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Pastoriveerg!
Aga kui väeülem ja need, kes koos temaga Jeesust valvasid,
nägid maavärisemist ja seda, mis sündis,
lõid nad väga kartma ja ütlesid:
«Tõesti, see oli Jumala Poeg!»
Mt 27:54
Selle aasta aprilli kuus tähistame kahte kõige olulisemat kiriklikku püha. Suur Reede
ja Ülestõusmispüha. Nende kahe püha vahele jääb Vaikne Laupäev.
Neid pühasid loetakse kristliku teoloogia kaheks sambaks. Suur Reede siis päevana
kui Jumala Poeg Jeesus Kristus löödi oma rahva poolt risti aga kelle tapmine tähendas
samas kogu inimkonna eest ohverdamist st lepitust sellest patulangusest, millesse
inimkonna viis Eeva ja Aadam oma vastuhakkamisega Jumalale. Seda lepitust peab
iga inimene aga juba personaalselt vastu võtma.
Jeesus, peale Tema tapmist ristipuul, maeti hauda, aga sinna ta ei jäänud. Ajalugu
räägib sellest, et hingamispäeva järgsel päeval Ta tõusis ülesse. See ülestõusmine oli
ka väga efektne mille tõttu seda on ajaloo ürikud kajastanud üsna rohkesti. Sellega
Jeesus väljendas oma jumalikkust ning et isegi surm ei ole lõplik vaid elu jätkub ka
peale maist surma. Küsimus on, kus? Sellele päevale järgneb Taevasseminemise püha
ja Nelipühi, aga sellest juba järgmise kuu infolehes.
Iga kristlase eesõigus on just seda evangeeliumi jagada oma vastutuspiirkonnas. Selle
ülesande täitmise kvaliteedist sõltub, kui paljud suudavad mõista evangeeliumi
sõnumi tähendust elumuutvas kontekstis ja igaviku perspektiivis.
Õnnistatud pühi.
Kehra Koguduse pastor Indrek Luide
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juhatab: Indrek Luide
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Aprillikuu külalised
Timo Lige on 3 lapse isa. Kärdla kooli
muusikaõpeja ning MTÜ Meedia Misjoni rajaja.
Sellest lähemalt allpool.
MTÜ Meedia Misjon sai alguse 2004.a.-l. Selle
asutasid Timo Lige, Madis Roosimaa ja Harry
Eller, et muuta mugavamaks erinevate
projektide läbiviimine ja vaimulike teenistuste
korraldamine ja kristliku meedia
tootmine/levitamine.
Tänaseks on MTÜ Meedia Misjon välja andnud
mitmeid muusika CD-sid, tootnud kaks hooaega
lastekuuldemängu sarja "Vanaisa piiblilood"
ning valmistanud regulaarselt kristlikke saateid
kristlikule Pereraadiole. Läbi aastate oleme
korraldanud ka mitmeid kristlikke koosolekuid
ja
üritusi Hiiumaal. Igal pühapäeval korraldab Meedia Misjon ka kristlikke teenistusi
Kärdla koolimajas, Uus tn.4.
Meedia Misjoni visiooniks on jagada kristlikku sõnumit läbi muusika ja sõnumite ka
internetis. Selleks on loodud ka käesolev internetileht. Materjalid on olnud leheküljelt
kättesaadavad ilma rahata. Meedia Misjoni kodulehelt on võimalik kuulata ligi 200
Timo Lige laulu. Lisaks kuuldemänge, raadiosaateid ning vaadata videosid.
Meedia Misjon on ülesehitatud vabatahtlikele annetustele. http://www.meediamisjon.ee/
Kui Sul on südames meie tööd toetada, siis saad seda teha
Swedbanki arvel a/a EE642200221024244728

Kehras on Timo Lige meie ülistusõhtu korraldaja. Osaleb noorteõhtul Valgusfoor,
osaleb pühapäevasel jumalateenistusel ning pühapäeva õhtul kell 17 toimub veel
evangeelne muusikaõhtu.
Sinu võimalus kutsuda oma sõpru kuulama ning osalema nendel kogunemistel.
Vilver Oras.
Tallinna Kalju Baptistikogudus valis möödunud sügisel koguduse teiseks
pastoriks Vilver Orase (37), kelle ordineerimine toimus 11. jaanuaril.
Vilver Oras on koguduses diakonina teeninud seitse aastat. Peale Agape
Eesti misjonärina Tartus töötamist naasis Vilver Oras kodulinna. 2008.
aasta algusest teenib ta pastor Erki Tammega koos Kalju koguduses, olles
Kalamaja päevade idee algataja ning pikaaegne Alfa kursuse eestvedaja ja
Tähista tervenemist töö üks juhtidest.
Vilver Orasel on juriidiline kõrgharidus ja argitööd teeb ta diplomaadist
riigiametnikuna. Teoloogiat on ta õppinud Kõrgemas Usuteaduslikus
Seminaris.
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Aprilli kuu sünnipäevalapsed! Õnnistusi teile!
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Pühadest
Suur-Neljapäev
See päev oli Jeesuse elus üks oluline päev. Selle päeva teiseses pooles olid
kogunenud Jeesuse jüngrid ülemisse tuppa, et pidada paasasöömaaega. (Mt 26:1729). Sellel kogunemisel Jeesus murdis leiba ja jagas lepingu karikat oma jüngritele.
Mt 26:26-28
26 Aga kui nad sõid, võttis Jeesus leiva, õnnistas ja murdis ja ütles jüngritele andes:
«Võtke, sööge, see on minu ihu!» 27 Ja ta võttis karika, tänas, andis selle neile ja
ütles: «Jooge kõik selle seest, 28 sest see on minu lepinguveri, mis valatakse paljude
eest pattude andeksandmiseks!
Suur-Reede
Sellel öösel Jeesus palvetas Keetsemani ning see oli ka öö, kus Jeesus arreteeriti.
Pühakirjas tundub, et peale Jeesuse kinni võtmist möödus palju aega enne kui ta tapeti
aga olgugi, et kinnivõtmisest kuni ristisurmani toimus väga palju, toimus kõik 24
tunni sees. Jeesuse mõnitamine sõdalaste poolt, mitmed ülekuulamised, vägivald jm
ning lõpuks risti löömine. Suur-Reede põhisõnumiks on aga siiski Jeesuse surm, mis
sisaldab inimkonna lunastustehingut. Inimkonna pattude ühekordne lunastamine.
Kuna lunastamisel on vajalik alati kahte poolt, siis sellel päeval toimus Jumala poolne
osa. Ristisurm oli selle tähiseks. Jeesus tegi omaltpoolt lunastuse. Kirjakohad:
Hb 9:28 nõnda ka Kristus, üks kord juba ohverdatud, et ära kanda paljude patud, …!
Hb 10:10 Sellessamas tahtmises oleme meiegi pühitsetud Jeesuse Kristuse ihu
ühekordse ja alatiseks ohverdamise läbi.
Siis see tehing on ühekordne ja Jumal-Isa rahuldav. Selle lunastuse oleme saanud
Jumalalt ilma, et me peaksime täna midagi ise selle juures ponnistama. Lepitus on
inimeste jaoks ilma hinnata, armust. Võtkem see vastu kingitusena.
Jeesus oli võetud ristilt ning asetatud hauda. Kirikukalendris on see päev kuulutatud
päevaks, kus isegi rohi ei kasva. Kas seda tähistada, meenutada, võtta aeg maha ning
mõtiskleda sellel päeval Jumala suurest armust ja päästest, mitte kuhjata sellele
päevale hulga töid ja tegemisi. See päev on paslik võtta vähemalt ristirahval
mõtiskluspäevaks, mitte tööpäevaks.
Ülestõumispüha
Kristus ei jäänud hauda, vaid tõusis üles. Ja see toimus eriti võimsa teona.
Ei rooma sõdurid ega kivi haua ees ei suutnud Jeesust pidurdada. Ülestõusmiseta ei
oleks Jeesuse surma mingit olulist tähendust. Surmast väljatulemine ülestõusmise läbi
on akt, mis on üheks sambaks kristluse õigsuses ning väärtuses.

Aprill 2015

Noortenurk - Rebeka
Eelmisel nädalal, 21. märtsil oli noorteõhtu spordihoones. Spordiõhtuid on
meil varemgi olnud kaks korda. Kohal oli 14 noort ja me mängisime
spordimänge. Ülestõusmispühade nädalavahetusel on meil taaskord tulemas
erinoortekas, kuhu ootame paljusid noori. Võite kõik selle kordaminemise
pärast palvetada.
Suureks rõõmuks jagan ma ühte luuletust, mille kirjutas üks noorteõhtute
külastaja.
Meil on Kehras kogudus,
see on nagu kodu uus.
Siin on selge seegi,
et kõigil olla siin meeldib.
Laupäeviti toimub Valgusfoor,
tahab tulla iga noor.
Isegi kui õues äikest,
sees on ainult rõõmupäikest.
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Lastenurk
Aprillikuu algab Jeesuse kannatuste nädalal, praegu on parasaeg meenutada kuidas
Jeesus võttis enese peale kõik meie eksimused ja haigused. Teda alandati ja mõnitati
sõdurite poolt.
3. aprill. on SUUR REEDE. See on päev kui Jeesus löödi ristile. Jeesus pidi
kannatama ja surema, et meie pääseks jumalariiki.
Jeesus maksis meie eest kõik võlad.
5. aprill. on 1. ÜLESTÕUSMISPÜHA, see on päev kui Maarja Magdaleena,
Jaakobuse ema Maarja, Johanna ja Saloome läksid Jeesuse keha võidma
lõhnarohtudega, leidsid Jeesuse haua tühja olevat. Ingel ütles: Miks te otsite
elavat surnute hulgast, minge rääkige jüngritele: Jeesus läheb teie eel
Galileasse. Seal te näete teda jälle, nõnda nagu ta teile on rääkinud.
Olen väga tänulik, kõigile kes mind on julgustanud ja aidanud jõu ning nõuga.
Soovin kõigile Jumala armu, -õnnistust ja -päästet.
Palvesoovid Aprillikuuks:
1. Ma paluksin Jumalalt uut lastetööjuhti, kuna ma tunnen, et ei suuda ja ei oska olla
juhtija teistele. Tahaksin olla pigem see keda teised juhivad. Keegi, kes ütleb
teeme seda või teeme nii.
2. Palvetame jätkuvalt kõigi laste ja perede eest.
3. Palvetame koos aprillikuu ürituste eest, kõigi aprillikuu külaliste eest.

Vaiksel laupäeval 4.04.2015 kell 16 tuleb Kehrasse Kristlik
Nukuteater Talleke etendusega: Ülestõusmispüha.
Tulgem kõik vaatama ning võtke kõik tuttavad lapsed ka
kaasa.
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Iisraelinurk – Helen Haas
Hagada – paasapüha kogumik
Vana Testamendi ajal läksid kõik juudi meessoost isikud Jeruusalemma templisse
palverännakule nagu Jumal oma sõnas oli käskinud:
Kolm korda aastas ilmugu kõik su meesterahvad Issanda, su Jumala palge ette paika,
mille ta valib: hapnemata leibade pühal, nädalatepühal ja lehtmajadepühal. Aga
Issanda ette ärgu ilmutagu tühje käsi, vaid igaüks anniga, nagu ta jõud lubab,
vastavalt Issanda, su Jumala õnnistusele, mida ta sulle on andnud (5 Mo 16:16-17).
Peale temple hävitamist roomlaste poolt 70 pKr asendusid loomohvrid palvetega ning
pühade tähistamine muutus diasporaas sünagoogi-põhiseks. Siiski võtavad paljud sel
ajal ette palverännaku Nutumüüri juurde, et nõnda oma esiisade traditsiooni täita.
Paasapüha (hapnemate leibade püha) tähistamine on muutunud tähtsaks perepühaks,
milleks tänapäeval põhjalikult valmistutakse. Eelnevalt võetakse ette suur
kevadpuhastus, mille eesmärk on teha kindlaks, et koju ei jää mitte midagi hapnenut.
Paljud tuulutavad isegi kõik raamatud leht-lehelt läbi, et sealt küpsisepuru välja
raputada.
Paasalaupäeval kogunetakse seder (kord) söömaajale, kus süüakse tähendusega roogi
ning jutustatakse üksteisele Egiptusest põgenemise lugu. Aja jooksul on see jutustus
koos piiblikohtade ja rabide kommentaaridega kogutud erilisse kogumikku, mida
kutsutakse hagadaks (legend, lugu). Igal juudil on oma lemmik hagada koopia, mis
on tihtipeale vanavanematelt päranduseks saadud. See kaunilt illustreeritud ja
köidetud kunstiteos selgitab ka sederi söömaja rituaalide ja laual olevate toitude
tähendust ning sisaldab kiituslaule ja palveid. Paasapüha tähistatakse 7 päeva ja ka
hagada lood on nendele päevadele ümberjutustamiseks ära jagatud.
Hagada on uuendustele avatud ja ajaga kaasaskäiv kogumik. Näiteks kirjutasid USA
sõdurid 1945. aastal täiendusi oma hagadasse peale seda, kui olid juute
surmalaagritest päästnud. 1960tel kirjutasid ameerika juudid „Vabaduse hagada“,
millega avaldasid oma toetust Kagu-Aasias inimõiguste eest võitlejatele. 1970tel
kirjutati hagada, milles kirjeldati juutide vangistust NLs. Viimastel aastatel on
hakanud populaarsust koguma „Naiste hagada“, mis peegeldab naiste võitlust
võrdõiguslikkuse eest.
Vanim teadaolev hagada kogumik
pärineb 10st sajandist. Alates 15st
sajandist on avaldatud rohkem kui 2500
erinevat väljaannet, mis peegeldavad eri
maades elanud juudikogukondade
väljakujunenud omanäolisi traditsioone.
Arvatavasti on hagada üks esimesi asju,
mis juut põlevast majast endale kaasa
haaraks.
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Palvevõrgustik
EKB Liidu Lihula Baptistikoguduses on liikmeid. Koguduse
vaimulikuks on Aivar Raudver. Tema töötab kuni aprilli kuu lõpuni
Soomes aga alates mai kuust alustab Pärnus asuva Samaaria
turvakodu tegevjuhina.
Lihula Baptisti koguduses on 24.05.2015 32. aastapäev.
Lihula koguduselt järgmised eestpalved:
1.
2.
3.
4.
5.

Tekiks pastorile abiline, kes aitaks kohalikus töös kaasa.
Et kogudus võiks nooreneda.
Noorte- ja lastetööd ei ole.
Koos EKNK Lihula kogudusega toimub
Tulevase evangeelse krusaadi eest

Sooviks Kehra Koguduse evangelisatsiooni grupiga (kuni 10 isikut) minna
Lihulasse ning olla sealsele kogudusele abiks evangeeliumi jagamisel. Sobivad
kõigis vanuses isikud, sisemine soov peaks olema evangeeliumi jagamise
vastu. Mõtted on, kas see toimuks mingil nädalavahetusel või siis lausa terve
nädal. Palveta, et kas see võiks olla sina kes selle võimalusega ühineb.
Välismaa
Soomest Hämeenlinna Vabakogudus. Meie ühine sündmus toimub 22.24.05.2015 kui Kehrasse tuleb ligi 35 inimest. Majutus toimub kahetiselt: osa
kodudes ja osa kogudusemajas.
Koduleht: http://www.hmlvapis.fi/
Rootsist Kungsängenis Skogakyrkan. Koduleht:
http://www.skogakyrkan.se/
Inglismaa. Middlesbrough „The Christian Centre“. Koduleht:
http://thechristiancentre.org.uk/
USA - http://www.mybethel.com/
Ja nagu oleme otsustanud otsime partnerkogudusi Georgiast, Ukrainast ja
Türgist.
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Koguduse info
•
•
•
•

•

•
•

Jumalateenistused pühapäeviti kell 11.
Palveteenistus neljapäeviti kell 11.
Pühapäevakool igapühapäevaselt algusega kell 11.
Raamatukogu avatud pühapäeviti peale teenistust.
Vene grupid neljapäeviti kell 18, laupäeviti kell 12 ja pühapäeviti kell 10.
„Võta ja Jäta“ avatud laupäeval kell 10-13. Täpsem info Helgi Kattel.
Juhatuse liikmed: Indrek Luide, Hannes Pikkel, Krista Ehanurm, Alar Laagriküll, Arno
Roosaar

•
•
•
•

Pastor: Indrek Luide, 56359279 pastor@kehrakogudus.ee
Juhatuse esimees: Hannes Pikkel, 56472669, juhatus@kehrakogudus.ee
Koguduse noored: Elisabeth Parman, 56455128 ja Fredi Karu, 5249104
Pühapäevakooli juht: Eha Roobas, 56177471

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 HB: https://www.facebook.com/KehraNoortekas
Pangaarve: EE372200001120056878

Aprill 2015

