Üheskoos edasi!
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Eelmisel kuul tegin väikese küsitluse koguduse vaimuliku kliima kohta,
millele vastas 25 kohaolnud isikut. Keskmine hinne tuli kümnepalliskaalal
6,28. Mis on selle taga? Ühelt poolt võib öelda, et koguduse üldine sisekliima
on korras, aga samas saab seda paremaks tuunida! Kas seda on võimalik aga
teostada isiklike jõupingutustega või see saab toimuda ainult Jeesuse Issandaks
olemise tunnistamisena koguduses. Milline võiks/peaks olema koguduse
keskmine sisekliima, millega me rahule jääks?
Loen praegu raamatut, kus ühes peatükis on lugu Abrahami ühest raskemast
missioonist, mis on seotud tema poja Iisakiga. Sellest loost hüppas mulle silma
kaks salmi: 1Ms 22:6 ja 8. „Ja Aabraham võttis põletusohvri puud, pani need
oma pojale Iisakile õlale, võttis enda kätte tule ja noa ning mõlemad läksid
üheskoos.“ „Ja Aabraham vastas: „Küllap Jumal vaatab enesele ohvritalle, mu
poeg!“ Nõnda läksid mõlemad üheskoos.““
See rännak on pühakirja üks sageli jutustatud lugusid nii lastetunnis kui ka
jutlustes. Mida see aga õpetab meile täna? Pakun, et isegi ohvriteekonnal tuleb
kõndida üheskoos, mitte peljata. Alati ei pea kõik teadma liikumise
lõppeesmärki. Kui Iisak oleks varem teadnud, millised kavatsused isal on, kas
ta oleks siis liikunud nii kepsakalt isa kõrval.
Jumal ongi selles mõttes mõnikord just taoliste, eriliste olukordade kaudu
selgitamas liikmete tegelikku usaldust ja ustavust. Ärgem arvakem, et meid
vähema kogemuse kaudu läbi katsutaks kui seda tegi Jumal Abrahami ja
Iisakiga.
Tahtes saavutada kvaliteeti tuleb läbi käia erinevad etapid. Nii isiklikus
vaimulikus kasvamises kui ka ühise kasvamise osaduses.
Õnnistusega,

Kehra Koguduse pastor Indrek

Luide

Märts 2021-1

Kuukava
Millal
N 4.03
kell 19

Üritus

P 7.03
kell 11

Jumalateenistus

Info

Osaduse- ja palvekogunemine

Kristuse surmamälestamine

juhatab: Indrek Luide
jutlustab: Lembit Ida

Osaduse- ja palvekogunemine

Zoomis

Jumalateenistus
Terve kogudus 4

juhatab: Rebeka Pikkel
jutlus: Indrek Luide

N 18.03
kell 19

Osaduse- ja palvekogunemine

Zoomis

P 21.03
kell 11

Jumalateenistus

juhatab: Indrek Luide
jutlus: Indrek Luide

N 25.03
kell 19

Osaduse- ja palvekogunemine

Zoomis

P 28.03
kell 11

PALMIPUUDEPÜHA jumalateenistus

juhatab: Ergo Pärnits
jutlus: Hannes Pikkel

T 30.03
kell 18

Ettevõtlusfoorum

N 11.03
kell 19
P 14.03
kell 11

NB! Kõik koguduse kogunemised on viidud üle interneti ZOOM keskkonda
kuni valitsuse uute korraldusteni. Osalemiseks anna kindlasti oma e-maili
aadress pastorile teada!
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Sünnipäevalapsed märtsis
02.03. Aade Paulus
03.03. Einike Loorits
05.03. Henni Kaasma
06.03. Aili Kulp
10.03. Triin Banerjee
19.03 Alari Ehanurm
23.03 Uudo Saaremets
28.03. Hannes Pikkel
29.03. Inna Kannike
30.03 Naatan Pikkel
31.03. Kenno Leier

60

45
86

Õnnistusi sünnipäevalastele!
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Lastetööst
Elen Annus
06. veebruaril toimus Kehra koguduse poolt korraldatud laste talvepäev. Sel
talvel oli suur lume hulk, mida tuli ju kuidagi kasutama hakata. Kogunesime
maja ette. Hannes tõi meile kõigile varustuse, millega minilumelinna ehitama
hakata. Valmisid liumägi väiksematele ja iglu moodi lumest kirik ning väike
hobune. Kiriku peale tegime oranži risti, mis paistis mitu nädalat kaugele,
enne kui ära sulas. Liiga külma ilma tõttu oli ehitada väga keeruline, sest
väikeseid detaile oli raske saavutada. Sellele vaatamata sai kõik planeeritu
ehitatud. Lapsi kogunes ja peresid, kes ehitustest rõõmuga osa võtsid. Saime
seda kõike teha rõõmsa kristliku muusika saatel. Kogudus kostitas väljas
osalejaid kuuma tee ja vastlakuklitega, mida oli tellitud kohalikust pagariärist
üle 100 tüki. Järgmisel päeval oli sellest üritusest osavõtnuid ja innustatuid
lapsi üsna mitmeid pühapäevakoolis osalemas.
Märtsi algusest alates oleme kolinud pühapäevakoolitundidega taas internetti,
kus jätkame paastuaja teemat. Eelmisel pühapäeval osales interneti tunnis 7
last.

Fotod Helen Haas.
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Fotod Elen Annus
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Iisrael
Steven Spielberg loob oma elul põhineva filmi
Steven Spielbergi (74), kes on USA üks tuntumaid režissööre, uusim
filmiprojekt on seotud tema lapsepõlvega Arizonas. Tema varasemate filmide
pikast nimistust leiame lisaks Indiana Jones´i lugudele sellised tuntud
linateosed nagu „Schindleri nimekiri“, „Zorro mask“, „Reamees Ryani
päästmine“ ja „Terminal“.
Spielberg sündis Cincinnatis (USA) juudi vanemate perekonda, mistõttu tuli
tal lapsepõlves ja teisme-eas kogeda antisemiitlikke rünnakuid. Teda narriti ja
tõugati juudi päritolu tõttu. Tema isa Arnold oli elektriinsener, kes töötas
varajaste arvutite arendamisega ja kes elas 103 aastat vanaks. Tema ema Leah
pidas koššer restorani ja suri 97 aasta vanusena. Mõlemad vanemad ja nende
elu tuuakse esile uues filmis, mis peaks valmima 2022. aastal.
Steven Spielberg on aktiivne antisemitismi vastane kõneleja. Varasemalt oli
ta lootusrikkam ja uskus antisemitismi hääbumisse, kuid viimastel aastatel on
ta pidanud selle arvamuse ekslikkust
tõdema. Kasvav antisemitism on
ajendanud teda sellele probleemile
tähelepanu pöörama paljudel avalikel
üritustel, näiteks auhinnagaladel, kus
talle sõna on antud. Ta teeb ka suuri
pingutusi, et talletada holokaustis
kannatada saanud inimeste mälestusi
enda poolt rajatud sihtasutuse (Shoah
Foundation) läbi, mis on kogunud üle
55 000 mälestuse 63 maalt. Samal
ajal on ta tegelenud ka Ruanda,
Armeenia ja Kambodža genotsiidides
kannatanud inimeste mälestuste
kogumisega.
Allikas: www.timesofisrael.com
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Koguduse partnerid
Soome Hämeenlinna Vabakoguduse pastor Arto Kortemaa:
Kogudus sai sügisel 130 aastaseks, aga tänu
koroonale jäid kõik suured pidustused ja
tänukoosolekud pidamata. Lükatud edasi.
Jumalateenistusi salvestatakse nädala sees ja
pühapäeval avatakse nähtavaks. Kogudus korraldab
3 x nädalas toidujagamist kuni 40 tänavainimesele ja
kord nädalas jagatakse toidupakke. Hämeenlinna
linna sotsiaalamet toetab kõike seda tegevust.
Kogudusemajas on toimunud suured remonditööd. Fuajee on suurendatud.
Saalis on renoveeritud helisüsteem. Keldris remonditakse ruumid suuremaks ja
soetatud on televiisor, et ka selle kaudu jumalateenistustel osaleda. Uuendatud
on koguduse köök.
Tervitused kõigile, Hämeenlinnas palvetatakse jätkuvalt meie eest! Oodatakse
koroona lõppemist, et võiks taas paremini suhelda!
Gruusia Kvareli koguduse
pastor Aneri Giunashvili:
Kvareli piirkonnas toimuvad kahes
kohas jumalateenistused.
Laupäeval ja pühapäeval, kus
koguneb kuni 10 inimest.
Riigis endas on üsna karmid
piirangud. Peale kell 21 ei tohi
enam väljas liikuda, rääkimata
sellest, et poliitiliselt on riik kriisis.
Ettevalmistatakse suviseid laagreid
põgenike lastele ja see on ka
eestpalvesooviks.
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Ridala Baptistikoguduse pastor Ethel Suurküla:
Saadame rõõmusõnumi - meie kogudusest üks noor tuli pühapäevakooli
õpetaja juurde ja ütles, et Jumal andis talle südamesse aidata seda tööd teha!
See oli tõeline üllatus – poleks osanud isegi pakkuda . Aga Jumal teab ja
annab südamesse.
Aitäh Kehra kogudusele ka sellel teemal palvetoe eest – JUMAL kuuleb ja
vastab! Meie järgnev palvesoov on, et me kogudusena mõistaksime
jüngerdamise suurt käsku.
Vahel mulle tundub, et see "kõik on vabatahtlik" mõtteviis on ka kogudusse
sisse imbumas. Jumala tuld ja hingede kahjuvalu! See paneks enam armastama
Jumalat ja teenima Tema kaudu inimesi.
2021 aasta palvepartner Ridala Baptisti Koguduse koduleht:
http://www.ridalakogudus.ee/
Mõned pildid koguduse palvemajast!
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Lugemisväärt raamatud
Tiina Nõlvak
„Mina seisan oma vahipostil, asun linnusel ja vaatan …“
Kui püsivalt kutsub Jumal meid kogu Vanas ja Uues Testamendis üles valvel
seisma ja tema suuniseid ootama. Kui tihti on Jumala vastused meie palvetele
raisku läinud, sest me ei valva ega oota. Kas sa oled Jumala teede tõttu
täielikus nõutuses? Kas sa ei suuda kokku sobitada Jumala selget teed, mis on
ilmutatud tema raamatus, selle viisiga, kuidas ta sind juhib? Vaata selle
prohveti ridu tema nõutuse ajal. Seisa ja valva, et näha, mida Jumal ütleb –
valva õiges paigas.
Vana ja Uue Testamendi palvete vahel on erinevus. Habakuki raamatu 3.
peatükis on prohveti palve aluseks Jumala iseloom. Prohvet apelleerib Jumala
suurele halastusele. Uues Testamendis on palvete aluseks suhe Jumalaga
Jeesuse Kristuse kaudu. „Kui te palvetate, öelge: Meie Isa! …“ (Lk 11:2) On
veel teinegi erinevus – Vana Testamendi palved on seotud maise rahvaga
maises kontekstis. Uue Testamendi palved on seotud taevase meelestusega
taevase rahva keskel, viibides ikka maa peal. Meile meenutatakse alatasa, et
meil pole võitlemist liha ja verega, vaid valitsuste ja väevõimude ning selle
maailma pimeduse valdjatega.
Esimene asi, mida silmas pidada, on jälgida õiget kohta – kohta, kuhu Jumal
on meid asetanud. Valvamine tähendab Jumala vastuse ootamist meie
palvetele. Kui Jumal kutsub üles palvetama – kui ta annab oma visiooni ja
arusaamise sellest, mida tema kavatseb korda saata meie kaudu
pühapäevakoolitunnis, meie koguduses või kodus –, siis valva. Kui paljud
meist on pidanud õppima Jumala noomituse, Jumala nuhtluse varal liha ja
verega nõupidamise ekslikkust.
Kas sa oled heitunud seal, kus sa oled? Siis mine sinna vahitorni koos
Jumalaga ning valva ja oota. Ootamine tähendab nii Vanas kui ka Uues
Testamendis millegi all seismist, aktiivset talumist. See ei tähenda käed
vaheliti seismist ja eimillegi tegemist. Ootaja ei ütle: „Küll Jumala õigel ajal
kõik aset leiab.“ Sageli peame sellega silmas seda, et las Jumal teeb tööd,
samal ajal kui meie nurjatult logeleme. Ootamine tähendab aktiivse jõuga
millegi all seismist ja kannatlikkust, kuni vastus tuleb.
Me ei tohiks kunagi teha seda viga, et püüame ennustada, kuidas Jumal meie
palvele vastab. Kui Jumal andis Aabrahamile vapustava tõotuse, siis mõtles
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Aabraham välja kõige parema viisi, kuidas aidata Jumalal tõotust täita, ja
talitas enda arvates kõige targemini – nii nagu ta oma verest ja lihast kaine
arutluse varal oskas. Ent Jumal keeldus rääkimast temaga seejärel kolmteist
aastat, kuni kõik omaenda tarkusele toetumise võimalused olid otsa saanud.
Siis tuli Jumal tema juurde ja ütles: „Mina olen Kõigeväeline Jumal, El
Šaddai. Käi minu ees ja ole laitmatu!“ (1Ms 17:1)
Jumal peab meile ikka ja jälle õpetama, kuidas seista ja taluda, aktiivselt
valvata ja imestada. See on alati imestust väärt, kui Jumal vastab palvele.
Sageli kuuleme, kuidas inimesed ütlevad: „Me ei tohiks öelda, et see on
imeline, kui Jumal vastab palvele.“
Aga see on imeline. See on nii
imeline, et paljud inimesed peavad
seda võimatuks. „Ja mida te iganes
palute minu nimel, seda ma teen …“
(Jh 14:13) Kas pole imeline? See on
nii imeline, et minu arvates ehk
ainult pooled meist usuvad seda
tegelikult. Igaüks kes palub, see
saab. (vt Mt 7:8) Kas pole imeline?
See on nii imeline, et paljud meist
pole isegi palunud Jumalalt Püha
Vaimu, sest me ei usu, et ta annaks.
„… kui iganes maa peal kaks teie
seast on ühel meelel mingi asja
suhtes, mida nad iganes paluvad,
siis nad saavad selle minu Isa käest,
kes on taevas.“ (Mt 18:19) Kas pole
imeline? See on tohutult imeline.
„Õige inimese mõjuvõimas
eestpalve saadab palju korda.“ (Jk 5:16) Kas pole imeline?
OSWALD CHAMBERS. PALVE.
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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



Koguduse diakonid: Taavi Kaasma, Ilmo Kannike, Hannes Pikkel, Lembit
Ida, Ergo Pärnits ja Marilys Mirjam Kurg

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 SW: EE372200001120056878 (annetused, kümnis)
Projekt SW: EE532200001120056881 (küttesüsteemi renoveerimine)
Projekt SW: EE522200221073343531 (kogudusemaja fasaadirenoveermise fond)
Pangaarve LHV: EE697700771005929017 (annetused, kümnis)
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