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Pastoriveerg
On jäänud kaks kuud koguduse sünnipäevani. 125 aastat tagasi algas Kehras
evangeeliumi kuulutamine ja see on kestnud tänaseni. Loodame, et indu jätkub ajani,
kui Jeesus kord oma kogudusele ehk pruudile järele tuleb.
Jeesus on lubanud kõndida iga päev oma lastega ja iga päev palvetada oma laste
pärast. Lisaks valmistada veel tasemel eluasemeid oma pruudile. See peaks lisama
põnevust ning indu olla osa sellest suurest plaanist, mis Jeesusel, kui peigmehel oma
pruudile pakkuda on.
Minu peres kolm täiskasvanud tütart on kihlatud ja esimene neist just abiellus mai
esimesel päeval. Päev enne laulatust tuli ta pruutkleidis minu juurde ning küsis, et kas
ma olen valmis teda viima peigmehe juurde. Ehitud pruuti näha on väga erakordne
kogemus, eriti veel kui ta on su oma tütar. Võiks öelda, et ta oli laitmatu.
Jeesus tuleb pea oma pruudile järele. Kristlastena oleme veel mitte täiuslikud aga
ühiselt, koondunult Kehra Kogudusse, oleme ilmselt täiuslikud.
Kui on puudujäägid, siis saame seda veel parandada, kogunedes Peigmehe ette
palvetes ja ülistuses. Koos külalistega ja ilma nendeta. Veel on aega anda Pühal
Vaimul endaga tegelemiseks ja muutmiseks.
Kui Jeesus kaksteist jüngrit enda juurde kutsus, saates nad kuningriigi evangeeliumit
kuulutama nendesse paikadesse, kuhu ta kavatses ise minna. Mingem siis ka nende
inimeste juurde ja palvetagem eraldi ja ühiselt, et oleksime teadlikud nendest
südametest, kuhu Jeesus soovib siseneda. Vaadakem üle palvemeeles oma Andrease
kaart ja kui sul seda ei ole veel, siis küsi seda minu käest. Üks minut igapäevast
palvet kellegi eest võib päästa ta igavesest hukatusest.
Olgu sul südant ja igatsust ning tahet olla osaline rõõmusõnumi jagamisel oma
ümbruskonnas ja selliselt, et iga mees, naine ja laps võiks kuulda evangeeliumi, seda
mõista ning oma südamest teha otsus, võtta või jätta.
Õnnistatud maikuud.
Kehra Koguduse pastor Indrek Luide
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Maikuu sünnipäevalapsed! Õnnistusi teile!
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Timo Lige sõnum jumalateenistusel 12.04.2015
TUNNETUSE SÕNA
Minu sooned on vett täis ja see
tahab välja voolata Sinu kaudu.
Minu vesi on elu, õnnistus ja
kasvamine. Ärge arvake ega
mõtelge enesest vähem kui mina
teist arvan „Mõtelge iseenestes
sedasama, mida Kristuses
Jeesuses:” (Fl.2:5)
Teie, kui minu Ihu, sünnitate
(toote avalikuks) ja toodate
(minu osaduses) MINU ELU
(tehas). Ja Teie osa on see laiali kanda itta ja läände, põhja ja lõunasse (rong).
Ära häbene ega pidage vähetähtsaks minu kohalolu oma elus. Ma olen valinud
Sind oma elupaigaks. Ma olen valinud Sind paigaks, kus sünnib ja tuleb esile
üleloomulik – imed ja tunnustähed. Sa ei pea rahulduma selle maailma
pakutud normide ja mõõtmetega. Minu mõõdupuu on palju pikem. Minu au
muudab kõik maised mõõtühikud tühiseks. Ja just see on, kelleks ma olen Sind
kutsunud – MINU AU KANDJA. „Olgu meie vendadega, kes on koguduste
saadikud, - nad on Kristuse kirkus!” (2. Kor.8:23)
Ära lase saatanal endale valetada!
Usu Minu Sõna ja ela Minu Sõna!
Sa oled eriline, sest MINA olen
seda!
Sa oled võitja, sest MINA Sinu sees
olen seda!
Sa oled rikas, sest mina olen El
Shaddai!
Sa oled võitud, sest mina olen
Võitnud!
Sa oled püha, sest mina olen Sind
teinud pühaks!
Kehra kogudusele 12.04.2015
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Mai kirikupühad
1. mai. Kevadpüha. Kevad on ärkamise ja looduse tärkamiseaeg. Päike
paistab järjest soojemalt ja loodus muutub järjest rohelisemaks. Rändlinnud
tulevad tagasi ning asuvad pesakastidesse. Puudele tulevad pungad, metsa alt
võib juba sinililli leida. Kevadel sünnivad paljudele loomadele pojad.
1. mai on ka apostlite Filippuse ja Jaakobus Noorema päev ehk viilipipäev.
Filippus ja Jaakobus rändasid koos Jeesusega nii rõõmus kui mures, ning
õppisid teda tundma.
10. mai. Emadepäev. Emadepäeva tähistati esimest korda 10. mail 1908.
aastal Ameerika Ühendriikides. Üle-eestilisena tähistati seda püha 3. juunil
1923. aastal. Emadepäeva tähistati kuni 1940. aastani. Uuesti hakati Eestis
tähistama emadepäeva 1988. aastal.
14. mai Kristuse Taevaminemise püha. Nelikümmend päeva pärast
Kristuse ülestõusmispüha, 14. mail, pühitseb kirik Kristuse
taevaminemispüha.
Luukas kirjutab sellest nii tema nime kandva evangeeliumi lõpus (Lk 24:50–
53) kui ka Apostlite tegude raamatu alguses (Ap 1:1–11). Jeesus oli pärast
oma kannatamist näidanud ennast elavana, tõendades seda mitmel viisil:
ilmudes neile neljakümne päeva jooksul ja kõneldes Jumala riigist (Ap 1:3).
Selle aja möödudes viis Jeesus oma õpilased Jeruusalemmast välja Betaaniani
Õlimäel ja neid õnnistades lahkus Jeesus nende juurest ja võeti üles taevasse.
24. mail on 1. Nelipüha on kristlik püha, millega meenutatakse PÜHA
VAIMU laskumist apostlite peale.
30. mail on ülemaailmne evangeeliumipäev. Sel päeval läheb kogu maailm
välja kuulutama evangeeliumi.
31. mai. Kolmainupüha. Lääne kristlikus traditsioonis otsustati aastal 1334, et
nelipühadele järgnevat pühapäeva tähistatakse püha kolmainsuse päevana.
Pühapäeva keskmes on õpetus Jumala kolmainsusest. Jumal on üks, aga Ta
ilmutab end meile Isana, Pojana ja Püha Vaimuna. Jumal on Isana loonud
maailma ja andnud elu kogu loodusele ja inimestele. Pojana on Jumal inimese
lunastanud: andnud andeks patud ja avanud tee igavesse ellu. Püha Vaimuna
on Jumal pühitseja, kes juhib inimest õigele eluteele, annab usku ja lootust.
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Noortenurk
Aprillikuu oli noorte jaoks külalisterohke, meil oli võimalus kuulata Allandit,
Timo Liget ja paljusid noori välismaalt (organisatsioonist Youth With A
Mission). Aprilli viimasel laupäeval tunnistas Henni Skype`i vahendusel ja
tema sõber Minna, kes on meil ka Kehras külas käinud, jutlustas.
Maikuu esimesel laupäeval oli filmiõhtu. Järgmistel nädalatel on jutlustama
tulemas mitmeid Kehra koguduse inimesi.
Õige pea on tulemas ka suvi ja laager. Palume noortega selle eest eestpalvet,
sest palju on veel teha ja aega jääb üha vähemaks.
Õnnistatud maikuud ja ilusat suve ootamist!
Rebeka
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Lastenurk
Tutvustan see kord mida me pühapäeva kooli tunnis teeme.
Tunni alguses kirjutame laste nimed kaustikusse. Koos tunniteemaga ka
õpetaja nime, kes lastega töötab.
Siis oleme koos palvetanud.
Pärast oleme laulnud mõnda laste laulu, näiteks:
„Mu jumal on suur“, „Jumala armastus“,„Kuningate, kuningas“
Laulusõnad olen ma varem välja printinud.
Mina isiklikult armastan lastele lugeda ette piiblilugu. Seejärel me arutame
lastega, mida me sellest loost teada saime või kuidas keegi seda sõnumit
mõistis.
Tavaliselt ma teen valitud loo kohta ristsõna ja teisele lehepoolele olen
printinud pildi mis iseloomustab loetud lugu ning seda saab värvida. Vahel ka
joonistame.
Tunnis me mängime erinevaid nuputamis-, mälu- , spordimänge.
Mõnikord me meisterdame. Irmale meeldib lastega koos küpsetada.
Tunni lõpus ongi meil alati söögi osadus, mis algab söögipalve või
tänulauluga.
Palvesoovid kogudusele:
1. Jumal on saatnud meile Püha Vaimu kes õpetab meile , mille eest
palvetada. Rõõm on kui me seda kasutame.
2. Kõik lapsed vajavad eestpalvet.
3. Töötegijate julgustuse- ja innukuse eest.
4. Kindlasti lapsevanemate eest.
Tänupalveks on, et sai valmis ja on
nüüd kasutuses pühapäevakooli
tuba. Täname Alar Laagrikülli, kes
on selle nii kauniks remontinud.
Tänud ka paljudele noortele, kes on
maalinud lilled seinale. Ja tänud
kõigile teistele, kes on toa
valmimise juures kaasa aidanud.
Pildil on pühapäevakooli klass

Eha
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Iisraelinurk – Helen Haas
14. mai - Iisraeli riigi 67. aastapäev
Pärast esimest sionistlikku maailmakongressi Baselis 1897.
aastal ütles Theodor Herzl: „Baselis rajasin ma juudi riigi!“
Kui ma seda täna avalikult ütleksin, naerdaks mind
ülemaailmselt välja. Võimalik, et viie, aga kindlasti
viiekümne aasta pärast, näeb seda igaüks. Täpselt viiekümne
aasta pärast, 29. novembril 1947 hääletas ÜRO juudi riigi
loomise poolt ning Iisraeli esimene peaminister David BenGurion kuulutas selle 14. mail 1948. aastal välja.
Golda Meir (1898-1978) – Iisraeli esimene naispeaminister
Golda Meir sündis 3. mail 1898. aastal Kiievis ja veetis palju aega oma varajasest
lapsepõlvest Valgevene väikelinnas Pinskis vanavanemate juures. Nagu enamik IdaEuroopa juute, vaevles ka Golda perekond majanduslikes raskustes ning kartis pideva
pogrommiohu tõttu oma elu pärast. 1906. aastal emigreerus kogu perekond USAsse,
kus Golda asus vanema õe eeskujul aktiivselt sionistlikes ringkondades tegutsema.
1921. aaastal tegi ta koos abikaasaga alija ning asus elama Merhavija kibutsi, kus
istutas puid, korjas mandleid, töötas kanalas ning köögitoimkonnas. Poliitikasse astus
ta kibutsi esindajana Histadrutis (Töölisliit) ning pidev võitlus uusimmigrantide eluja töötingimuste eest tõi talle kiiresti tuntuse.
Golda Meiri rolli Iisaeli riigi väljakuulutamisel ja hilisemal ülesehitamisel ei ole
võimalik ülehinnata. Riigi väljakuulutamise eelõhtul jõudis ta eluga riskides
beduiininaiseks maskeerituna läbi kõrbe Jordaania kuningas Abdullah juurde
läbirääkimistele, et tulevast sõda ära hoida. Kui sõja ärahoidmine ei õnnestunud
suundus ta USAsse sealsetelt juutidelt relvastuseks raha koguma. Sõja puhkedes
määrati ta suursaadikuna NLi, kus ta avaldas kahetsust, et juutidel ei ole oma
rahvariideid, millesse ametlikel vastuvõttudel riietuda nii nagu India naissuursaadik
riietus oma sarisse.
Iisraeli riigi väljakuulutamisel Tel Avivi kunstimuuseumis viibis 14. mail „juhuse
tahtel“ ka Golda Meir. Eelmisel päeval oli ta alustanud lendu Tel Avivist
Jeruusalemma, kuid pidi lennurikke tõttu sinna tagasi pöörduma. Oma autobiograafias
kirjutab ta riigi väljakuulutamise päevale mõeldes, et „Vahest esimest korda taipasin
ma, et miski ei ole enam endine. Ei minu, juudi rahva ega Lähis-Ida jaoks.“
1949. aastal valiti ta Knessetisse, kus ta teenis kuni 1974. aastani. Valitsuses osales ta
töö-, välis- ja peaministrina. David Ben-Gurion on Golda Meiri kohta öelnud, et ta on
parim mees valitsuses. Loe lähemalt Golda Meiri autobiograafilisest raamatust „Minu
elu“.
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Koguduse juhatuse koosolekust.
Koguduse juhatuse viimasel koosolekul oli päevakorras:
1. Avaldus raha taotlemiseks EKB Liidu kirikute renoveerimisfondist.
Koguduse 2015 aastakoosolekul oli üheks päevakorrapunktiks laenu võtmine EKB
Liidu kogudustehoonete renoveerimise, remondi ja ehitamise fondist. Koguduse
üldkogu andis volituse pidama läbirääkimisi osapooltega. Töödeks on koguduse maja
soojustamine, fassaadi remont ning uus kütte- ja ventilatsioonisüsteem välja ehitada.
Maja praeguses olukorras võib laguneda, kui ei suuda kohe midagi ette võtta. Kõik
need tööd nõuavad üsna suurt kapitali mahutust. Kütte renoveerimine ja hoone
soojustamine kokku esimeses arvestuses võib maksma minna kuni 80 000€. Saaksime
selle summa 10 aastase laenuna, intressiga 2,75% mis tähendab, et igakuiselt tuleb
tagasi maksta 854€.
Juhatus esitas vastava taotluse ka EKB Liidu vastavale fondihaldurile. Enne, kui me
laenu saame tehakse koguduse finantsolukorra taustauuring. Sama peame tegema ehk
igaüks meiegi. Kuidas ja millega suudaksime olla enam valmis toetama
kogudusehoone korda tegemist? Iga aastaga muutub olukord kehvemaks ning
kallimaks.
Aga lootuses ja usus vaadates Issandale ja teades Kehra Koguduse liikmete
pühendumist, usun, et võime selle suure töö ette võtta.
Palvetame selle asja pärast ning küsime jätkuvalt Issandalt selgust otsuste kohta!
2. Videoprojektor
Kehra Koguduse videoprojektor on väga palju aastaid teeninud ustavalt ja olen
tänulik, et kunagi vastav otsus tehti, et see hankida. Nüüd aga annavad signaaltuled
märku, et videoprojektori lamp on töötanud oma tunnid täis. Seda on näha ka
olukordades, kus esitlejatel tuleb kaasa rääkida, mida soovitakse näidata. Koguduse
majja on vaja võimsamat
videoprojektorit, et ka sellises valges
ruumis oleks võimalik esile tuua
nähtavat pilti või filmi.
Juhatus otsustas selle ülesande jaoks
eraldada 800€. Selle summa eest sai
ostetud uus videoprojektor ja vanale
projektorile uus lamp. Uus hakkab
asuma ainult kogudusemaja saalis, vana
videoprojektor kasutusala seal, kus seda vaja on.
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Palvevõrgustik
Nädalalõpp koos Hämeenlinna Vabakoguduse sõpradega.
Sõprus Hämeenlinna ja Kehra koguduste vahel on kestnud juba üle 20 aasta!
Side kahe koguduse vahel on jätkuv ja loodan, et ka arenev. Ootame 25 sõpra,
teiste seas palju lapsi ning eriti tore, et tuleb ka Hämeenlinna Vabakoguduse
ülistusgrupp Marti Luotola ja Jopi Sallineni
juhtimisel.
Seekord jagavad sõnumit Vera Karpinen,
kes hiljuti kihlus Jariga ja

muidugi koguduse pastor Arto Kortemaa.
Meie võimalus on majutada sellest grupist üheksa. Avame uksed ning ütleme
„Tere tulemast!“.
Nendega kohtume reede õhtul 22.05 kell 22:30. Võtame neid palves vastu.
Laupäeval on plaanis minna üheskoos rabasse, kui ilm seda lubab.
Laupäeva õhtul kuulutame evangeeliumi ja kuulame head muusikat.
Pühapäeval meie partnerid teenivad sõnas, laulus ning eestpalves.
Hämeenlinna kogudus rajati aastal 1890, just samal aastal algas töö ka Kehras.
Nii et me oleme üheealised kogudused ning saame teineteist palves kanda ja
teineteist õnnistada. Loodame, et tuleb hea aeg meie ühisel teenimisel 2015.
aastal Kehras!
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Üks jõuluaegne pilt!

Paremalt Pille Aru, Koidula Loopere, Kaarel Aruste, Merike Aruste, Ulvi
Üprus, Toivo Laansoo, Reelika Pärtma ja Milvi Väin.
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Koguduse info
•
•
•
•

•

•
•

Jumalateenistused pühapäeviti kell 11.
Palveteenistus neljapäeviti kell 11.
Pühapäevakool pühapäeviti algusega kell 11.
Raamatukogu avatud pühapäeviti peale teenistust.
Vene grupid neljapäeviti kell 18, laupäeviti kell 12 ja pühapäeviti kell 10.
Võta või 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 FB: https://www.facebook.com/KehraNoortekas
Pangaarve: EE372200001120056878
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