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Käes on taas kogudusele kuu, kus lisame ühe numbri juurde. Nüüd siis juba
132 aastat toimetamist Kehra Koguduse nime all!
Tormilised aastad on iseloomustanud Kehra Koguduse arengut. Paljud
piirkonna inimesed on aegade jooksul leidnud tee Issanda juurde. Ning see
ongi ehk üks koguduse peamisi tegevusi ja võimalusi arenguks, kui ikka uued
ja uued põlvkonnad võtavad üle selle töö, mis kunagi on alustatud.
Evangeeliume lugedes joonistub välja selge järjekord: kõigepealt
evangeeliumi kuulutamine, siis jüngriks tegemine ja selle järele vastutuse
kandmine juba kas siis apostli, prohveti karjase, õpetaja või evangelismi annis
(Ef 4:11). Nende ametite ülesanne on ülejäänute ettevalmistamine
abistamistööle. Kui need toimivad siis tuleb pikk nimekiri 1Kr 12:28 mis on
väljendatud, et kui see toimib siis selle tulemusena tulevad imeteod,
tervendamisimed, abistamine, juhtimine, tervendamine ja keeled.
Koguduse arenguprojekti seisukohale on oluline näha mitte tänast päeva ainult
vaid pikemat perspektiivi. Ja siin tasub mitte vaadata ainult peeglisse ja näha
sealt ainult enda vajadusi vaid vaadata pühakirja ja uurida seda ja sellest
tagasisidest lähtuvalt panna ennast pika perspektiivi vaatesse toimima. Seda
ootan isiklikult igalt koguduse liikmelt nüüd ja edasipidi!
Õnnistatud aastapäeva kuud!
Lootusrikkalt,

Indrek Luide, Kehra Koguduse pastor
Üleskutse:
Juhi vähemalt üks inimene sellel aastal Kristuse juurde!
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Üleskutse:
Juhi vähemalt üks inimene sellel aastal Kristuse juurde!
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Õnnistusi sünnipäevalastele!
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Rael Pikkel
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Riho Paulus
Evelin Raudvere 45
Einar Kattel

KK kevadtalgud
Kohe on käes Nelipühi. Ja enne seda me ikka oleme korrastanud
koos ka koguduse ruume ja kogudusemaja ümbrust!
Kutsume kõiki ühisele talgule 4.06.2022 kell 10 algusega.
Tööd, mida peaksime saama korrastatud on:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kõik aknad puhtaks
Misjonikorteri küljeakna lõpuni viimistlemine
2 korruse tualettide akna välisosas viimistlemine
Vasakpoolse fuajee koristamine
108 toa põranda panek
Majaesise lillekarbi korrastamine
Võrkpalliplatsil mullahunniku silumine
Jõulinnaku värskendamine
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KK arengukoosolek 5.06
5. juunil kohe peale jumalateenistuse lõppu, orinteeruvalt kell 13. Kehra
Kogudust külastab arenguprojekti mentor Meego Remmel!
Meenutada eelmise arengukoosolekut tulemust kus sai valitud 4 olulist punkti,
millised pidime püüdma ellu viia mai lõpuks.
Need on:
1. Tervendamise eesmärgiga õhtud 1 x kuus, kus saab rääkida. Kohtumised
omadega, lähedastega osaduse eesmärgil
2. Palvetada pidevalt keerukate asjade eest
3. Pöörata tähelepanu inimestele senisest rohkem st peale teenistust kõigiga
kontakti võtta
4. Eestpalveteenistus koguduse jumalateenistuse lõpus

Oleme siis kõik valmis osalema!

Soomlased külas
Oli tore aeg kohtuda Kehra koguduse sõpruspartneritega peale 5 aastast
vaheaega. Hämeenlinna Vabakoguduse grupp oli 8 liikmeline.
Tänud neile, kes võtsid külalisi majutada: Armilde Lass, Andrus ja Elen
Annus, Inna ja Ilmo Kannke ning Aili ja Alar Laagriküll.
Laupäeval sai grupiga külastatud Pikva kabelit ning sealset seltsimaja, mida
tutvustas mõni aasta tagasi Alfa kursuse lõpetanud Enno. Suure elamuse jättis
ka Pikva külas arenev peakeskus, kus on vanadest vilja aidast ja peksu majast
arenemas võimas majutuskeskus.
Järgmine paik oli külastada Anija mõisa, kus Kadri Kivinurk’i juhendamisel
toimus mõisas ekskursioon.
Mõisast liikusime Kiiu lähedal olevasse Arturi söögikohta, mida soovitan
nüüd igale kes soovib head söömist kogeda. Päeva matk lõppes Jägala joal.
Veel ei olnud ülipalju aga kogu päev jäi külalistele kui omadele meeldejääva
mulje.
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Laupäeva õhtul toimus siis veel osadusõhtu, kus sõnumit jagas Hämeenlinna
vanematekogu esimees Merja Pitkänen. Sõnumite läbivaks teemaks oli
julgustus teenida rohkem nende andidega, mida Jumal on kellelegi andnud aga
eriliselt tõsteti ülesse just kunsti anni suuremat rakendamist ka koguduse töös.
Pühapäevases teenistuses jagas sõnumit Hämeenlinna vabakoguduse pastor
Arto Kortemaa. Sõnumi sisuks oli isa ja tema kahe poja lugu!

Piibliring
Sageli öeldakse, et piibli tundmine jumalarahva juures ei ole just kõige parem.
Pühakirja mittetundmisest lähtub sageli ka väärmõistmisi ning ka väärseletusi.
Soov on , et osaleda piloottunnis vähemalt 10 koguduse inimest!
Esimene osa pühakirjast, mida läbi võtame on Filipi kiri.
Asjalikuks teeb piiblitunni see, et on olemas valmis materjal, mis on aluseks
tunni läbiviimisel. Materjalid on ettevalmistanud organisatsioon CBS
(Community Bible Study)Piibliring koguneb esimese ja kolmanda nädala
kolmapäeval kell 19. Tule osalema, sest ühiselt pühakirja uurides avastame kui
rikas on Piibel ja kuidas selles oleva tarkuse ja väe kaudu saame kasvada
paremateks Jeesuse järgijateks!
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Šalom
Shavuot: nädalatepühad
Sel aastal algab Shavuot püha 4. juuni õhtul ja kestab kuni 6. juuni õhtuni.
Shavuot tähendab heebrea keeles „nädalad“ ja see tähistab 7 nädala möödumist
peale paasapüha. Kui paasapüha tähistamisega meenutatakse vabanemist
Egiptusest, siis nädalatepühaga meenutatakse Toora andmist Siinai mäel –
sündmus, mille läbi Iisraeli lastest sai Jumala sõna järgi elav rahvas.
Nädalatepüha juhatas sisse viljalõikusperioodi ja on ühtlasi üks kolmest suurest
pühast, mil juudid liikusid üles Jeruusalemma templisse
ohverdama.
Tänapäeval tähistatakse seda püha Ruti raamatu ettelugemise ja piimatoodete
söömisega. Ruti raamatus saab lugeda sündmustest, mis leidsid aset viljalõikuse
ajal. Piimatooteid süüakse, kuna arvatakse, et kuningas Saalomon võrdles
Toorat „piima ja meega keele all“.
Ööl enne nädalatepüha pühendutakse Toora õppimisele, sest usutakse, et enne
Toora andmise päeva olevat juudid Siinai mäe jalamil sügavalt maganud. Peale
öist õppimist kogunetakse hommikuseks palveks sünagoogidesse, kel võimalus
suunduvad Nutumüüri äärde hommikupalvele.
Toad ja sünagoogid kaunistatakse roheliste okste ja lilledega, mis sümboliseerib
seda, kuidas Siinai mägi Toora andmise aegu rohelusse mattus ja õide puhkes.
Kristlased tähistavad samal
ajal
nelipüha,
mil
meenutatakse Püha Vaimu
laskumist jüngrite üle,
millele järgnes Peetruse
väeline jutlus kokkutulnud
rahvahulgale (Ap 2).
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Raamat
Kristlikel üritustel juhtub tihti, et osalejatele korraldatakse piibliviktoriin. Üks
küsimus on sageli: “Nimeta Jeesuse 12 apostlit.” Me siis hakkame pihta.
Nimekirja algus tuleb kiiresti: Peetrus ja Andreas, Jaakobus ja Johannes. Jeesuse
reetja Juudas Iskariot. Meile meenub väljend “uskmatu Toomas”, nii paneme
Toomase ka kirja. Kellelegi tuleb meelde sündmus, kuidas Jeesus kutsus oma
jüngriks maksukoguja Matteus Leevi.1 Lisame siis Matteuse ka. Keegi teine
meie grupist uurib parasjagu 5000 mehe söötmise lugu ja leiab sealt Jeesuse
dialoogi Filippusega.2 Hästi, paneme tema ka kirja. Nüüd saime kamba peale 8,
aga mehi oli 12. Kes olid ülejäänud neli?
Luuka evangeeliumi 6. peatükis, salmides 12-16 on kirjas Jeesuse 12
apostli valimise lugu: “Aga neil päevil sündis, et Jeesus läks mäele palvetama
ja veetis kogu öö Jumalat paludes. Ja kui valgeks läks, kutsus ta oma jüngrid
enese juurde ja valis nende seast 12, keda ta nimetas ka apostliteks: Siimona,
keda ta nimetas ka Peetruseks, ja tema venna Andrease, ja Jaakobuse ja
Johannese ja Filippuse ja Bartolomeuse ja Matteuse ja Tooma ja Jaakobuse,
Alfeuse poja ja Siimona, keda hüütakse Selooteseks, ja Juuda, Jaakobuse poja,
ja Juudas Iskarioti, kes sai äraandjaks.”
Millised neli meest jäid meie koostatud
nimekirjast välja? Bartolomeus, Jaakobus
Alfeuse poeg, Siimon Selootes (teise nimega
Siimon Kananaios3)ja Juudas Jaakobuse poeg
(teise nimega Taddeus4). Neid on raske
meenutada, sest nad ei tee midagi silmapaistvat.
Neid mainitakse ainult grupinimekirja loetelus.
Ometi olid nad kõik Jeesuse poolt nimeliselt
valitud ning igaühel oli täita oma roll.
Jael Puusaag. Piibli tavalised kangelased. 50
jutustust argipäevaõhtuteks.

1

Mt 9:9-13
Jh 6:5-7
3
Mk 3:18
4
Mk 3:18
22
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Jumalateenistused pühapäeviti kell 11.


Iga 2 ja 4 kolmapäev palveteenistus kell 19 kontaktis ja zoomis. Vaata
kodulehte!



Iga 1 ja 3 nädala kolmapäev piibriring (CBS) 2 korruse seminaritoas



Iga 1 ja 3 nädala reede kell 19 palveosadus suures saalis.



Pühapäeval kell 11 pühapäevakool.



Juhatuse liikmed: Indrek Luide, Hannes Pikkel, Alar Laagriküll, 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
2022. aasta palvepartner on Tartu Kristlik Kogudus Ristee ja vaimulik
Meelis Kibuspuu. Koduleht: https://risttee.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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