Jaanuar 2016

Pastoriveerg!
Õnnistatud uut, 2016 aastat!
Igaühe meie kätte on usaldatud 2016 aastal 366 lehekülge täiskirjutamata
tegudepäevikut. Täitma peame seda ise. Veidi ise ja veidi koos.
EKB Liidu 2016 aasta üleskutse igale kogudusele ja kristlasele on
„Tunnistame Püha Vaimu väes!“
Möödunud aastal lõpul vaatasime kogudusega peeglisse. Sellel aastal püüame
enam pöörata tähelepanu, et Kehra Kogudust tuntaks kui kogudust, kes
„käivad Jumala armus ja jagavad seda välja“. Armu välja jagamine tähendab
seda, et iga Anija valla mees, naine ja laps võiks kuulda Jeesuse Kuningriigi
evangeeliumi selliselt, et nad seda mõistaksid ning teeksid otsuse.
2016 aastal peame vaatama tulevikku, ning tegema piisavalt korda
kogudusemaja. Kui kogudusena toetume Jumalale ja teeme õigeid asju, annab
Ta meile vahendid. Hetkel tundub mulle, et see maja ekspluateerimine ületab
meie inimliku tarkuse tasandi. Vajame jumalikku ilmutust, kuidas see hoone
korrastada.
Ja siis meie iga isiklik suhe Jeesusega!? On ta ikka meie elu peremees või
valitseme ennast ise? Ainult Jumala armus liikudes, tegutsedes, toimetades
saame esindada Teda sellise kvaliteediga, millest loeme pühakirjast.
Lootusega edasi

Kehra Koguduse pastor Indrek

Luide

Koguduse koduleht: www.kehrakogudus.ee
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Jaanuar 2016– kuukava
Aeg

Üritus

Info

Pühapäev 03.01
kell 11

Jumalateenistus
Pühaõhtusöömaaeg

juhatab: Indrek Luide
muusika: Merike Pikkel
lastejutt: Irma Ehanurm

Neljapäev 07.01
kell 11

Palvekogunemine

juhatab: Lilian Aun

Jumalateenistus

juhatab: Indrek Luide
jutlustab: Helen Haas
muusika: Helen Haas
lastejutt: Hannes Pikkel

Neljapäev 14.01
kell 11

Palvekogunemine

juhatab: Lilian Aun

Reede 15.01
kell 19

Alliansspalvekogunemine
Kadunud poegade
naasmine

sõnum: Jaan Nuga
sõnum: Indrek Luide

Pühapäev 17.01
kell 11

Jumalateenistus

juhatab: Indrek Luide
jutlus: Hannes Pikkel
muusika: Heli Karu
lastejutt: Inna Kannike

Neljapäev 21.01
kell 11

Palvekogunemine

juhatab: Lilian Aun

Pühapäev 24.01
kell 11

Jumalateenistus

juhatab: Hannes Pikkel
jutlus: Indrek Luide
muusika: Krista Ehanurm
lastejutt: Eha Roobas

Neljapäev 28.01
kell 11

Jumalateenistus

juhatab: Lilian Aun

Neljapäev 28.01
kell 19

Kristlik kultuuriõhtu.
Tõotatud maa

juhatab: Helen Haas

Pühapäev 31.01
kell 11

Jumalateenistus

juhatab: Hannes Pikkel
jutlus: Indrek Luide
muusika: noored

Pühapäev 10.01
kell 11
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Sünnipäevalapsed jaanuaris 2016

Kannike

Ilmo

2

Kurg

Marilys-Mirjam

2

Lamberth

Tiina

10

Kaasma

Taaniel

11

Jaanimaa

Arno

14

Ehanurm

Irma

21

Olberg

Svea

25

Tooming

Saara

30

Maripuu

Merlin

31

Õnnistusi sünnipäevalastele!
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Lastetöö - Eha
Ja ongi kätte jõudnud uus aasta.
Vaatan tagasi veidi möödunud aastasse.
Sellel aastal on tulnud meile juurde päris mitu last.
Mõni tore laps on meiega olnud paarkorda.
Aga ma palvetan iga armsa lapse eest, et Jumal pääseks neile päris ligi oma
armu ja heade kavatsustega.
Usun, et Taevaisal on plaan meie kõigi juures teha head tööd millega meie
omal käel hakkama ei saa.
Detsembri kuus Irma küpsetas koos lastega piparkooke.
Lilian valmistas lastega väga ilusa plakati.
Pidasime ära ühe toreda jõulupeo.
Mida toob meile Jaanuar teab vaid Jumal kes meid juhib ja laseb kasvada
Pühas Vaimus.
Loodan, et meiega liitub veel lapsi.
Palves igatsen, et vanemad pigem julgustavad lapsi käima pühapäeva koolis.
Tänan Taevaisa iga pere eest.
Olen rõõmus iga uue lapse üle.
Jumal õnnistab igat lapsukest nii suurt kui ka väikest!
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Noortenurk – RReebbeekkaa
Enne koolivaheaega toimunud jõulunoortekas läks väga hästi. Kohal oli 25
inimest. Selleks et saal näeks välja hubasem ja lahedam, algasid esimesed
ettevalmistused juba laupäeval kell 12.45. Jõulunoortekas ise algas kell 17.00.
Enne kui rahvas sai saali siseneda pakkusid Taaniel ja Henni ise tehtud
piparkooke. Kava oli väga mitmekülgne. Külas oli meil sel korral Helen, kes
esitas meile enne sõnumit ühe oma loodud loo. Näha sai lühinäidendit, toidu
valmistamise võistlust, kuulata sai tiimi poolt kokku pandud ansambli esitluses
,,Oo püha ööd`` ja Anni ja Diana poolt esitatud oboe ja flöödi pala. Peale
ametlikku osa suunduti kohvikusse, kus sai veidi pidulikumat snäkki kui
tavaliselt. Nimelt Anni ja Kärolain olid küpsetanud kaks kringlit.
Kuna on koolivaheaeg, puhkab ka noortetiim. Uuest aastast, aga plaanime
arvatavasti muuta noortekate aja laupäevale. Kuna nii mõnedki kes tahaksid
valgusfooril käia, ei jaksa reede õhtuti tulla või on mõnes trennis samal ajal.
Soovime tiimiga kõigile ilusat uut aastat!

Taanieli ja Henni tehtud piparkoogid
Helen oma lugu koos Alariga esitamas

NB! Alates selle aasta algusest
toimuvad noorteõhtud Valgusfoor
laupäeviti algusega kell 18!
Toidu valmistamise võistlus: Naatan, Fredi ja Milana

https://www.facebook.com/KehraNoortekas?fref=ts
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Detsember 2015 külalised - jutlused
Tarvo Luide 13.12.2015 - Äratuskell.
Algas küsimusest: kui paljud teist on kirikus magama jäänud?
Peetruse näite varal:
1. Peetrus pidi üles ärkama, et aru saada, et ta ei ole nii
tugev, et kõigega ise hakkama saada.
Lk 22:31 „Siimon, Siimon, vaata, saatan on väga püüdnud
sõeluda teid nagu nisu!“
Peetrus – on keegi, kellest sa ei saa jagu
Peetrus – on keegi, kellega sa ei saa hakkama
Peetrus – on keegi, kes on suurem, targem ja võimsam kui sina. Ja ta nimi on
Saatan.
Peetrus ei ole ainus inimene, kellel on selline probleem olnud.
1Kr 10:12 hoiatab meid: „Niisiis, kes enese arvab seisvat, vaadaku, et ta ei
langeks!“
2. Teine asi, millele Jeesus tahtis, et Peetrus ärkaks oli see, et ta ei pea
üks hakkama saama. Olukord oli ikka veel Jeesuse kontrolli all.
Aga reedel kukk kires, et näidata Peetrusele, et Jeesus teadis kõike seda ette.
Kukk kires, et anda Peetrusele teada, et isegi kõige pimedamal tunnil on
Jeesus ikka seal. Asi on Jeesuse kontrolli all.
Nüüd veel üks viimane tähelepanek: miks kuked kirevad?
Kuked kirevad ühe lihtsa põhjuse pärast: päike tõuseb ja uus päev on algamas.
Vana Peetrus pidi ärkama üles, et näha, et ta ei saa kõigega ise hakkama. Aga
ta ei pidanudki, sest Jeesus oli lihaks saanud Jumal – Jeesus oli Jumal, kes
tulnud inimesena siia maailma. Ja Jeesus tuli, et muuta Peetruse vana elu
igaveseks.
Ef 5:14 ütleb: „Ärka üles, kes sa magad, ja tõuse üles surnuist, siis särab sulle
Kristus!”
Raido Oras 20.12.2015 – Sõnum Maarjast!
Maarja juurde saadeti peaingel Gabriel, kes on julge,
tark, haritud. Jeesuse sünni juurest on mees välja jäetud.
Maarja ei ole Jumala ohver vaid Jumala kaastööline.
Siiski inimesele on jäetud otsustada Jumalaga koostööd
teha. 4 küünalt iseloomustab seda ootust mis on Jumalal
meie suhtes.
Jeesus ei lähe ristile selle pärast, et tal teist võimalust ei ole. Aga see oli Tema
otsus ja Jumala plaan.
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Iisraeliveerg - Helen
Tu b´shevat – puude uus aasta
Shevati kuu 15. päeval tähistatakse Iisraelis puude sünnipäeva. Kui puu on
istutatud kasvõi üks päev enne seda püha, siis loetakse tema eaks pühade
saabumisel üks aasta. Kui puu istutatakse kasvõi üks päev peale püha, siis saab
ta aastaseks alles terve aasta möödudes.
Puude vanuse arvestamine oli vanasti väga oluline kümnise maskmise ja
uudsevilja söömise puhul.
Kui te jõuate sinna maale ja istutate kõiksugu viljapuid, siis jätke ümber
lõikamata nende eesnahk - nende vili; need olgu teil kolm aastat ümber
lõikamata, neist ärge sööge! Aga neljandal aastal olgu kõik nende vili
pühitsetud Issandale rõõmupeol! Alles viiendal aastal võite süüa nende vilja,
et saaksite neist suuremat saaki. Mina olen Issand, teie Jumal! 3Mo 19:23-25
Tänapäeval tähistatakse Tu be´shevat´i puid istutades ja erinevaid puuvilju
süües. Tavaliselt süüakse 5 Mo raamatus mainitud puuvilju – datleid,
viigimarju, viinamarju, oliive ja granaatõunu. Kellel ei ole füüsiliselt võimalik
puid istutada, annetab selleks raha. Enamus Iisraeli metsadest on inimkäte
poolt istutatud. Puid hinnatakse kõrgelt, linnaparkides on paljud puud isegi ära
nummerdatud ning nende eest hoolitsetakse suure pühendumusega.
Sel aastal algab Tu b´shevat 25. jaanuari õhtul ja kestab ühe päeva. Jaanuarveebruar on Iisralis õitsemise aeg.
***
Kord jõudis üks näljast ja janust väsinud mees läbi kõrbe varjulise viljapuu
juurde, mille juurte alt voolas välja
allikas. Mees sõi puu vilja, jõi allikast ja
puhkas tema varjus. Teele asudes
pöördus mees puu poole: „Puu, oo puu!
Kuidas ma võiksin sind õnnistada? Kas
sa soovid, et su vili oleks magus? See
on juba magus. Kas sa soovid, et su
juurte all voolaks allikas? See voolab
seal. Kas sa soovid, et su vari oleks
suur? See on suur... Siiski, on üks viis,
kuidas ma sind õnnistada saan! Annaks
Jumal, et kõik sinu seemnetest sirguvad
puud oleksid nagu sina!“
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Koguduse loomulik areng (KLA).
Möödunud aastal korraldasime „KLA“ uuringu. Tulemused saime kätte üsna
pea. KLA on Eesti Evangeelse Alliansi toimkond, mida juhib Alland Parman.
17.12.2015 kohtusime
nõupidamises, kes osalesid
uuringus. Alland Parman andis
ülevaate uuringu tulemustest. Tänud
Paulale, kes valmistas
kogunemiseks maitsva tordi.
Siin on siis ka pilt uuringu
tulemusest.

Nagu näete, on Kehra Koguduse madalamad sambad: Volitav juhtimine ja
Tõhusad struktuurid. Nendega alustame. Järgneval perioodil püüame jagada
Püha Vaimu andide teemat ja mida pühakiri ootab igalt koguduse liikmelt
ühise ihu ülesehitamiseks.
Et siis Kehra Kogudust tuntaks kui kogudust, kes kasvab, sest koguduse sisse
on kodeeritud loomuliku arengu DNA.
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Eesti EKB Koguduste Liidu presidendi uusaasta läkitus AD 2016
Tunnistame Püha Vaimu väes
Õnnistatud uut Issanda aastat – 2016!
Algav aasta on liigaasta, kus kokku 366 päeva. Niisiis, kui Jumal lubab ja me
elame, on eelolevas aastas armuaega rohkem kui mullu. Igal juhul on meile
antud aeg kingituseks Loojalt. Jeesus ei käsi hakata teoretiseerima, mida ja
millal täpselt see aeg endaga kaasa toob. Ta läkitab meid antud kingitust
praktiliselt kasutama, öeldes: „Ei ole teie osa teada aegu ja tunde, mis Isa on
iseenese meelevallaga seadnud, vaid te saate väe Pühalt Vaimult, kes tuleb teie
üle, ja te peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kogu Juuda- ja
Samaariamaal ning ilmamaa äärteni.“ (Ap 1:7-8) Meie kätesse antud aega
õigesti kasutades võime eeloleval aastal ellu viia suurimaid jumalikke ja
inimlikke unistusi, mis kujunevad õnnistuseks nii meie kodukohas kui üle
Eestimaa ja selle piiridegi. Jeesus läkitab meid tunnistama temast Püha Vaimu
väes kõikjal üle maailma. Kui apostlid alustasid omaaegset kuulutustööd
Jeruusalemmas, suundudes sealt edasi üle kogu Juuda- ja Samaariamaa ning
jõudes lõpuks välja Rooma impeeriumi pealinna, piirialade ja naabermaadeni,
siis tänapäevased infotehnoloogilised vahendid võimaldavad meil Jeesusest
tunnistust anda sõna otseses mõttes „ilmamaa äärteni“. Elektroonilise
võrguajastu sõnumi edastamine eeldab siiski elektrienergia ning vooluvõrgu
olemasolu. Või vähemalt päikese ja tuuleenergia „allalaadimise“ vahendeid.
Vastasel juhul saavad isegi kõige nutikama kommunikatsioonitehnoloogia
akud varem või hiljem tühjaks ning infolevi lakkab. Samamoodi ei suuda me
oma inimlikkuses Jeesusest tunnistust anda, kui me ei saa laetud jumaliku
vaimuväe allikast. Jeesuse elu ja õpetus võib meil peas olla, aga selle järgi
elada pole meil iseenesest võimet ega tahet. Pühakirjatekste võime tunda ja
osundada, aga Jumala sõna meie elus niisama vilja ei kanna ega levi. Jumalaja
inimarmastus on teadagi ülimaks elukäsuks, ent seda välja elada pole meil
iseeneses suutlikkust. Usk, lootus, armastus ning vaimulik elujõud, evangeelne
energia, voli ja võime Jeesust järgida ning temast tunnistust anda lähtub
ainuüksi otseühendusest tema Vaimu ja ihuga. Otsime siis osadust Jeesuse
Vaimus ja tema kohalolu kehastavas koguduseihus sõltumata aegadest ja
tundidest, mida uus aasta võib tuua. Olgu alanud aasta motoks mitte niivõrd
soov, kuivõrd tõdemus: „Tunnistame Püha Vaimu väes.“
Meego Remmel
Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu president
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Koguduse majanduselu
Esitlen allpool koguduse rahalist liikumist viimase 5 aasta jooksul.
Esimene tulp on sissetulek, teine tulp väljaminek, kolmas vahe. Millise
kindlusega astume eelolevasse aastasse? Mida saame teha selleks, et koguduse
eelarve oleks tasakaalus? Kui tõsiselt üldse peaksime koguduses eelarvega
tegelema? Minu soov on, et 2016 aastal teeksime kindlaid otsuseid ja oleks
pidevalt ka selgus, kuidas me areneme või hävime, majanduslikult.

Pikem analüüs 2015 aasta kohta ja 2016 eelarveline analüüs järgmistel kuudel!
Täname Jumalat, et Ta on koguduse tööd õnnistanud ja vaatame lootusrikkalt
eelolevasse aastasse ja tulevikku.
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Kogudus 2016!
Evangeelse poole pealt!
28.01.2016 kell 19
Kirjandusõhtu: TÕOTATUD MAA. Prohvetlik pilk Iisraeli tulevikku.
25.02.2016 kell 19
Matkaõhtu – külalised Helen Haas ja Bianca Mikovitš
24.03.2016 kell 19
Muusikaõhtu koos Laura ja Joel Remmeliga.
30.04.2016
Teguspäev. Pannkoogihommik, laat. Päev lõpeb bändi Daniel Levi
kontserdiga.
20-22.05.2016
Hämeenlinnast külalised
26.05.2016 kell 19
Õhtu põneva, avaliku elu tegelasega.
19.06.2016
Kehra Koguduse 126 aastapäev

Majanduse poole pealt!
Suuremad tööd
1. Vestibüüli põranda plaadistamine
2. Keskküttesüsteemi täielik renoveerimine
3. Vasaku tiiva sansõlme rekonstruktsioon
Väiksemad tööd
1. Koristusvahendite ruumi ehitamine
2. Seminaritoa remont
3. Näitusetoa ja parema tiiva trepikoja san.remont.
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Kogudus 2015 aasta viimasel päeval!
Vasakult:
Eha Roobas, Koidula Loopalu,
Lea Antonov, Taaniel Kaasma,
Henni Saira, Alar Laagriküll,
Aili Kulp, Aavo Rebase,
Uudo Saaremets,
Lembit Kuuskmäe,
Hannes Pikkel.

Koguduse info
Jumalateenistused pühapäeviti kell 11.
• Palveteenistus neljapäeviti kell 11.
• Pühapäevakool kell 11.
• Noorteõhtu laupäeviti kell 18.
• Vene grupp 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, Helen Haas, Lilian Aun.
• Pastor: Indrek Luide, 56359279 pastor@kehrakogudus.ee
• Juhatuse esimees: Hannes Pikkel, 56472669, juhatus@kehrakogudus.ee
• Koguduse noored: Elisabeth Parman, 56455128 ja Fredi Karu, 5249104
• Lastetöö 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 facebook: https://www.facebook.com/KehraNoortekas
Pangaarve: EE372200001120056878

Jaanuar 2016 12

