kuus 1020€), elekter (aasta keskmine kuus 333€) ja palgafond 850€. Kokku kuu
püsiväljaminek 2583€.
On avatud koguduse ekstra projektiarve, kuhu saame kanda nö sihtannetusi.
Ka need maksed mahuvad tulumaksuvabastuse hulka.
Muidugi soovime kõige selle teostamiseks leida ka erinevaid fonde ja
toetajaid väljapoolt. Usun, et Jumal paneb igale südamele olla väiksema või
suurema summaga osaline kogudusemaja korrastamisel!
Usun, et ka siin töötab külvi ja lõikuse printsiip.
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Marilys-Mirjam Kurg
Olin mitu päeva mõtiskelnud Ps 43 üle. Issanda valgus ja tõde juhivad meid
Temani. Kui ligunesin (soaking) Issanda ligiolus, kuulates Julie True muusikat,
nägin nägemust:
Olin taevas, pilvedel ja Jeesus keerutas kiiresti kätega ja moodustas palle, mida
Ta viskas üles õhku ja need kukkusid maa peale. Ta oli ülimalt keskendunud,
kui Ta seda tegi. Kogu Ta tähelepanu, hool ja igatsus oli selles tegevuses.
Kui küsisin, et mis need on, siis Ta ütles: „Minu sõnumid
teile lahti harutamiseks!“
Kui läksin vaatama neid maa peale,
siis nägin, et üks pall oli avanenud ja
mitu inimest oli selle ümber, et seda
mõista. Minu jaoks see ei olnud väga
ahvatlev ega ilusa välimusega. Mitme kihiliselt
puurootsud ja selle mõistmine tundus väga keeruline.
Hetkeks ma jätsin selle sinnapaika. Mõne aja pärast, kui sellele tagasi vaatasin,
tärkasid sellest järsku imeilusad lilled ja muru. Mõtlesin, et kust need seemned
sinna said, ma ei näinud neid enne. Aga sain
aru, et Jumala Sõna ongi ju seeme, mis
kannab vilja.
Järgmiseks nägin, et Jeesus viskas palle igale
ühele ja kui ma läksin maa peale vaatama,
siis nägin Kehrat, mille peal lebasid pallid
erinevate värvidega, aga mitte väga eredate
värvidega. Kui mõtlesin, et kuidas panna
need pallid koos toimima, siis moodustus
üks purskav mägi, mis lõpuks laiali vajus ja
pärast tekkisid mingid mustrid, milles oli
näha, et see oli pingutatud ja selles ei olnud
vabadust ega elu ja need pallid olid ikkagi kahvatute värvidega.
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Aga siis… tuli JEESUS…. valge nööriga ja
tõmbas kõik pallid üks haaval nööri otsa. Ta
kloppis neid ühe korra ja järsku moodustus
sellest imeilus õitest ring, nagu pärg. Mulle
alguses tundus, et selle pärja taga oli veel nöör
küljes, nagu see oleks päästerõngas.

Prohvetliku sõna mõistmisest pühakirja järgi
Prohvetitest kõnelgu kaks või kolm ning teised hinnaku kõneldut.
Aga kui kellelegi teisele, kes istub, ilmutatakse midagi, siis esimene jäägu vait.
Te võite ju kõik ükshaaval prohvetlikult kõnelda, et kõik õpiksid ja kõik saaksid
virgutust. Ja prohvetite vaimud alistuvad prohvetitele. 1Kr 15:29-32
Nägin ühel päeval nägemust, et mu käes oli Piibel ja mu ümber oli tohutult suur
raamatukogu, mis lähtus sellest Piiblist. Oleme kõik kogenud, et üks lause
Jumala Sõnas kõneleb meiega korduvalt erineval viisil, avastades sealt uusi
saladusi, mis enne olid otsekui peidetud.
Ma igatsen, et koguduses kasvab julgus hinnata prohvetlikke sõnumeid, sest
siis mõistame saladust, mis sellesse on peidetud. Prohvetlik sõna ei ole pelgalt
ennustus või mingi asja mõistmine, vaid Jumala enda kõne, mis on otsekui
puhastatud hõbe (Ps 12:7), mida esitada hästi puhtalt ja ehedalt, nagu Issand
selle andis (Õp 30:6).
Sõnumi hindamisel kuulame Püha Vaimu tunnistust meie sees. Mis hakkab
helisema, mis ei hakka helisema, sest vaenlane üritab ka õigele sõnumile oma
okkaid sisse panna ja ühiselt hinnates need paljastuvad. Hindamisel otsime
kirjakohti, mis avab sümboleid ja ilmutab Jumala olemust. Samuti küsime
Jumalalt, mida see või teine asi tähendab. Hea on küsida ka nägemuses olles
Jumala käest küsimusi (Sk 1:9; 4:11; Tn 12:8) Ja vahest küsib Jumal meie käest
küsimusi (2Ms 4:2; Jr 24:3; Am 7:8; Sk 5:2) pöörates tähelepanu sellele, mida
Ta teeb nägemuses või meie ümber.
Hindamine on väga oluline, sest valesti tõlgendatud sõnum võib kogu
sõnumi valeks teha ja seda selliselt järgides on tihti pettumused. Samuti kui me
ei ole selgeks teinud, mille kohta sõnum käib, siis rakendades seda vales
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olukorras, samuti ei toimi. Hea on olla avatud ja anda Jumalale vabad käed
vastates meie küsimustele nii, nagu Tema soovib. Pikemalt selle kohta lingil…..
Jeesus ütleb, et me tunneme Tema häält (Jh 10:4) ja ma julgustan kuulama ja
jagama. Igaühega räägib Jumal erineval viisil. Üks näeb nägemusi, teisel on
tarkuse sõna, kolmandaga kõneleb Issand hoopis muul viisil ja kui need
sõnumid on koguduse jaoks, siis need on nagu puzzle tükid, mis on osa suurest
terviklikust pildist. Ka sõnumite sisud võivad olla erinevad, ometigi neid
ühendab üks pidev joon. Näiteks maja ehitamine algab vundamendist teades,
millise kujuga maja peale tuleb, mida ilmutati mõnele teisele. Kolmandale ja
neljandale antakse juhiseid ehitamismeetodite ja materjalide suhtes, viiendale ja
kuuendale antakse imekauneid ideid maja sisustamise osas, aga kõikide
sõnumite ühine nimetaja on maja ehitamine.
Olen mõistnud, et selleks, et hoida meid alandlikena, ei anna Jumal kogu pilti
ainult ühele inimesele. Igale ühele Ta annab tüki, mida teisel ei ole, seega
teadvustame teineteist armastuses ja Jumala kartuses.
Viimaks prohvetite vaimud alistuvad prohvetitele ja kui sa ei taha kuulata
või näha, siis seda ei juhtu. Kui miski tahaks sulle sundida peale mingit sõnumit,
siis tea, et see ei ole Jumala Vaimust.

NB!
Siin on paar sõnumit, millest
kõnelesime
koguduse
palvekoosolekutel. Kui neid
loed ja saad Jumalalt seletuse
või tõlgenduse neile, siis
kirjuta mulle ja saame seda
jagada
juba
järgmises
infolehes.

Mai 2020 8

Shavuot ehk nädalatepüha ja Hoorebi mägi
Helen Haas
Sel aastal algab shavuot 28. mai päikeseloojangul ja kestab järgmise päeva
õhtuni. Kui paasapüha tähistab Egiptuse vangipõlve lõppu, siis nädalatepüha
meenutab sündmusi Hoorebi mäel, kus Jumal andis oma rahvale Moosese
vahendusel toora ehk seaduseraamatud. Nädalatepüha on üks kolmest suurest
pühast, mil juudid liikusid üles Jeruusalemma templisse ohverdama. Kristlased
tähistavad samal ajal nelipüha, mil meenutatakse püha vaimu laskumist
jüngritele ülemises toas, millele järgnes Peetruse väeline jutlus kokkutulnud
rahvahulgale (Ap 2).
Hoorebi mägi, kus Moosesele anti kaks käsulauda kümne käsuga, asub
tänapäeval Egiptuse piirides. See mägi, mida tuntakse ka Siinai ja Moosese mäe
nime all, on 2285 meetrit kõrge ja asub Siinai poolsaare mägises lõunaosas.
Mäetippu viib kaks teed – üks neist saab alguse Katariina mäe jalamil olevast
Püha Katariina kloostrist, mis asub umbes 1260 m kõrgusel merepinnast.
Tänapäeval alustatakse umbes 3 tunnist kergemat tõusu ööpimeduses, et
päikesetõusuks kohal olla. Teine tee mäkke on oluliselt vaevanõudvam – nn
patukahetsejate tee, mis koosneb 3750 astmest, algab kloostri taga tühermaal.
6. sajandil ehitatud Aleksandria Katariinale pühendatud õigeusu klooster on
UNESCO kaitse all ja on koos Hoorebi mäega oluline turismi ja palverändurite
atraktsioon, mida külastades liigutakse ühte sammu juudi rahva 40aastase
kõrberännakuga.
Kloostri alal on
näha põõsas, mis
põles,
aga
ei
põlenud
ära.
Kloostris
asub
maailma suuruselt
teine
käsikirjade
kogu, jäädes alla
vaid
Vatikani
raamatukogule.
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Tiina Nõlvak
Susan oli minu esimene klient tol
päeval – ma nimelt olen
psühhoterapeut –, ning tema lugu
kuuldes oleksin tahtnud nutta. Kui
ta oli kolmeteistkümneaastane,
sooritas tema isa enesetapu. Tema
vend sai surma Vietnamis. Kuus
kuud tagasi läks tema mees ära
teise naise juurde. Nüüd elab ta
oma kahe lapsega ema juures. Mina
oleksin tahtnud nutta … kuid Susan
ei nutnud. Tema oli hoopis täis elu,
vaat et lausa rõõmu.
Eeldades, et ta püüab teha nägu,
nagu polekski ta kurb, ütlesin:
„Küllap tunnete, et mees on teid
rängalt alt vedanud.“
„Alguses tundsingi, kuid olen
jõudnud äratundmisele, et mu mees
ei põgene minu eest. Ta põgeneb
iseenda eest. Ta on väga õnnetu mees. Ta vist arvas, et meie abielu teeb ta
õnnelikuks, kuid nii teie kui mina teame, et ainult Jumal saab teha inimest
päriselt õnnelikuks.“
Arvates, et ju püüab Susan oma valu vaimulikustada, ütlesin: „Teil on elus palju
läbielamisi olnud: isa surm, venna surm, mehe lahkumine. Kuidas suudate oma
usus nii tugev olla?“
„Ühel põhjusel,“ vastas ta. „Ma tean, et Jumal armastab mind, nii et mis ka
poleks, Tema on alati minu juures.“
„Kuidas te saate nii kindel olla?“ küsisin.
„See on isiklik asi. Igal hommikul annan algava päeva Jumala kätte ja palun, et
Ta mind juhiks. Loen peatüki Piiblist ja kuulan, mida Ta mulle ütleb. Jumal on
mulle väga lähedane. See on minu ainus võimalus hakkama saada.“
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Tolsamal päeval kell kolm võtsin vastu Regina. Tema vanemad olid lahutanud,
kui ta oli kümneaastane. Pärast lahutust nägi ta oma isa kõigest kaks korda: üks
kord keskkooli lõpupeol ja veel kord oma noorema õe matusel. Tema õde oli
saanud autoõnnetusel surma kahekümne ühe aasta vanuselt. Regina oli
abiellunud ja lahutanud kolm korda; tema pikim abielu oli kestnud kaks ja pool
aastat. Ta tuli minu kabinetti, kuna kaalus neljandat abielu. Ta ema oli palunud,
et ta enne uuesti abiellumist minuga räägiks.
„Ma ei tea, kas peaksin seda tegema või mitte,“ ütles Regina. „Ma ei taha
üksikuna vanaks jääda, kuid abielu poolest pole mul kuigi hästi läinud. Tunnen,
et olen luuser. Ema ütleb mulle ühtelugu, et Jumal armastab mind ning tal on
minu elu jaoks oma plaan. Praegu ma küll ei tunne Jumala armastust ega ole
arvatavasti seda plaani tabanud. Ma pole koguni kindel, kas Jumal ülepea
olemas on.“
Kaks naist, kummalgi kogetud piisavalt valu kogu eluajaks. Üks tunneb, et
Jumal teda väga armastab, teine tunneb, et on tühi. Miks mõned inimesed
ütlevad end tunnetavat Jumala armastust väga sügavalt, teised aga end Jumalast
nii kaugel olevat, et kahtlevad koguni Jumala olemasolus? Usun, et vastus
peitub armastuse enda olemuses. Armastus pole soolokogemus. Armastus
nõuab nii armastajat kui armastusele vastajat. Kui Jumal on taevane armastaja,
miks siis iga Tema loodud olend Tema armastust ei tunne? Ehk sellepärast, et
mõni vaatab valele poole.
Kõige sagedamini mõjutab inimese jumalaotsingut kultuur. Kui meie kultuur
ütleb: „See tee viib Jumala juurde,“ siis kipume sedamööda edasi minema. Kuid
armastus on südame ja hinge, mitte aga rituaali või religiooni küsimus. Olen
veendunud, et meil kõigil on „peamine armastuskeel“, ja kui kuulame Jumalat
oma „südamekeeles“, tunnetame Tema armastust kõige lähemalt.
Gary Chapman „Jumal kõneleb sinu armastuse keelt“
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Jumalateenistused pühapäeviti kell 11 interneti vahendusel
 Palveteenistus esmaspäeval ja neljapäeval
kell 19 Interneti vahendusel Zoom keskkonnas


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



Pastor: Indrek Luide, 56359279 pastor@kehrakogudus.ee



Pühapäevakool pühapäeviti kell 11 Zoom keskkonnas
Viib läbi Hannes Pikkel.

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
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