August 2021
Armas Kehra Kogudus!
Olla uuenduses ja liikuda muutuste tuules ei ole lihtne!
Eelmisel kuul lugesin EKB Liidu kalendri järgi kirjakohta Hg 1:4 „Ons teil
endil aeg istuda oma vooderdatud kodades, kui see koda on varemeis?“
Prohvet on mures, et tempel on lagunemas, aga kõik ehitavad ja ehivad oma
isiklikke kodusid! Tõepoolest tundub, et raha, aega ja energiat on pandud üsna
palju „betooni“. Aga oled Sa olnud osaline pühakoja kordategemises?
Prohvet Malakia raamat, mis lõpetab Vana testamendi osa, on sidus lugu Uude
Testamenti. Prohvetile antakse teada, mis on see, mida Issand ootab. Kas
oleme läbi mõelnud oma osa jumalariigi ülesehitamisel? Ressurss meie ajast,
andidest ja rahast – kas see väljendub milleski praktilises? Malakia kõneleb
kümnisest ja ütleb seda selgelt: Ml 3:10 „Tooge kõik kümnis täies mõõdus
varaaita, et mu kojas oleks toitu, ja proovige mind ometi sellega, ütleb vägede
Issand“. Ja lubadus selle järel: „Tõesti, ma avan teile taevaluugid ja kallan
teile õnnistust küllastuseni“.
Suure pildi nägemine ei ole alati lihtne. Näeme sageli vaid tänase päeva soove
ja vajadusi. Mis on ju iseenesest üsna pühakirja põhjaline (Mt 6:26). Siiski
sama pühakiri käsib meil vaadata ka ettepoole. Tänased sammud loovad õige
tegevuse tulevikuks!
Loomingulisusele ja praktilisse teenistusse üles kutsudes õnnistusega,

Kehra Koguduse pastor Indrek

Luide

Koguduse koduleht: www.kehrakogudus.ee

August 20211 1

Kuukava
Aeg

Üritus

Info

Pühapäev 1.08
kell 11

Jumalateenistus
Kristuse
surmamälestamine

juhatab: Helen Haas
jutlustab: Indrek Luide
külas: Sarah ja Jhonata
muusika: Merike Pikkel

Laupäev 7.08
kell 10

Kehra kogudustevaheline 19. karikavõistlus
võrkpallis

Pühapäev 8.08
kell 11

Jumalateenistus

juhatab: Indrek Luide
jutlus: Christian Schwartz
muusika: Heli Karu

Pühapäev 15.08
kell 11

Jumalateenistus

juhatab: Indrek Luide
jutlus: Indrek Luide
muusika: Krista Ehanurm

Pühapäev 22.08
kell 11

Jumalateenistus

juhatab: Elen Annus
jutlus: Andrus Annus
muusika: Rebeka Pikkel

Reede 27.08

Koguduse laager Muusika külas vaata lk 5

Laupäev 28.08
Pühapäev 29.08
kell 11

Erikava vaata lk 5
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Sünnipäevalapsed august
6.08. Viktorija Meier
11.08 Ruth Parman
12.08 Krista Ehanurm
19.08 Angeelika Stein/Kunila

Õnnistusi sünnipäevalastele!

21.08.2021 abielluvad
Angeelika Stein ja Kevin
Kunila Laitse lossis.
Kanname tulevast noorpaari
palvekätel ja soovime neile
head Issanda ligiolekut pere
rajamisel!
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Sõidame Ridalasse 19.09
On hea meel terve kogudusega külastada Ridala kogudust, kes on meie
palvepartner sellel aastal. 19.09 meenutatakse EKB Liidus priiliikumise 136.
aastapäeva. Ka Kehra Koguduse algus on seotud priikoguduse liikumisega.
Veidi sellest, kes on priilased ja mis oli selle liikumise teoloogilised
põhimõtted:
Priikoguduste tekkimine Läänemaal seondub 1870. aastate keskel alanud
vaimuliku ärkamisega. Priilaste liikumine sai algtõuke Rootsist pärit
kooliõpetajate Thure Emanuel Thoreni ja Lars Johan Österblomi tegevusest
Paslepa seminaris. Ennekõike elavnes usuelu eesti rootslaste hulgas, kes elasid
Lääne-Eesti rannikualal ja Vormsi saarel. Põhilised tugipunktid tekkisid
Ridalasse ja selle ümbrusse ning Vormsile.
Hiiumaa priilased ristisid tavaliselt meres vee alla vajutamise läbi. Ristitav
pidi olema ärganud ja tunnistama oma usku Jeesusesse. Lapsi ei ristitud vaid
õnnistati. Leivamurdmist käsitleti Jeesuse surma mälestamisena.
Leivamurdmist võis läbi viia iga meessoost priilane. Jagati veini ja leiba.
Hiiumaa priilastel oli sajandivahetusel lokaalseid erinevusi õpetuses ja
kommetes. Algselt koguneti taludes, aga hiljem püstitati arvukalt pühakodasid
saartel ja Lääne-Eestis.
Palvetunni ülesehitus oli enamasti ühesugune. Vendade jutlus, laul,
palvetamine, käte plaksutamine, hüppamine, Jumala kiitmine, tänulaulud,
vendade tänusõnad, teated ja lõpulaulud. Palvetunnid võisid olla väga erineva
pikkusega, enamasti 2,5-3 tundi.
Baptistide ja priilaste sidemed vaatamata erimeelsustele olid ka tulevikus
võrdlemisi tihedad. Priilaste etteheited baptistidele olid: otsitakse valitsuselt
tegevusluba ja ei loodeta ainult Jumala peale, uhkusepatt, tuimus, vaimu
suretamine. Priilasetele ei meeldinud ka baptistide laulukoorid, pühakirja
seletamine, pühapäevakool ja koguduselaulu saatmine pillidega.
Priikogudustele oli südamelähedane evangeeliumi kuulutamine. Oma
usukogemust jagati naabrite ja külarahvaga, kuid misjonirännakuid tehti
kaugemalegi. Misjoni-innukus oli üheks põhjuseks, mille tulemusel prii-usk
levis ja rajati uusi usklike gruppe – esialgu ametliku loata tegutsevaid
kogudusi. Hiiumaal loodi peagi kogudused – või oleks õigem öelda osakonnad
– Jaussa ja Külamale (Emmaste). 1896. aastal kuulutati priilaslikus usuvormis
evangeeliumi Saaremaal. Seal loodi
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kogudused Kuressaarde, Vanamõisa, Kalmule ja Eiklasse. Läänemaal olid töö
keskusteks Massu, Mäevalla, Haeska, Kirbla ja Haapsalu. Peagi levis
ärkamine Läänemaalt välja Tallinna, Kehrasse, Naissaarele, Paldiskisse,
Jälgimäele ja koguni Narva.

VISIOONIKOOSOLEK 2
15. augustil
Viimasest koguduse tunnist ja visioonikoosolekust on möödunud mitu aega!
Oleme jõudnud kogudusega olukorda, kus on vaja enne uue tööaja algust tulla
kokku ning teada saada, mida Jumal soovib, kuhu ja millises suunas ja millises
vormis kogudusena edasi liigume.
Kuna sügisperioodil toimub ka koguduse juhatuse koosseisu kinnitamine, on
eriti oluline, et enne tähtsaid otsuseid tuleksime kokku ja arutleksime isekeskis
ning palvetaksime järgmise tööperioodi parimate meetodite ja suundade üle.
Valdkonnad on: jumalateenistused (ülesehitus, kirikukohv jne), lapsed ja
noored, muusika, meedia, majandus, maja ekspluateerimine (kuidas rakenda
koguduse tegevuse poolsete tubade täituvus), sotsiaalvaldkond. Ehk ka
meeste-, naiste- ja abielutöö. Palvetöö, pühakirja ühine õppimine, kodugrupid
jne. Kogudusemaja praktiline hooldamine.
Kes on valmis ühes või teises valdkonnas kaasa lööma?
Pühakiri ütleb, et Jumal on andnud igale ühe või rohkem ande. Koos suudame
igal juhul rohkem kui täiesti üksinda või siis mõne väiksema grupiga!
Teine suur väljakutse on, kuidas saavutada koguduse kõigi liikmete vahel hea
osaduslik läbikäimine ja koostöö!
Kolmas väljakutse on kuidas kogudusemaja hallata? Kas pragune koguduse
külaliste majutamine välismaalastega on OK või on ka teisi võimalusi. Kuidas
neid integreerida mõistvalt kogudusega, kelle maja see on jne!
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Koguduse laager 27.-28. augustil Muusika
külas
Ma enam ei mäletagi, millal viimati sai viibitud koguduselaagris…
Räägitakse, et matkal ja laagrites õpitakse paremini üksteist tundma kui pingis
istudes. Kuna me ei tea, mis meid ootab ees ja mis on oluline tegevuses. Siis
üheks kõige olulisemaks arenguks on, et õpime paremini üksteist tundma.
Ehk leiame enne ka kogudusele eesoleva perioodi tegevuslause ja missiooni
ning visiooni ja saame seda siis omavahel laagris rohkem laagerdada!
Laager on koguperelaager st kõiki, nii vanaemasid, -isasid ja emad ja isad ning
ka lapsed ja lapselapsed on oodatud osalema! Väike väljaminek tuleb ka siiski.
Laagri kulude katteks pensionärid 10€, teised 15€. Mis sellest puudu jääb
katame ühisest kassast!
Mis me veel teha saame? Kindlasti lõkketuli, kindlasti grilli. Läheduses on ka
Allika küla järv ja ehk õnnestub ülesse panna ka batuut.

Erikavaga jumalateenistus 29.08
Issand on kogudusele andnud andeid peoga! Kes räägib, kes laulab, kes loob,
kes teeb midagi veel.
Usun, et mitmed meie seast on kirjutanud oma elu perioodil luuletusi või siis
vähemalt on neid ette lugenud.
Aga augusti viimasel pühapäevaks kutsun kõiki meid ülesse tuhnima oma
kirjutuslaua sahtlid läbi ning leidma üles sinna unustatud või siis ka ladustatud
loomingut! Ja toome kõik selle jagamisele.
Tunnistused, sõnavõtud jpm mida Jumal on meile rääkinud suvisel ajal kui
oleme olnud Temaga lähedases suhtes. Paljud vestlused sellel ajal on kindlasti
usukinnituseks ka teistele kaasränduritele usuteel.
Olgem siis julged oma looming ühisele lauale tuua!
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Koguduse juhatuse valimised
Vastavalt koguduse põhikirjale kehtivad juhatuse volitused 3 aastat. Praeguse
juhatuse jaoks see periood just sellel aastal lõpeb.
Koguduse põhikirjast saame lugeda:
VII peatükk
Juhatus
§ 25 Koguduse juhatus on kolme- kuni seitsmeliikmeline. Koguduse pastor on
juhatuse liige ametikoha järgi. Juhatuse liikmekandidaadid esitab koguduse pastor
aktiivsete Koguduse kaastööliste seast. Juhatus valitakse kolmeks aastaks
üldkoosoleku poolt. Juhatuse esimees ja pastor võivad esindada Kogudust kõigis
õigustoimingutes üksinda, ülejäänud juhatuse liikmed kahekesi.
§ 26 Juhatus jagab omavahel tööülesandeid, valides vajadusel oma liikmete
hulgast esimehe ja aseesimehe. Kui juhatus valitakse kolmeliikmeline, on pastor
ühtlasi juhatuse esimees. Kui juhatuse esimeest ei valita, täidab tema kohuseid
pastor.

Millise koosseisuga juhatus võiks järgmisel tööperioodil koguduse tööd
juhtida? Vajan selleks väga palju kaaspalvetajaid ja nagu mul tavaks, ka
ettepanekuid inimeste kohta, keda soovib kogudus juhatuses näha.
Võibolla tuleb teha ka juhtimise mõttes koguduse põhikirjas täiendusi või
muutusi. Nii nagu mitmed kogudused on oma põhikirjas määratlenud, et
juhatus on, kes tegeleb ja toimetab majandusküsimustega, valitud diakonid aga
on pastorile abiks vaimuliku töö korraldamisel ja juhtimisel!

Kuldne Jeruusalemm
Jeruusalemmast on kirjutatud palju laule ja luuletusi alates piibli aegadest kuni
tänapäevani. Üks armastatumaid laule, mis sellele linnale on pühendatud, on
kirjutatud Naomi Shemeri poolt 1967. aasta mais ja kannab pealkirja
Yerushalayim shel zahav (Kuldne Jeruusalemm). Seda laulu on võrreldud
populaarsuselt Iisraeli hümni Hatikva´ga (lootus), mis räägib juutide 2000
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aastasest igatsusest Jeruusalemma naasta.
Ajal, mil Jeruusalemma vanalinn on suuresti okupeeritud Jordaania kuningriigi
poolt, meenutas see laul juutidele nende pühasid paiku ja väljendas igatsust
nende järele. Kolm päeva peale laulu esmaesitust algas Kuuepäevane sõda,
mille tagajärjel sai vanalinn koos templimäega juutide kontrolli alla. Selline
sündmuste areng ajendas laulu autorit muutma osaliselt laulu sisu – selle
asemel, et laulda „vanalinn on tühi ja me ei saa sinna ligi“ muutis ta need read
„oleme naasnud vanalinna ja šofar kõlab templimäel“. Laul muutus
ülipopulaarseks nii Iisraeli sõdurite kui ka kogu rahva silmis ning seda on
esitatud lugematuid kordi erinevatel puhkudel.
„Kuldne Jeruusalemm“ kõlab taustamuusikana filmis „Schindleri nimekiri“,
samuti paljudes ekraniseeringutes, mis kõnelevad Kuuepäevasest sõjast. Laulu
on esitanud paljud kuulsused, teiste seas näiteks ansambli Scorpions laulja
Klaus Meine koos Liel Koteliga, kreeka laulja Demis Roussos ja soome
gospelartist Carola. Üks tuntumaid versioone sellest laulust on aga sisse
laulnud Jeemeni juurtega Iisraeli laulja Ofra Haza, keda on nimetatud tema
populaarsuse tõttu „Ida Madonnaks“.
„Kuldne Jeruusalemm, särav ning valguseline, mina kõlan viiulina kõikides su
lauludes…“

Jerusalem of Gold. Alex Levin
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Vene tööst
1.juulil oli ajalooline päev, kui Kehra koguduse juhatus otsustas alustada
Kehra koguduse juures vene tööga. Algatus tulenes põhjusest, et meie kiriklas
majutub 24 meest Ukrainast ja Moldaaviast. Kuna kogudusel endal selle töö
püsivaks tegemiseks aktiivset jõudu ei ole, siis palusime abi suurlinnast.
Hea meel oli, et esimesele kogunemisele tulid mõni aasta tagasi Eestisse elama
asunud pastor Pavel Dutchenko Ukrainast, Valguse Tee koguduse
vanempastor Mart Metsala, Tallinna tänavatöö juht Sander Kukk ja ettevõtja
Urmo Udal. Kehra Koguduse poolt osales pastor Indrek Luide, diakon Lembit
Ida ja Eevo Meier, osaliselt ka Andrus Annus.
Käisin
läbi
koos
Palveliga kõik toad,
mille tulemuseks oli
mõned
kontaktid
majulistega, kes lubasid
tulla kohvikusse õigeks
ajaks.
Samas
enne
kokkulepitud
algust,
vesteldes alles õues, tulid
me galeriisse 5 noort,
just põhikooli lõpetanud
noort, kellest 3 tulid ka
kohvikusse.
Nad
väljendasid muret, et
varem ei ole nendele keegi rääkinud Jeesusest. Ühisesse ringi nad ei tulnud
vaid ütlesid, et esimese kontakti juures nad vaatavad, mis toimub, eemalt. Aga
mõtteid heietades tuli kohvikusse midagi tegema Dima, kes ka meie ühisesse
ringi istus. Ta on juba 3 aastat Eestis, abielus ja Eesti meeldib talle palju
rohkem, kui see paik, kust ta pärit on. Pavel juhtis mõttevahetust, mis päädis
sellega, et Dima palvetas Paveliga koos palve. Selle grupi otsus järgmiste
kogunemiste kohta on, et kohtume vähemalt kord nädalas suurema grupiga ja
võimalusel õues koos grilliga.
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Järgmine kohtumine toimus
06.07 õue peal, kus osales
väga palju kohalikke vene
noori. Seejärel tuli pastor
Pavel Kehrasse 14. juulil, mil
toimus
kohvikus
meesteosadus, kus osales 16
inimest – 4 gagauusi, 4
ukrainlast, kellest üks on arst
ja saanud 5 aastase elamisloa
nii endale kui naisele, 1 Narva
venelane. Osadus algas kell
21 ja lõppes veidi enne 23.
Meie kogudusest osalesid Uudo, Renee ja Hannes, vahepeal ka Arved. Lisaks
osalesid vennad „Maa Sool“ kogudusest ja ettevõtja Urmo. Mitmed
koosolekul osalejatest olid endised narkomaanid ja kriminaalid, kes leidnud
uue elu koos Jumalaga. Tunnistusi oli palju ja ka palvetamist. Õnnistuspalve
pidas Uudo.

Püsiv Kuulekus
Üks maailma tahk, mille mina olen
leidnud kristlastele kahjuliku olevat,
on eeldus, et kõike väärtuslikku saab
omandada jalamaid. Eeldame, et kui
miski on üleüldse tehtav, on ta tehtav
kiiresti ja tõhusalt. Meie
keskendumisvõime on kujundanud
pooleminutilised reklaamid. Meie
reaalsustaju on lamestanud
kolmekümneleheküljelised
sisukokkuvõtted.
Sellises maailmas pole raske inimest
evangeeliumi sõnumist huvituma
panna; küll aga on kohutavalt raske
seda huvi hoida. Meie kultuuris
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teevad miljonid inimesed otsuse Kristuse kasuks, kuid äralangemisprotsent on
hirmuäratav. Paljud kinnitavad, et on uuesti sündinud, kuid vähe on märke
küpsetest kristlastest. Meie laadi kultuuris saab müüa kõike, isegi sõnumit
Jumalast, kui see uuesti ära pakkida; kaotab see aga oma uudsuse, lendab ta
prügimäele. Meie maailmas on kõvasti turgu usulistele kogemustele, vähe aga
innukust vooruste kannatlikuks omandamiseks, vähe soodumust asuda
kauakestvasse õpipoisiametisse.
Valedest ja pahatahtlikkusest kubisevas kultuuris tekib inimestel tunne, et nad
on sellesse uppumas: nad ei saa usaldada midagi, mida kuulevad, toetuda
kellelegi, keda kohtavad. Selline rahulolematus tegeliku maailmaga valmistab
pinda jüngrikssaamise teele asumisele. Rahulolematus, millega kaasneb
igatsus rahu ja tõe järele, võib suunata meid usurännakule terviklikkuse poole
Jumalas.
Inimesele peab asjade seis küll läbinisti vastik olema, et leida motivatsiooni
usuteele asumiseks. Niikaua kui arvame, et järgmiste valimiste tagajärjel võib
kaduda kuritegevus ja kehtestuda õiglus või et järjekordne teaduslik läbimurre
võib päästa keskkonna või et järjekordne palgatõus võib meid upitada
muretsemisest muretusse ellu, ei riskiks me ilmselt usuelu kurnava
teadmatusega. Inimesel peab saama kõrini selle maailma teedest, enne kui tal
tekib isu armumaailma järele.
Psalm 120 on sellise inimese laul, kel on villand valedest ja keda on halvanud
vihkamine, kes on kõveras valust maailmas toimuva pärast. Kuid see pole
pelgalt pahameelepurse, vaid valu, mis tungib läbi meeleheitest ja õhutab
uuele algusele – rännakule Jumala juurde, millest saab rahuelu.
Viisteist Palveteekonna laulu kirjeldavad asju, mis on tuntud kõigile neile, kes
hakkavad Jeesuse Kristuse õpipoisiks ja käivad kristlase teed. See esimene
neist on ora, mis neid liikvel ajab. See pole ilus laul – selles pole midagi
kummitavalt kurvameelset ega luuleliselt lustakat. Ta on karm. Ta on
ebakõlaline. Kuid ta paneb asjad käima.
Eugene Peterson. Püsiv kuulekus
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Kehra Koguduse info


Jumalateenistused pühapäeviti 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
2021. aasta palvepartner on Ridala kogudus ja vaimulik Ethel Suurküla.
Koduleht: http://www.ridalakogudus.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 SW: EE372200001120056878 (annetused, kümnis)
Projekt SW: EE532200001120056881 (küttesüsteemi renoveerimine)
Projekt SW: EE522200221073343531 (kogudusemaja fassaadi fond)
Pangaarve LHV: EE697700771005929017 (annetused, kümnis)
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