Armas Kehra Kogudus!
Ongi siis nii, et Kehra Kogudus on tegutsenud 130 aastat vahet pidamata
evangeeliumi kuulutamises ja jüngreid kasvatades.
Aastapäev oli erakordselt meeldejääv. EKB Liidu president andis teada, et
toimetame siin maapeal Jumala plaanis ja sellel meile antud ajavahemikul –
just need, kes me oleme Jeesuse enda eludesse vastu võtnud.
Mitmed meist pidasid eelmisel kuul oma koduaias või kuskil mujal jaanituld.
On hea meenutada, et ükski halg ei suuda põleda piisavalt palava leegiga, kui
teda ei ole toetamas teised halud. Vaid üheskoos põledes suudame anda
piisavat ja efektiivset soojust, valgust ja energiat.
Et lõke aga toimiks, tuleb see eelnevalt ette valmistada. Kui lõke kustub, siis
selle süütamine on palava tuleaseme peal lihtsam kui alustada uuel tuleasemel.
Selleks ongi ettevalmistus ja järjepidevus oluline, et me koostöös võiksime hea
kvaliteediga lõkke püsti panna ja seda põlemas hoida.
130 aastat on tuld hoitud. Koguduse ajaloost selgub, et on olnud aktiivsemaid
ja tulisemaid perioode. Hetkel on olnud hea ja rahulik aeg, millele peab
järgnema innukam toimetamine. Oleme juba selle tee alguses. Võtame aga
veidi aega puhkuseks, et sügisperiood oleks Kehra koguduses viljakas ja
kasvaksime vaimulikus arengus küllastuseni (loe ülevoolavaks).
Õnnistusega,

Kehra Koguduse pastor Indrek

Luide

Juuli-August 2020 1

Juuli kuukava
Aeg

Üritus

Info

Pühapäev 5.07
kell 11

Jumalateenistus
Kristuse surma mälestamine

juhatab:
jutlustab: Indrek Luide
muusika: Marilys-Mirjam Kurg

Reede 10.07
kell 17

Räägime kogudusemaja korrastamisest Vt lk 5

Laupäev 11.07
kell 10

Talgupäev

Pühapäev 12.07
kell 11

Jumalateenistus

Pühapäev 19.07
kell 11

Jumalateenistus

Pühapäev 26.07
kell 11

Jumalateenistus

Vt lk 5
juhatab: Indrek Luide
jutlustab: Hannes Pikkel
muusika: Krista Ehanurm
juhatab: Hannes Pikkel
jutlus: Helen Haas
muusika: Merike Pikkel
juhatab:
jutlus: Lembit Ida
muusika: Heli Karu
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Augusti kuukava
Aeg

Pühapäev 2.08
kell 11

Üritus

Info

Jumalateenistus

juhatab: Lembit Ida
jutlustab: Hannes Pikkel
muusika: Marilys-Mirjam Kurg

Kristuse surma
mälestamine

Laupäev 8.08
kell 10

EKB Liidu 18 avatud karikavõistlused võrkpallis,
Kehras

Pühapäev 9.08
kell 11

Jumalateenistus

Laupäev 15.08

Bussiekskursioon Taebla-Haapsalu, vaata lk 15

Pühapäev 16.08
kell 11

Jumalateenistus

Pühapäev 23.08
kell 11

Jumalateenistus

Pühapäev 30.08
kell 11

Jumalateenistus

juhatab: Hannes Pikkel
jutlus: Ergo Pärnits
muusika: Heli Karu

juhatab: Indrek Luide
jutlus: Indrek Luide
muusika: Marilys-Mirjam Kurg
juhatab: Indrek Luide
jutlus: Marilys-Mirjam Kurg
muusika: Krista Ehanurm
juhatab: Helen Haas
jutlus: Indrek Luide
muusika: Rebeka Pikkel
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Sünnipäevalapsed juulis
Kallio

Vilve

3

Aruste

Merike

9

Aun

Lilian

12

Loopalu

Koidula

15

Karu

Heli

16

Meier

Eevo

17

Täht

Tiiu

19

Lass

Armilde

25

Sünnipäevalapsed augustis
Meier

Viktorija

6

Parman

Ruth

11

Ehanurm

Krista

12

Stein

Angeelika

19

Õnnistusi sünnipäevalastele!
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Mõttetalgud koristustiimiga
Millal: 10.07.2020 kell 17-19
Kus: Seminaritoas
Osalejad: Kõik koguduse liikmed ja koguduse sõbrad, kes hoolivad!
Päevakorras kogudusemaja koristamine seest ja väljast.
Inna Kannike tutvustab tänapäevaseid koristamisvahendeid ja otsustame, mida
ja kui palju on vaja soetada.
Oleme tänulikud TaevaIsale, kes on tõstnud koguduse keskelt inimesi, kes on
olnud valmis koristamise tänuväärset, aga rasket tööd tegema.

Talgupäev
Talgupäevale 11.07.2020 algusega kell 10 ootame kõiki koguduse liikmeid ja
sõpru.
Esimeseks, toimub köögi kapitaalremont: elektrisüsteemi uuendamine,
inventari teisaldamine jm
Teiseks, palvemaja korrastamine (territooriumi heina niitmine, siseruumide
renoveerimine).
Kolmandaks: 2 korruse laoruumi kraami teisaldamine uude ruumi.
Koos tehes suudame rohkem ja kiiremini!
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Õnnitleme koolilõpetajaid!

Piia Pärnits:
EKBL KUS Piiblikool
Aili Kulp:
EKBL KUS Piiblikool
Rael Pikkel – põhikool Kehra Gümnaasiumis
Mari-Liis Meier – põhikool Kehra Gümnaasiumis
Elisabeth Parman – Tartu Ülikool (MA)

Johannes Parman
Gümnaasiumilõpetaja
Alland Parman
Tallinna Ülikool (MA)

Ave Palm
Viljandi
Kultuuriakadeemia
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Kehra Kogudus 130
Rebeka Pikkel
28. juunil toimus Koguduse saalis eriline jumalateenistus, mil tähistati 130.
aasta möödumist Koguduse algusest. Inimesi oli kohale tulnud umbes 60. Neid
oli kogunenud tavapärasest rohkem, nii lähiümbrusest kui ka kaugemalt.
Teenistus algas pastor Indrek Luide tervituse ja piiblilugemisega. Peale seda
lauldi üheskoos laulu: Jehoova Jumal, nüüd on meie mõte (209). Kusjuures
kõik ülejäänud hiljem kõlanud laulud olid kohalike autorite looming.
Ülistusega teenisid sel korral: Helen Haas (kitarr ja vokaal), Marju Vaga
(klaver), Merike Pikkel(vokaal), Krista Ehanurm (vokaal), Aivy Rebase
(vokaal), Marilys-Mirjam Kurg (viiul ja vokaal) ja Alar Laagriküll (basskitarr
ja vokaal). Laulud olid mitmehäälsed ja kõlasid kaunilt.
Esimeses pooles kuulsime (laul+autor):
Alguses (Helen Haas)
Kiida mu hing Jehoovat (Marju, Merike, Alar)
Jumal hea, seisan siin (Merike Pikkel)
Armastuse laul (Jaana Leier)

Helen Haas rääkis natuke koguduse ajaloost ja
palvetati sõpruskoguduste ning Anija valla pärast.
Siis jõudis kätte järg tervitusteks. Kõigepealt sai sõna
Anija vallavanem Riivo Noor, kes mainis, et iga
organisatsiooni moodustavad inimesed ehk kõige
tähtsam on tähelepanu pöörata selliste sündmuste
puhul just inimestele. Ta kinkis kogudusele digitaalse
pildiraami ja soovis kogudusele jaksu ja jõudu
järgmiseks 130. aastaks.
Lühidalt sai teisena sõna koguduse auväärne vanim liige
Saara Tooming, kelle käest Indrek küsis paar küsimust. Saara
tsiteeris laulu „Kui õndsad sidemed“ ning ütles, et tal on hea
meel, et töö ikka koguduses jätkub. Saara mainis ka pastor
Voldemar Jõestet, keda ta meenutas hea karjasena.
Kehra Koguduse endise pastorina tervitas ja luges Jumala sõna
Uuest Testamendist Ingmar Kurg ning meenutas natuke
möödunud aegu. Ta rõhutas, et tuleb ära kasutada võimalusi,
mis meile on antud.
Samuti oli väga tore näha meie kõige lähema naaberkoguduse,
Valkla esindajaid. Pastor Aldo Randmaa luges kogudusele
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südamesse tulnud piiblikirjakoha Nutulauludest ja jagas sellega seonduvat
mõtisklust. Valkla Koguduse enda aastapäev on tulemas peagi, juba 26. juulil.
Helari Puu, endine EKB Liidu president, tõi tervitusi Tallinna Allika
Koguduselt.
Tervitusi tõi ka Saue vabakoguduse esindaja Raivo Kaustel, kes meenutas
Kehras toimunud laagreid ja ristimisi Aasa talus.
Kui kuulati ära tervitused, sai vahelduseks jälle laulda. Rõõmsameelset ja
kalliks saanud laulu „Täis tänu süda hõiskab laulab Sulle“ (325).
Siis jõudis kätte aeg tutvustada diakone. Peale Indrek Luide lühikest ülevaadet
diakoniks olemisest ning Erki Tamme lühikesi formaalseid küsimusi,
ordineeriti diakoniteks: Marilys-Mirjam Kurg, Lembit Ida ja Hannes Pikkel.
Õnnistati ka neljandat diakoni, Ergo Pärnitsat, kes paraku tol korral tervise
pärast kohal olla ei saanud. Kui diakonid said kogudusele teatavaks, sai jälle
üheskoos ülistada.
Teises pooles kuulsime (laul+autor):
Jeesus ma austan Sind (Krista Ehanurm)
Sinu ees, tahan ma olla (Merike Pikkel)
Mu Jeesus, Sind vajan (Marilys-Mirjam Kurg)
Siin ma seisan taas (Marilys-Mirjam Kurg)

Lõpuks jõudis kätte aeg EKB Liidu president Erki Tamme jutluseks. Teemaks:
Osaled Jumala plaanis – teed ajalugu ( 5Ms 7:6-10). Oma jutluses rääkis ta nii
mõndagi – Kehraga seonduvast, meie isiklikust suhtest Jumalaga, igatsusest,
Jumala tööst Ülemiste Citys ja muutustest. Erki Tamm lõpetas palvega.
Siis, enne veel kui lauldi viimane laul „Ukse lävel, seistes küsin“ (597) ja
palvetati koos Meie isa palve, sai kuulda kahte vaimulikku laulu:
Oo, kallis Püha Isa (Merike Pikkel, Sirle Ausmees)
Tõeline viinapuu (Helen Haas)

Teenistus kestis kokku kaks ja pool tundi ning lõppes õnnistussõnadega (Hb
13:20-21). Kui õues, maja ees, ilusa päikese käes oli tehtud ära ühispilt, olid
kõik oodatud teisele korrusele kohvikusse tähistamist jätkama. Siinkohal suur
tänu perenaistele (ja ka meestele) selle töö eest. Lisaks väikestele suupistetele
toodi lauale 150 cm pikk tort, mida
jäi ülegi. Viimased inimesed lahkusid
kohvikust mitu tundi peale teenistuse
lõppu.
130. aastapäeva tähistamisel oli tore
mõelda möödunud aegadele ning
nüüd saame üheskoos suunata pilgud
tulevikku.
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Ordineeriti Kehra Koguduse diakonid
Marilys-Mirjam Kurg
Sündinud 2. jaanuaril 1981. Jeesuse lapseks sai 1989, ristitud 1996. a Aasa
talus pastor Ingmar Kure poolt. On olnud mitmed aastad Kehra koguduse
noortejuht, teeninud kaasa erinevates töölõikudes. Jumalalt antud prohvetiand.
Hannes Pikkel
Sündinud 28. märtsil 1974. a. Uussünd 1986. a, ristitud sama aasta augustis
pastor Ingmar Kure poolt. On olnud mitmeid aastaid koguduse juhatuses
tegev. Tegutsenud erinevates koguduse töö lõikudes: muusika, suurte perede
abistamine, lastetöö. Abielus Merikesega, peres kasvamas 5 last.
Lembit Ida
Sündinud 10. juunil 1956. Ristitud Oleviste koguduses 1999. aastal.
Koguduses juhib majandustoimkonda. Jumal on kinkinud prohvetliku sõnumi
anni. Juhib organisatsiooni EKE (Eesti kristlikud ettevõtjad). Abielus, peres
kaks last.
Ergo Pärnits
Sündinud 13.oktoobril1980. a. Koguduse juhatuse liige ja jutlustaja. Ergo oli
ordineerimispäeval haiglas. Ordineerimine toimub siis kui ta taas koguduse- ja
pere keskel viibib.

Juuli-August 2020 9

Iisraeli lehekülg
Tisha B´Av (9. aavikuu päev)
9. aavikuu päev on Iisraelis iga-aastane leina, -paastu ja palvepäev, mil
meenutatakse lisaks templite hävitamisele ka Bar Kochba ülestõusu,
ristisõdade ja holokausti ohvreid. Sel üleüldisel leina- ja mälestuspäeval
loetakse Nutulaulude ja Iiobi raamatut, ei sööda ega jooda 25 tunni jooksul.
Kõik lõbustusasutused on suletud.
Kõige varasem sündmus, mida sel päeval meenutatakse, on 12 maakuulaja
väljasaatmine Moosese poolt. Kümme maakuulajat naasid halbade uudistega –
maa on küll hea ja viljakas, aga meil ei ole võimalik seda endale saada. Vaid
Joosua ja Kaaleb olid julgust täis. Rahvas kuulas enamust ning hakkas leinama
ja nutma, sest võimalus pääseda tõotatud maale oli nende silmis võimatu.
Juudi traditsiooni kohaselt olevat Jumal kinnitanud selle päeva neile seepeale
nutu- ja leinapäevaks nii, et kõik järgnevad hävitavad sündmused toimusid
samuti sel päeval.
586. a eKr tegid babüloonlased aavikuu üheksandal päeval kuningas
Saalomoni poolt ehitatud templi maatasa. Peale Babüloonia impeeriumi
langust tõusid esile pärslased eesotsas kuningas Küüros Suurega, kes andis loa
Jeruusalemma templi taastamiseks (Esra raamat). Teise templi ehitus kestis 23
aastat ja valmis Darius I valitsemise ajal 515. a eKr. Ka see pühakoda nägi
paremaid ja halvemaid aegu kuni ta aastal 70 pKr roomlaste poolt hävitati ning
templiriistad trofeedena triumfikäigul Rooma viidi. Ka teise templi häving
leidis aset aavikuu 9. päeval.
Peale Bar Kochba ülestõusu (135 pKr), mille mahasurumine leidis samuti aset
9. aavikuu päeval, keelati juutidel linnas elamine ja selle külastamine. Templi
endine asukoht künti üles. Rooma keiser Hadrianus lubas minema aetud
juutidel edaspidi ainult 9. aavikuu
päeval Jeruusalemma tulla, et nad
saaksid oma minevikku leinata.
Lääne kalendri suhtes on Tisha
B´Av liikuv püha, mis võib
sattuda kas juuli- või
augustikuusse. Sel aastal algab
Tisha B´Avi paast 29. juuli
päikeseloojangul.
Juuli-August 2020 10

Kalduvus muuta inimlikud hinnangud
jumalikeks käskudeks on üks maailma
suurimaid ohte.
Georgia Harkness
Millal iganes ma naudin vestlust
inimesega, kellega ma äsja kohtusin
ja ta küsib, millega ma tegelen, siis on
mul alati kiusatus valetada. Seni pole
ma seda teinud, kuid ma mõtlen alati,
et ütlen end olevat kosmoseinseneri
(kosmonaut läheks liiale) või
neuroloogi (ajukirurg oleks liiga
tavaline), midagi muud, aga mitte
tõde.
Kui ma avalikustan, et olen
pastor, siis vestlus muutub alati. Kui
kaasvestleja on kristlane, siis läheb
käima mina-kuulun-ka-klubisse tekst:
„Tänu Jumalale, pastor. Kiidetud olgu
Jeesus!“ Enne seda arutlesime
veokite, ülikooli jalgpalli või
kolmejalgsete kasside teemal, kuid
hetkel, mil kaasusklik saab teada
minu ameti, hakkavad nad otsekohe kristlikus keeles rääkima.
Aga kui vestluspartner ei ole usklik, siis saades teada, et ma olen pastor,
püstitatakse kaitsekilbid. Hiljutisel lennureisil istusin meeldiva ärimehe Steve’i kõrval,
kes kuuldes, et ma olen pastor, ei saanud mu kõrvalt pageda, kuid ma sain aru, et parema
meelega oleks ta jooksu pannud – vedas, et me ei istunud väljapääsu kõrval!
Kaitsepositsioonile asudes kuulutas ta: „Ma ei ole religioosne!“ Ma noogutasin ja kostsin:
„Pole probleemi,“ ning püüdsin eelneva jututeema juurde naasta, mis puudutas meie
lemmik mobiilirakendusi. Kuid mu vastus ei paistnud Steve’i veenvat, sest ta kordas
ennast ja juhuks, kui ma ehk esimese korraga aru ei saanud, hoiatas mind: „Ma ei ole
religioosne ja ma ei salli religioosseid inimesi.“
Mõistsin siis, et tal peab olema usu ja religioossete inimestega seotud haigettegev
kogemus minevikust. „Ma mõistan ja austan täielikult sinu arvamust,“ kostsin vastu nii
osavõtlikult kui võimalik, paludes samal Jumalalt SOS-palve kaudu tarkust. „Räägi mulle
veel, miks sa hakkasid tegelema äriga, millega oled seotud,“ laususin, lootes kasvavat
pinget vähendada. „Ma ütlesin sulle,“ röögatas ta, püüdes enesevalitsust säilitada, kuid
olles silmnähtavalt marus: „Ma ei ole religioosne ja ma vihkan religioosseid inimesi!“
Vaatasin teda hetkeks vaikides ja siis otsustasin Steve’ile tõtt rääkida: „Meil on
siis palju ühist. Ma ei ole religioosne ja mulle ei meeldi samuti religioossed inimesed!“
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Steve jõllitas mulle imestunult otsa nagu lehm vaataks grillil küpsevaid
hamburgereid. „Mida sa sellega tahad öelda?“ turtsus ta. „Kuid ma sain aru, et sa oled
pastor?“
Nii kuidas oskasin, selgitasin talle, et Jumal ei saatnud oma ainukest Poega siia
maailma uue religiooni nimel surema. Ütlesin Steve’ile, et mulle tõepoolest ei meeldi
inimesed, kes on end mässinud käsumeelsesse religiooni ning Jeesus ise korrigeeris sellist
käitumist, kui ta maailmas tegutses. Ma seletasin, et Jeesus tuli haigetele, mitte neile, kes
olid terved ja paremad kui teised.
Pärast pikka vestlust sõnas Steve: „Sa meeldid mulle – sa oled aus.“
Vastupidiselt sellele, mida paljud usuvad, ei tulnud Jeesus siia maapeale, et muuta meid
religioosseks. Ta tuli meid vabaks tegema. Kui inimesed keelduvad usus elamast, kui nad
ei julge Jumalat ja tema armastuse väge usaldada, siis võtavad nad appi mingi valemi.
Tegelikult saab religiooni defineerida kui mistahes süsteemi, reeglistikku, ootusi või
seadusi, mis lubab inimlikule pingutusele vastutasuks Jumala heakskiitu. See võib
tunduda õige, kuid ei saa olla midagi muud kui vale või ohtlik. Mõned õpetlased
vaidlevad, et sõna „religioon“ tähendab algselt „orjusesse naasmist.“ Selle asemel, et
toimuks areng vaimuliku vabaduse suunas, viivad inimese loodud religioossed käsud
vaimulikku vangistusse. Iga kord kui sa komistad sellise religiooni otsa, siis koged ilmselt
kahte probleemi. Esiteks paneb religioon sind pühenduma välistele, mitte sisemistele
asjadele. Religioon on käitumisele keskendunud tee Jumalale meelejärgi olemiseks. Need
inimesed, kes sageli lähtuvad headest kavatsustest, keskenduvad välisele käitumisele,
mitte sisemisele muutusele. Religioon on meie pingutus sulgeda lõhe patuste inimeste ja
püha Jumala vahel. Kahjuks teisendab see evangeeliumi ilu keelatud ja lubatud asjade
nimekirjaks. Käsud reguleerivad religiooni.
Jeesuse päevil praktiseerisid mõned rühmitused religiooni variseride täpsusega.
Mõtle vastuolule: kristlastena, kellel on Jumala Vaimu vägi, järgime Jumala kümmet
käsku. Jeesus taandas kümme kahele kõige olulisemale: armasta Jumalat ja oma ligimest.
Variserid seevastu teisalt õppisid pähe ja täitsid ustavalt 613 käsku! See on sama, mis
õppida pähe uue 3D-HD televiisori paigaldamise ja töötamise juhised. Hämmastav on see,
et käsuarmastajad variserid enamalt jaolt kõiki 613 käsku ka täitsid. Välimiselt olid nad
väga seadusekuulekad, head inimesed, kuid sisemiselt olid nende ennasttäis südamed
keskendunud enda ülimuslikkusele ja õigusele, mitte Jumalale või ligimesearmastusele.
Jumal vihkab välist näitemängu.
Jumal ei hooli välisest (vt 1 Sm 16:7). Ole sa rikas, vaene, mustanahaline, valge, kollane
või oranž, tule ja õpi tundma Kristuse tõde. Oled sa püüdnud terve oma elu hea olla või
oled olnud kõige halvem inimene, keda sa tead, tule Jeesuse juurde. Jumal ei hooli
välisest. Jumal vaatab, mis on südames. Tule selle juurde, kes armastab sind sellisena
nagu sa oled.
Kas ma mainisin, et ma ei salli religioosseid inimesi?
HINGE PUHASTUS. Puhas elu saastatud maailmas. Craig Groeschel
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Bussireis: Taebla-Haapsalu
15. augustil
Alustame reisi Kehrast kell 9:15. Kogunemine koguduse maja ees kell 9:00.
Esimene peatuspaik on Taeblas, Ants Laikmaa majamuuseumis, kus tutvume
peale kosutavat kohvipausi (u kl 11) koos giidiga Eesti kunstiajaloo ühe
kirevaima isiksuse, portretisti ja maastikumaalija, elu ja loominguga.
Kadarpiku külas Tammiku talu maadel alustas kunstnik oma kodu rajamist
1917. aastal, mis päädis 1932. aastal Tallinnas ateljeekooli sulgemise ja
Taeblasse kolimisega. Selleks ajaks oli valminud Eestis ainulaadne
rahvusromantilises stiilis kunstniku maja. 1960. aastal avatud majamuuseumis
asuvad kunstniku ateljee, töö- ja eluruumid.
Järgnevalt teeme peatuse Haapsalu raudteejaamas, misjärel toimub ühine
lõunasöök (u kl 14). Peale lõunat alustame jalutuskäiku koos kohaliku giidiga.
Tutvume Haapsalu Toomkiriku ja ristimiskabeliga, jalutame lossiplatsil ja
promenaadil. Näeme Vabadussõja ausammast, vana raekoda, Jaani kirikut,
Peeter I maja, Kuursaali ja Kõlakoda ning mitmeid skulptuure ja
mälestusmärke, mille poolest Haapsalu kuulus on. Peale 2-tunnist
ekskursiooni on vaba aeg, mil võimalik jalutada linna peal või vaadata ringi
tänavatoidufestivalil „Haapsalu maitsete promenaad“.
Tagasi Kehrasse jõuame orienteeruvalt kell 21.
Reisi maksumus täiskasvanule on 25 €, laps/õpilane/pensionär 23 €. Hinna
sees on 1 kohvipaus, lõunasöök (kanasupp/marjakook/tee/kohvi), sissepääs
Ants Laikmaa majamuuseumisse, giidide tasud ning bussisõit. Kaasa võtta
ilmastikule vastav riietus ja jalanõud; soovi korral suupisteid/jooke;
õpilaspilet/pensionitunnistus.
Koristustiimile on väljasõit tänutäheks tasuta! Suurematele peredele on
võimalik eraldi kokkuleppel allahindlus.
Lähem info ja registreerimine kuni 5. aug (või kuni kohti jätkub) meili teel
helenhaas@hotmail.com või telefonil 56470668.
Osalustasu kanda üle Kehra koguduse pangaarvele EE372200001120056878
märksõnaga „Haapsalu reis“ ja nimed, kelle eest makstakse; või maksta Heleni
kätte.
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MTÜ ValgusMeedia
Üsna mitu aega tagasi on sellest möödas, kui kolimisteenust osutav auto laadis
maha koorma, mille puhul tähelepanelikumad võisid märgata, et koguduse
hoonesse saabus juurde kontorimööblit ja -tehnikat. Hiljem selgus ka tõsiasi,
et tegemist oli Tallinnast ära koliva meediafirma – Valgusmeediaga.
Kuigi MTÜ Valgusmeedia sündis juba 3 aastat tagasi, alustas ta aktiivsemat
tegutsemist alates selle aasta kevadest, mil saadi kätte värskelt remonditud
ruumid. Miks oli 2 aastat tegevusetust? Kuna olin sel ajal ise tööl Taevas TV7s ja seega oleks olnud väga keeruline kõike seda juhtida töö kõrvalt. See oli
aeg, kus sai ennast koolitada ja ühtlasi ette valmistada. Taevas TV7-st
lahkudes otsustasime perega koos keerata uue lehekülje ja kolisime ka ise
Tallinnast Kehrasse, kus tahaks viia ellu Valgusmeedia visiooni.
Valgusmeedia visiooniks on toota produktsioone, mis oleksid otseselt
ühiskonda teeniva suunitlusega. Kuna tegemist on kristlikke väärtusi oluliseks
pidava organisatsiooniga, siis meie poolt toodetud produktsioonidel on sisuline
pool suure luubi all. Hindame kristlikke põhimõtteid ja püüame seda ka
tarbijani tuua. Tarbijateks võiks olla kogu ühiskond, aga eelkõige tahaks, et
meie toodang saab kõnetama inimesi, kes meie majast igapäevaselt mööda
jalutavad.
Valgusmeedia motoks on „Meie ei unusta“ ja „Meie märkame“. Paljud on
küsinud, et mida me siis ei unusta? Kuna tegemist on kristliku
organisatsiooniga, siis kindlasti me ei unusta Jumala tegusid ja tahame siis
neid oskuslikult pakendada, et see oleks meeldiv nii visuaalselt kui ka
sisuliselt. Tahame erineda kõigist teistest kristliku meedia tootjatest ja ma
usun, et oleme leidnud oma eripära. Tahame luua uusi formaate ja mitte
jäljendada olemasolevaid .
Usun, et Jumal on andnud meile varustuse, et me suudaksime teha midagi uut,
sest meis kõigis on and luua ja kui me julgelt seda andi kasutame, siis saamegi
erinema teistest tegijatest. Arvan, et kellegi jäljendamine ei tohiks saada
eesmärgiks omaette, kristlastena peaksime teadma, et jäljendaja on keegi teine.
Olen ise MTÜ Valgusmeedia juht. Töötasin pikki aastaid Taevast TV7-s, kus
puutusin kokku väga erinevate aladega, aga kui sa teed seda, mida on sind
kõrgema poolt pandud tegema, siis sa ju tahad teha hästi ja olla parim oma
Juuli-August 2020 14

tööandjale. Olgu selleks siis Jumal, kes istutas minusse huvi meedia vastu ja
esitas kutse selles liikuda. Ja ma võtsin selle vastu. Nii ma siis hakkasin ennast
üles töötama. Olen ka saanud koolitust Soomes, ühe sekulaarse peakanali
režissöörilt ja läbinud BFM-s operaatori, režii, stsenaristika kursused.
Kindlasti oli oluline osa minu meediatöö arengus praktika. Kuna olin Taevas
TV7-s 7 aastat üksi meesterahvana, siis tuli õppida ja praktiseerida üheaegselt.
See oli hea kool. Ma hetkel ei tahaks rääkida projektidest, mida oleme
käivitamas, aga mainin ära, et Valgumeedia toetab väga visiooni Üheskoos –
Koostöös. Tahan olla selles osa ja oleme ka juba arutanud koostöö
võimalustesi, aga seda siis juba järgmisel korral.
Lugupidamisega,
MTÜ Valgusmeedia juht Andrus Annus
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Kehra Koguduse info
 Jumalateenistused pühapäeviti kell 11
 Palve- ja osaduskoosolek neljapäeval kell 19 seminariruumis
 Palve- ja osadusgrupp neljapäeval kell 11, seminariruumis
 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
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