Armas Kehra Kogudus!

Aprill 2021

Aprilli kuus 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 ärme unustame olla kuulekad sellele, mida
meie riigijuhid on käskinud teha ja palvetame nende eest!
Kogu see ajalooline saaga meenutab läbi pühakirja erinevate lugude
Moosesest, Joosepist, Juudasest ja Iiobist seda, kuidas Jumal on suutnud isegi
väga õudsed olukorrad muuta eriti suurteks õnnistusteks. Isikud aga ajas
elades ei kogenud neid sellistena, mõned isegi aastakümneid. Aga nad olid
ustavad ja usaldasid rohkem Jumalat kui süüdistasid teisi enda olukorda
hinnates.
On olukordi, kus me ei mõista, miks midagi just nii tehakse nagu tehakse ja
oleme varmad ka vastakalt arvama, olgu see siis valitsuse või koguduse
juhatuse, koguduse pastori või koguduse diakonite suhtes. Jumalik armu ja
andestuspoliitika ei sisalda üksnes oleviku probleeme, vaid see on oma
olemuselt olevikku, vähesel määral ka minevikku arvestav, aga täis lootust
tulevikule!
Ja just see tuleviku imeline õndsuspoliitika võiks meid vaatama panna pigem
Jeesusele ja sellele, mida Tema tegi ja kujundada oma tegevust ka sellest
eeskujust lähtuvaks! See ei ole kerge, sest inimlik soov on ju olla alati targem
ja toetuda pigem oma arvamusele kui Jumalalt tulnud selgusele!
Aga kommuunis me elame ning saame olla ustavad Jeesusele ja keda Tema on
pannud ajahetkes vastutama Tema kuningriigi evangeeliumi sõnumi levitamise
eest.
Kui seame Jeesuse olukordadest kõrgemale saavad paika ka vastastikused
suhted ja osadus.
Ef 2:21-22 „Tema, kelles kogu hoone kokkuliidetuna kasvab pühaks templiks
Issandas ja kelles teidki üheskoos ehitatakse Jumala eluasemeks Vaimus.“

Kehra Koguduse pastor Indrek Luide
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Aprilli kuukava
Vastavalt valitsuse otsusele on keelatud avalikud kogunemised, ka
jumalateenistused. Ühised interneti osadus- ja palvekogunemised toimuvad
neljapäeval kell 19:00 ja pühapäeval kell 11:00.
Aeg
Neljapäev
1.04

Üritus

Info

Suur Neljapäev

Indrek Luide

Reede
02.04 kell 17

Suur Reede

Indrek Luide

Laupäev
03.04

Vaikne Laupäev

Vaikus

Pühapäev
04.04

1. Ülestõusmispüha jumalateenistus

Indrek Luide

Esmaspäev
05.04

2. Ülestõumispüha

Neljapäev
8.04

Osadus- ja palvekoosolek

Indrek Luide

Pühapäev
11.04

Jumalateenistus

Lembit Ida

Neljapäev
15.04

Osadus- ja palvekoosolek

Rebeka Pikkel

Pühapäev
18.04

Jumalateenistus

Ergo Pärnits

Neljapäev
22.04

Osadus- ja palvekoosolek

Elen Annus

Pühapäev
25.04

Jumalateenistus

Helen Haas

Neljapäev
29.04

Osadus- ja palvekoosolek

Indrek Luide
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Sünnipäevalapsed aprillis
3-04 Ken-Erik Kannike
3-04 Erki Ehanurm
5-04 Andrus Annus
7-04 Jaanus Laagriküll
10-04 Ülle Lipetski
10-04 Kaarel Aruste
11-04 Riina Zeiger 70
12-04 Pille Kirsi
15-04 Ellen Tõrs
15-04 Anna-Liisa Annus
16-04 Helend Roobas
19-04 Teet Kuusemets
19-04 Alar Laagriküll 50
22-04 Arno Roosaar 40
23-04 Diana Leoke-Bosenko
27-04 Sirje Voolmaa

Õnnistusi sünnipäevalastele!

Üleskutse:
juhi vähemalt üks inimene sellel aastal Kristuse juurde
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Palvetöö koguduses: Ergo Pärnits
Pühakiri julgustab meid Pauluse kirjas tessalooniklastele 2.Ts 3:1-5: Viimaks
veel, vennad, palvetage meie eest, et Issanda sõna leviks ja kirgastuks nõnda
nagu teiegi juures ning et meid kistaks välja üleannetute ja kurjade inimeste
käest. Sest usku ei ole kõikidel. Aga ustav on Issand, kes teid kinnitab ja kurja
eest hoiab. Me oleme ju Issandas veendunud teie suhtes, et te olete teinud ja
teete, mida me käsime. Issand aga suunaku teie südamed Jumala armastuse ja
Kristuse kannatlikkuse poole!
Hiljuti vestlesime koguduse pastoriga koguduslikust palvetööst ja kuidas seda
aktiviseerida. Meile on teada palve olulisus ja ma ei hakka siinkohal selle
tähtsusele eraldi rõhuma, vaid kutsun teid kaasa osalema eestpalves, palvetama
- koguduse, teenistuse, Issanda sõna eest.
Olen olnud Pärnu perioodil Healing Roomsi teenistuses ning südames on
tõsine palvetöö korraldamine Kehra Koguduses.
Praktiliselt näeks see välja nii: igal
pühapäeval enne teenistust koguneme
10:15-10:45 Zoom`is ja kui avaneb taas
võimalus koguneda kogudusse, siis seal.
Alustame sellega 4.aprillil.
Kõik on oodatud kaasa lööma!
Innukust palvetöösse!

Iisrael
Kõrbekoopad peidavad endas jätkuvalt piibli käsikirju
1947. aastal avastati ühest Surnumere äärsest koopast juhuslikult vanu piibli
käsikirju, mis tekitas nii mustal turul kui ka teadlaste, juutide ja paljude teiste
seas palju elevust ja huvi. Hiljem avastati aastatel 1947-1956 üheteistkümnest
koopast Qumrani asula varemete lähistel Surnumere kaldal umbes 900 eri
pikkusega enamasti loomanahale ja papüürusele kirjutatud käsikirja.
Kirjarullid on umbes 2000 aasta vanused ja suurem osa neist on
heebreakeelsed, ent leidub ka aramea- ja kreekakeelseid tekste. Surnumere
kirjarulle on nimetatud 20. sajandi olulisimaks käsikirjaleiuks, mis aitab meil
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paremini mõista juutluse ajalugu, Vana Testamendi kujunemist ja kristluse
tekkeperioodi. Väga hästi on säilinud näiteks prohvet Jesaja raamat.
Selgub, et Surnumere kallaste koopad aga peidavad endas tänaseni rohkemgi
aardeid, mida nii mõnigi soovib ebaseaduslikult endale krahmata. Viimastel
aastatel on piirkonnas aktiivselt tegutsenud isehakanud arheoloogid, kes on
müünud leide mustal turul. Selliste esemete turule jõudmine tekitas vajaduse
suurema kontrolli järele piirkonnas röövlite peatamiseks. Hiljuti toimuski
Surnumere
ääres
politseioperatsioon röövlite
peletamiseks, mille käigus
peeti kinni kuus isikut.
Vargusevastasele üksusele
eraldati raha, et viia sisse
järelvalvesüsteemid.
Uuenduste käigus uuriti
umbes 500 koobast, mille
käigus leiti uusi piibli
käsikirjade jäänuseid, mis
on kirjutatud peamiselt
kreeka keeles.
https://www.postimees.ee/7203120/iisraelis-avastati-2000-aasta-vanusepiibelliku-kirjarulli-fragmendid
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Rosh haShana konverents
Eeloleval sügisel möödub juba kümme aastat ajast, mil tähistasime
esmakordselt oma koguduses juudi uusaastat ehk Rosh haShana püha.
Tookord ei osanud arvata, et sellest kasvab välja traditsioon, millest oleks
kahju loobuda. Sel sügisel saabub uusaasta üsna varakult – 6. septembril. Ja
aastanumbriks saab 5782. Kuna sel korral on tegemist omamoodi
juubelisündmusega meie koguduse mõttes, siis on tekkinud mõte seda ka
tavapärasemast veidi erinevalt tähistada. Nimelt on plaanis korraldada
ühepäevane konverents koos töötubade ja erinevate külalistega. Eeldatav
kuupäev on 11. september ja osalejate arv 50-60 inimest. Peakõnelejaks on
lubanud tulla mitmeid aastaid Jeruusalemmas elanud ja teeninud Sigrid, kes on
ka varasematest aastatest olnud Eestiga tihedalt seotud.
Kuna sel aastal on sündmus meie joaks tavapärasest pidulikum ja nõuab ka
seetõttu
põhjalikumat
ettevalmistust, siis teeksingi
siinkohal üleskutse võtta
lähiajal Heleniga ühendust
nendel, kes tunnevad, et
tahaksid
selles
ettevalmistusprotsessis
kaasa lüüa. Sündmusega
seoses
on
mitmeid
esialgseid mõtteid, mille
pealt siis juba üheskoos
edasi minna.

Fondid
Ehk olete märganud infolehe info lehekülelt ja kodulehelt, et Kehra Kogudusel
on 4 pangaarvet.
Miks nii palju?
Kaks arvet on sellised, kuhu iga koguduse liige saab kanda oma igakuise
kümnise
või
annetuse.
Selleks
on
siis
arve
Swedpangas
EE372200001120056878 ja arve LHV pangas EE697700771005929017.
Arve EE532200001102256881 Swedpangas on fond, mis sai avatud eriliste
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projektide jaoks. Mõni aasta tagasi sai võetud EKB Liidult laenu, et
renoveerida kogudusemaja küttesüsteem. Otsustasime, et avame eriarve selle
laenu kustutamiseks. Igal kuul tuleb laenust tagasi maksta 393€. See on
vabatahtlik fond. Ja kui Taevaisa annab kellelegi südamesse seda laenu
tagasimakset eriannetusega toetada, siis sinna saab kanda raha üle või siis
kantakse sinna üle kui keegi soovib selleks anda sularaha. Selle laenu
kogusumma oli 30 000 € ja igakuise laenumakse viimane kuupäev on
01.12.2024, misjärel on ka laen kustutatud.
Arve EE522200221073343531, mis on Swedpangas on avatud projekti
toetuseks „Kogudusemaja fassaadi remont“. See töö läheb maksma keskeltläbi
sada tuhat Eurot (100000€). Sellele arvele saame igaüks anda oma eriannetus.
Seda tööd soovime kutsuda toetama nii valla ettevõtjaid kui ka sõpru lähemalt
ja kaugemalt! Alustame selle tööga kohe, kui arvele oleme suutnud koguda
vähemalt pool vajaminevast summast! Hetkel on sinna laekunud 330,52€.

Misjonäripere tuleb Kehrasse
Meie perest:
Oleme Daily, Dejan, Peter Andreas (12), Rebeka Maria (10) ja Jakob Samuel
(8) Adam. Oleme Tallinna Kalju koguduse liikmed. Aastal 2010 kolisime
terve perega Kosovosse, et ühineda projektiga, mis tahtis aidata Kosovos
elavaid Serbia lapsi, meie pere oli väga sobiv, sest Dejan on pärit Serbiast ja
räägib serbia keelt. Projekt oli Eesti EKB Liidu, Euroopa Baptisti
Föderatsiooni (EBF) ja Briti Misjoni Ühingu (BMS) ühine ettevõtmine.
Projekti tarvis asutati Eestis MTÜ Osadus ning Osaduse haru Kosovos. Meie
olime asutajate hulgas ja jäime siia kuni projekti lõpuni, Osadus suletakse
sellel aastal. Meie meeskond rajas lastele keskuse, kus koos käia inglise keelt
õppimas ja mängimas ning ehitasime mänguväljaku. Meie meeskonnast on
aastate jooksul läbi käinud üle 50 vabatahtliku kaastöölise, peamiselt
Inglismaalt aga ka Eestist. Vabatahtlikud käisid mõned paariks nädalaks ja
kõige kauem 5 aastaks. Oleme organiseerinud inglise keele kursuseid igas
vanuses inimestele, korraldanud lastele laagreid, töötanud koos serbia
kogukonnaga ning mustlastele suunatud organisatsioonidega. Meie suur
saavutus oli tuua keskusesse kokku mustlased, serblased ja albaanlased.
Kosovo on peamiselt albaaniakeelne ning serblased ja mustlased on
vähemuses, nendesse üldiselt hästi ei suhtuta. Lepitustöö on väga vajalik, eriti
sõjajärgses olukorras. Kosovos oli 20 aastat tagasi sõda, mille haavade
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paranemine on olnud raske kõigile. Lisaks oleme töötanud nõu ja jõuga kaasa
pealinnas, Pristinas asuvates evangeelsetes kogudustes, need on siis
albaanlastele ja välismaalastele orienteeritud kogudused. Serblaste hulgas ei
ole õnnestunud evangeelset kogudust asutada (kohaliku Ortodoksi kiriku
vastuseisu tõttu) aga pidasime siin piibli- ja palvetunde nendega, kes olid
huvitatud ja kellega sai isiklikud suhted sõlmitud. Praeguseks on töö koroona
viiruse tõttu lõppenud ja meie oleme jõudnud äratundmisele, et on aeg Eestisse
tagasi kolida ning avastada mis Taevaisal meie jaoks edasi plaanis on.
Võimalus Kehrasse tulla ja koguduse korterit kasutada on meie jaoks palve
vastus ja suur tänu põhjus.
Meie pilte ka, Meie jõulukaart. Suvest mõned pildid, Lapsed suvel ja üks pilt
minust ja Dejanist. Vali, mis sobib.
Õnnistusi, Daily
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Raamatutvustus – Tiina Nõlvak
Tule koos minuga Kolgata mäele − ma ütlen sulle, miks.
Vaata, kuidas sõdurid tõukavad Puusepa maha ja väänavad Ta käed vastu
puittala. Üks surub põlve vastu ta käsivart ja asetab naela Ta käele. Jeesus
pöörab oma näo naela poole just hetkel, kui sõdur tõstab vasara, et naela Ta
kätte lüüa.
Kas Jeesus poleks saanud teda peatada? Biitsepsi kokkutõmbamisega või
rusikasse pigistatud kämblaga võiks Ta vastu tõrkuda. Kas see polegi siis sama
käsi, mis vaigistas tormi merel? Sama käsi, mis puhastas templi ja võitis
surma?Kuid käsi ei tõmbu rusikasse … ja olukord ei muutu.
Kõlab vasaralöök, nahk rebeneb ja veri hakkab tilkuma ning seejärel ka
voolama. Järgnevad küsimused. Miks? Miks Jeesus vastu ei tõrkunud?
Me vastame: „Sellepärast, et Ta armastas meid.” See on tõde, imeline tõde,
kuid – andke mulle andeks – ainult osaline tõde. Tal oli selleks rohkem
põhjuseid. Ta nägi midagi, mis sundis Teda paigale jääma. Kui sõdur väänas ta
kätt, kallutas Jeesus pea kõrvale ja, toetanud põse vastu ristipuud, nägi Ta …
Vasarat? Jah.
Naela? Jah.
Sõduri kätt? Jah.
Kuid Ta nägi veel midagi. Ta nägi Jumala kätt. Sellel oli inimkäe kuju. Pikad
puidutöölise sõrmed. Parkunud puusepapihud. See näis olevat tavaline käsi,
kuid oli ometi midagi enamat.
Need sõrmed voolisid maamullast Aadama ja uuristasid tahvlitele käsusõnad.
Ainsa viipega kukutas see käsi Paabeli torni ja lõhestas Kõrkjamere. Sellest
käest voogasid välja rohutirtsuparved, mis said nuhtluseks Egiptusele. See käsi
saatis välja kaarna, kes toitis Eelijat. Pole ime, et psalmist ülistab vabastamist,
öeldes: „Sina ajasid paganarahvad ära oma käega, aga nemad sa istutasid
asemele; sa purustasid rahvaste hõimud ja kihutasid nad minema. Sest mitte
oma mõõgaga ei omandanud nad maad ja nende käsivars ei aidanud neid,
vaid see oli sinu parem käsi, sinu käsivars ja sinu palge valgus” (Ps 44: 3–4).
Jumala käsi on kõikvõimas.
Ahjaa − Jeesuse käed. Lihaks saanud käed Tema sündimisel siia maailma.
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Vabastavad käed, kui Ta tervendas. Inspireerivad käed, kui Ta õpetas.
Pühendunud käed, kui Ta teenis. Ja päästvad käed, kui Ta suri.
Rahvahulk arvas, et ristilöömise eesmärgiks oli Jeesuse käte naelutamine
ristipuu külge. Kuid see oli ainult pool tõde. Me ei saa neid süüdistada, et nad
jätsid kõrvale teise poole, sest nad ei olnud lihtsalt
võimelised nägema. Kuid Jeesus nägi ja taevast nähti
samuti. Ka meie võime näha.
Pühakiri avab meie silmad nägema, mida teised
tähele ei pane, kuid mida Jeesus juba ristil nägi. Ta
kustutas „... ära meie võlakirja koos määrustega, mis
olid meie vastu, ning selle on ta kõrvaldanud,
naelutades selle risti külge” (Kl 2: 14). Tema käe ja
ristipuu vahel oli pikk nimekiri meie eksimustest:
himustamistest ja valedest, ahnusest ja priiskamisest.
Meie pattude nimekiri.
Max Lucado. Tema valis risti.

Tuntud vaimulku kirjamehe ja pastori Max Lucado raamat Jeesuse ristisurma
ja Kolgata sündmuse mõjust inimkonnale ja üksikindiviidile. Autor analüüsib
Jeesuse viimaseid sõnu ristil ja leiab nendest kaalutletust, läbimõeldust ja
üksikasjade tähtsust. Jeesuse valik muutis kogu ajaloo käiku.
Tõlkinud Villu Kask
172 lk
ISBN 9789949474561
Hulgihind 8,44 +km
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Olulised juhatuse otsused 2021 esimeses kvartalis
2021-1 Toetada EKB Liidu keskust lisaks 124€
2021-2 Pastori autosõitude kompenseerimine 1 kord nädalas sõidu eest
Kehrasse, toetada Antsla kogudue hoone remonti 200€, avada Swedpangas
fassaadifond.
2021-3 uurida võimalust paigaldada kogudusse interneti valguskaabel
2021-5 Majutuse vahendusfirmadega suhtlemise revisjon, kogudusetunni
14.02 läbiviimine, perekond Adamitele pakkuda elamiseks Kehra paremtiiva
korter.
2021-6 Kehra koguduse hoones viibimise reeglid koroonaviiruse leviku ajal
2021-7 Majutuse olukorra ülevaatus, Kehra Koguduse aastakoosoleku edasi
lükkamine mai kuusse, Raja tn 3 veekaevude küsimus, pühapäevaste
jumalateenistuste ja pühapäevakooli korraldamisest koroona tingimustes
Zoomis, maja vasakusse tiiba veemõõtjate paigaldamine ja maja ventilatsiooni
küsimuse tõstatamine.
2021-9 Kehra hoone kasutus Covid 19 tingimustes, toetada Rakvere uue kiriku
ehitust 500€.

Aprill 2021 - 11

Koguduse info


Jumalateenistused pühapäeval kell 11 zoom vahendusel



Palvekoosolek neljapäeval kell 19 zoom vahendusel



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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