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Pastoriveerg!
Armas Kehra Kogudus!
Kevade saabudes tekib alati ka väike lootus värskele, uuele.
Kõik see, mis meie ümber toimub sõltub üsna palju meie endi mõtetest. Mida
me näeme, kas pooltühja klaasi või pool täisklaasi?
Kas ütleme Jumalale, et ei ole võimalik või ütleme talle, kuidas saan olla
osaline jumaliku plaani teostumisel?
Oleme kõik teadlikud viljast ja kasvust ning viljakandmisest. Pühakiri ütleb, et
üks istutab, teine kastab aga Jumal laseb kasvada. Et see toimuks, tuleb valida
ja teostada siis seda.
Kas me tahame kuulutada, jagada oma usku? Kasvatame usku pühakirja
kohaselt. Lugedes Sõna, pidada osadust TaevaIsaga, ärme jätame unarusse
koguduse kooskäimisi ja üksteise eest palvetamist. Hoolime Jeesusest ja
kaaskristlastest ning oleme tänulikud kõige eest, mida ta meile on teinud ja
teeb.
Õnnistatud mai kuud!

Indrek Luide
Kehra Koguduse pastor
2018 aasta eesmärk – juhtida vähemalt 1 inimene tundma Jeesust Kristus isiklikult!
Koguduse koduleht: www.kehrakogudus.ee
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Aeg

Üritus

Info

Reede 4.05
kell 19:00

Ülistusõhtu

Ülistust juhib Andres Lukas

Jumalateenistus
Kristuse surmamälestamine
Ühinenud piibliseltside ohvrija palvepäev

juhatab: Indrek Luide
jutlustab: Indrek Luide
muusika: Merike Pikkel

Laupäev 12.05
Kell 10

Talgupäev

Vt lk 9

Pühapäev 13.05
kell 11

Jumalateenistus
Emadepäev

juhatab: Indrek Luide
jutlus: Helen Haas
muusika: Diana Leoke-Bosenko

Pühapäev 6.05
kell 11

Pühapäev 20.05
kell 11

1.Nelipüha
Jumalateenistus

juhatab: Indrek Luide
jutlus: Tarvo Luide
muusika Marju Luide

Pühapäev 20.05
kell 17

Maakondlik palveõhtu

Reede 25.05
kell 19:00

Kultuuriõhtu

Laupäev 26.05

Ülemaailmne evangeeliumi kuulutamise päev

Pühapäev 27.05
kell 11

Jumalateenistus
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juhatab Piia Pärnits
jutlus Ergo Pärnits
muusika: Heli Karu

Rebase

Aivy

1

Saupõld

Viktor

3

Kolk

Urve

9

Toomet

Akte

14

Kolts

Lauri

27

Kurg

Kristina

27

Karu

Fredi

30

Pärnits

Piia

30
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Noortenurk- Rebeka
Aprillikuu esimene noorteõhtu toimus 14.aprillil, teemaks oli edu elus.
Kuulasime sel teemal kõnelemas videolt Peep-Ain Saart, jagasime mõtteid
kuuldu kohta ja laulsime ülistuslaule. Kokku oli kohal 7 inimest. Üle pika aja
korraldasime 24. aprillil lauamänguõhtu, kuhu tuli viis inimest.
Olen väga põnevil piiblipäevade pärast, mille teemaks sel aastal on: Sinu lool
on mõju. Loodan, et lisaks praegustele tulijatele liitub veelgi inimesi, kuna sel
aasta on 40. juubel toimub piiblipäevade üritus kahes osas: Kevadine ülistus
konverents 5. mail ja sügisene festival 21-23. septemberil. Mõlemad Tallinnas.
Jääme noortega ootama!

https://www.facebook.com/KehraNoortekas?fref=ts
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Mida ma siis teinud olen?
Põhja-Rootsis alustasime Jüngerluskooliga 2017 aasta alguses, meil oli 4 õpilast, 3
Rootsist, üks Šveitsist. Kool läks hästi, õpilased olid väga tublid, olgugi, et ikka
väljakutseid oli mõlemal, nii neil õpilastena erinevate väljakutsetega ja ka meil, et
teada kuidas õpilasi kõige paremini toetada, abistada ja julgustada! Käisime siis ka
misjonireisil, paar nädalat Norras Piibleid jagamas ja tunnistusi jagamas ning
kohalikke kristlasi julgustamas, paar nädalat Soomes, kus olime väikelinnades kaasa
teenimas, ning kuu aega Põhja-Venemaal.
Käisime regulaarselt kristlaste poolt juhitud rehabilitatsiooni keskuses, et seal kõige
võimalikuga teenida. Nii ülistuse, tunnistuse ja ka sõna jagamisega. Aeg oli rikas just
koos olemise osaduse poolest - milline ilus asi, on teha keskus selleks, et inimesed
saaksid sõltuvustest vabaks! Ma nautisin oma primitiivset venekeele oskust, mis aitas
just ühe naisega jutustamisega ja alati tagasi tulles osaduse jätkamisega - lihtsa
sõprusega.
Käisime ka Saami vähemusgrupi perekonda külastamas. Saami rahva traditsiooniline
usk ja usutalitlused on väga spirituaalse maailmaga seotud. Nõidumisega ja palju
muuga. Kristlus ei ole nende seas sage, ent meil oli võimalus kohtuda ühe vanema
kristlasest paariga. Pärast meie vestlusi, tee joomist, küpsiste söömist, ja kuulates
selle armsa naise vastuseid meie poolt esitatud küsimustele, saime koos palvetada ja
koos vene keeles lihtsate sõnadega laulda ja Jumalat kiita!
Lisaks noortelaagri korraldamise, lastekodu külastamise, noorteõhtute ja mini
Piiblikooli korraldamise, olime rõõmsad selle jõu eest, mida Jumal meie andis Olime palju noortega ja vanematega koos, ja saime koos paluda, Jumalasõna lugeda,
ülistada ja Piiblit õppida! Mul ei ole sellist meeletut lugu sellest misjonireisist - kus
osad said päästetud, ja kes sai terveks. Seda seekord ei olnud! Ent on TÕELINE ja
TIHE ning HEA OSADUS - MIS JULGUSTAS MEID KÕIKI ja tõmbas meid veelgi
näljasemana Jumalale ligemale!
Aga see ongi nii tore, et Jumal teeb seda
mida ta tahab -VAU- ja meie saame
päeva alguses öelda vaid - "Ma olen sinu,
päästa ja kasuta mind!” Jumal on võrratu!
Meie 4 õpilast lõpetasid Jüngerluskooli,
ja nii tore on pärast jälgida, et mis nad
siis järgmisena teevad! Nagu lapsukesed,
kuigi mul endal lapsi pole, haaha! :D
Vahva!
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Mis ma siin nüüd teen pärast oma aega Põhja-Rootsis?
Ma alguses mõtlesin, et ehk töötan natsa Restenäses ja samal ajal õpin keelt. Aga
nägin kohe, et ma peaks võtma ikka täis aja, et Rootsi keelt õppida. Muidu alati
kuidagi tekib rohkem asju mida on vaja teha ja keel jääb varju. Et riigi poolt tasuta
pakutud ametlikku rootsi keele kursusest osa saada, peab olema mul Rootsi
isikukood. Ja seda on keeruline saada, kui ma ei käi ametlikult Rootsis tööl, vaid olen
vabatahtlik religioosse organisatsiooni kaudu. See ei sobi nende reeglitega.
Siis vaatasimegi, et ametlikult pean endale mingi töö saama siin, siis saab lühiajalise
isikukoodi ja pärast ka püsivat taotleda. Selle isikukoodi saamine on pikaajaliseks
olemiseks väga oluline. Siis saan keelt õppida, saan ka Rootsi tervisekindlustuse
osaliseks. Ning siis saan pärast mõnda aega minna Rootsi keelt õppima.
Samal ajal on mu poisssõber
mind naiseks palunud (HAHA
ÜLLATUS!! :D ), ja mina
olen rõõmsalt oma “JAH!"
sõna ütelnud! Oleme nii
rõõmsad! Sellel aastal oleme
siis oma pere ja sõpradega
koos meie pulmi planeerimas
ja tähistamas!
Rasmus on nii tore saare poiss
selline, tasakaalukas, rahulik,
rõõmus ja hea! Meil on hea
meel mõteldes oma tulevikust ja rääkida kuidas me soovime elada perekonnana kes
armastab Jeesust! Meile mõlemale on perekond esmatähtis, ning soovime, et meie
kodu oleks paik, kuhu meie kallid saaksid alati tulla. Tore on õppida ja vaadata ning
paluda tarkust kuidas tulevikus perekonnana Jumalat teenida. Üksteistega arvestada,
teenida ja hoida. Ma tunnen, et olen juba nii palju õppinud, ning nii meeletult palju on
veel ees! Et näha, kuidas esmaselt kuulutada Kristust oma peres, ja siis väljaspoole.
Nii tore on uusi asju õppida!
Rasmus töötab täisajaga väga hea ametikohaga Rootsi Posti firmas. Ja siis me
vaatamegi kuidas ‘ametlikult’ koos seda elukest alustada! Rasmus ei tööta ju
YWAM’is, et automaatselt elamegi siis potsti Restenäses koos jne - ja siis peamegi
vaatama kuidas oma elu sättida, mis otsus on tuleviku suhtes hea, kus elada ja palju
muud!
Mina, enne töö saamist ja enne ametlikke keeleõpinguid, siis õpingi keelt interneti
teel ja siis tulevikus tahame keskenduda perele! Mulle väga meeldiks olla kodune ja
töökas pere-ema nagu Airiin ja Tiiu, kellega palju aega koos veetsin ja kes mulle
sügavale südamesse pugesid ja kes mind nii palju on toetanud, hoidnud, kaitsnud ja
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juhtinud! VAU! Olen Kehra Koguduses nii paljude toredate naiste eeskuju saanud
jälgida - sest kellelt õppisin, on nii meeletult palju - ning tunnen, et olen olnud väga
õnnistatud selle läbi! Vau, milline kingitus! Naised, aitäh!
Kõikidel meil on erinev kutse, (kuigi esmane on lihtsalt Jumalat armastada ja lasta tal
end armastada, hehe! ;) ) ent see on minule nii südamelähedane olla kodune, kui
Jumal annab, et saaksime nii elada, ning perele keskenduda! Saada edasi noorte
tüdrukutega kokku samal ajal, neid julgustada ja nunnutada.
Siis teeme mõlemad Rasmusega mida armastame! Mina armastan noori tütarlapsi
toetada, Rasmus tahab, et kõik elaksid vabaduses ja julgelt Jumala sõna järgi! Ja me
mõlemad soovime sellist päris kodust elu muidu, perele ja sõpradele enne
keskendudes, ja siis kõik muu peale. Seda on nii tore koos rääkida! Meil on väga tore
koos! Rasmus on nii tore, meil saab nii palju nalja koos ja mulle meeldib, et ta on nii
vaba ja rahulik mees!
Nii et meil läheb väga hästi! Nii hea on Tiinale ka ligemal olla nüüd jälle ja sõpradele
siin lõuna Rootsis! Tiina on ka siin nunnukas oma kõhukesega ringi tatsates
(ÜLLATUS 2, kes ei teadnud!!! :D ) - Tiina ootab pisikest - varsti olengi tädi ka! Nii
vahva!
Mu Kehra Koguduse 2 püsitoetajat siis kuulevad ehk selle lehe kaudu enne siin mis
neile kirjutamas olen ja mis ma teen - enne kui neile posti kiri jõuab, aga siinkohal
ütlengi, et nad võivad varsti posti oodata! Kuna Indrek palus kirjutada, siis kirjutasin
selle siiski valmis, et saaks kõigile tervitusi saata!
Jah, et siis ongi nii, et ma olen oma igakuisetele toetajatele ütelnud mis ma teen, ja et
nad ei pea mind enam toetama. Ma ei tööta hetkel Noorte Missioonis enam, vaid õpin
keelt ja otsin lühiajalist tööd, lahendan paberiasju, vaatan tulevikku!
Ja ma tahan tänada kõiki kes on mind Kehra Koguduses toetanud kogu oma abi, nõu,
finantsilise toetuse ja ka NÕU eest, mida alati on antud sooja südamega!
Soojad tervitused kõikidele imelistele, naljakatele ja osavatele noortele, kellega mul
on alati nii tore koos olnud!
Teid on palju, kes mul südames on, ja keda armastan ja austan! Ja eriliselt
tahan me tänada - teie pikaajalise armastuse eest - Uudot, Helgit, Marjut, Innat
ja mõlemat Merikest! Olete hindamatud ja võrratud!
Mis siis muud ütelda, kui, et olete alati külla oodatud, ja kõike kõige paremat selle
uue hooaja alguses! Et Issand kasvataks aina meie armastust ja tehku see rohkeks
üksteise ja kõikide vastu!
Kallistan!
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Iisraeli riik 70
Sel aastal tähistatakse Iisraeli riigi aastapäeva erilise pidulikkusega – tänavu
täitub 14. mail riigi väljakuulutamisest 70 aastat. Võrreldes juudi rahva pika ja
kireva ajalooga, mis küünib sel territooriumil tuhandete aastate taha, tundub
kaasaegse riigi ühe inimpõlve pikkune eksisteerimine justkui tilk meres.
19. sajandi rahvusliku ärkamise laines, mis puudutas ka eestlasi, hakkas järjest
rohkem juute oma ajaloolisele kodumaale jõudma. Vaatamata pikale füüsilisele
eemalolekule, ei olnud nad kaotanud selle maaga vaimset sidet. Peale I
maailmasõda, mil Palestiina arvati Briti mandaatvalitsuse alla, jätkus juutide
naasmine, mille käigus muudeti kõrbealad raske töö käigus viljakaks
põllumaaks. Mandaatvalitsuse lõpukuupäeval, 14. mail 1948. aastal, kuulutati
välja iseseisev Iisraeli riik.
Tavapäraselt tähistatakse nii riiklikke kui ka usupühi Iisraelis juudi kalendri
järgi, mis on päikesekalendriga võrreldes olenevalt aastast kaks kuni neli
nädalat nihkes. Seetõttu algasid pidulikud tähistamised juba 18. aprillil ning
kestavad kuni 14. maini.
Kõige olulisemaks sündmuseks sel juubeliaastal võib pidada USA otsust kolida
oma Tel Avivis asuv suursaatkond Jeruusalemma, mis on tekitanud üle maailma
vastakaid arvamusi. President Trump on kinnitanud, et kolima hakatakse
tõepoolest maikuus. See pealtnäha sümboolne akt kannab endas tugevat sõnumit
nii naaberriikidele kui ka kogu maailmale. Seni on alates 1980test
Jeruusalemmas asunud vaid üks saatkond – Jeruusalemma Rahvusvaheline
Kristlik Suursaatkond, mille eesmärk on olnud toetada juutide õigust
Jeruusalemmale ja mille töös ka Eesti kristlaskond on aktiivselt osalenud.
Mazal tov, Israel!
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12.05.2018 kell 10
Talgupäev
Tööd:
1.
2.
3.
4.

Vasakpoolse vestibüüli korrastamine
Trafolao korrastamine
Kogudusemaja ümbruse koristamine
Puude lõhkumine
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Ülistusõhtud 2018

Videoõhtud 2018

4.05.2018
1.06.2018
6.07.2018
3.08.2018
31.08.2108
5.10.2018
2.11.2018
30.11.2018

18.05.2018
15.06.2018
20.07.2018
17.08.2018
21.09.2018
19.10.2018
16.11.2018
21.12.2018

Muud kultuuriüritused
10.06.2018 kell 17 MIKI kontsert.

Ülevabariigilised sündmused, soovitav osaleda
5.05.2018 Piiblipäev Tallinnas Rock Cafe Tartu mnt 80D
9.11.2018 kell 13 Abielufestival Tallinnas Metodisti kirikus
20.05.2018 Maakondlik palvepäev
26.05.2018 Ülemaailmne evangeeliumi kuulutamise päev (G.O.D.)
7-10.06.2018 Liidu Suvefestival Hiiumaal
21-23.09,2018 Noorte Piiblipäevad Tallinnas
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Jumalateenistused pühapäeviti kell 11.
 Palveteenistus neljapäeviti kell 11.
 Pühapäevakool pühapäeviti kell 11.
 Noorteõhtu kuu viimasel laupäeval kell 18.
 „Võta ja Jäta“ avatud laupäeval kell 10-13. Täpsem info Helgi Kattel.
 Juhatuse liikmed: Indrek Luide, Hannes Pikkel, Alar Laagriküll, Helen
Haas, Lilian Aun.
 Pastor: Indrek Luide, 56359279 pastor@kehrakogudus.ee
 Juhatuse esimees: Hannes Pikkel, 56472669, juhatus@kehrakogudus.ee
 Koguduse noored: Rebeka Pikkel,
 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
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