Armas Kehra Kogudus!
Oleme kogudusena läbinud taas ühe aasta, mis on toonud üsna palju muutusi
koguduse tegevustesse ja toimimisse.
Nimetan siin ära tegevused, millesse on suunatud küll koguduse ja laiemalt
meeste tegevusse. Mai kuul toimunud meeste pidulik lõuna Anija mõisa aidas.
Või nüüd juba mitmeid kordi reede varahommikul kogunevate meeste
palvushommikusöögid.
Kolmapäeviti toimuvad piibli- ning palvetunnid ning reede üle reede toimuv
osadusõhtut mis on uus algatus koguduse tegevuses.
Eelmisel aastal meie koguduse majja kolinud misjoniäripere. Mis on toonud
üsna palju elevust ühistöösse.
Ärme unusta Mert Bydogani, kes kogudusele oli suureks õnnistuseks
ülistusgrupis aga ka kõikides teistes toimingutes, mida sai korraldatud.
Mööduval aastal alustasime EKB Liidu poolt pakutava arenguprogrammiga.
Tean seda, et väga suurte traditsioonidega kogudusel ei ole lihtne
sissejuurdunud tegevusi muuta. Kasvõi koguduse jumalateenistuste ülekanded.
Üle mitme aasta kohtusime taas Soome partneritega. Oli väga liigutav, et me
suhted ei ole jahenenud vaid taas saame kokku ja sügisel oodatakse meie
omakorda Soome.
Viimasena maini eelmisel aastal algatatud venekeelseid teenistusi. Ja väga
loodame, et suudame selliselt integreerida nii meie majas elavad inimesed kui
ka Anija valla vene keelt emakeelena kõnelevad ühtseks Jumalat austavaks
ning teenivaks grupiks.
Teenigem siis järgmisel tegevusaastal ustavalt Issandat ja jagagem üksteisega
kõike head, mida Jumal läbi meie jagada lubab!
Lootusrikkal

Indrek Luide

Kehra Koguduse pastor
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Juhib Marilys Mirjam Kurg

P 3.07
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Jumalateenistus
Kristuse surma mälestamine

juhatab: Indrek Luide
jutlustab: Indrek Luide
muusika: Rebeka Pikkel

K 6.07
kell 19

Piibliõpe Fl 5 õppetund
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kell 11

Jumalateenistus
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kell 19

Piibliõpe Fl 6 õppetund
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Ülistus ja palve suures
saalis

Juhib Marilys Mirjam Kurg

P 17.07
kell 11

Jumalateenistus

juhatab: Indrek Luide
jutlus: Dejan Adam
muusika:

K 20.07
kell 19

Palve- ja osadusõhtu

P 24.07
kell 11

Jumalateenistus

K 27.07
kell 19

Palve- ja osadusõhtu

P 31.07
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Jumalateenistus

juhatab: Indrek Luide
jutlustab: Dave Kaljuste
muusika: Margit Kaljuste

juhatab: Hannes Pikkel
jutlus: Hannes Pikkel
muusika: Heli Karu

juhatab: Helen Haas
jutlus: Helen Haas

Kehra koguduse pastor 18.07. - 31.07.2022 puhkusel!
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Sünnipäevalapsed juulis
3.07 Vilve Kallio

70

9.07 Merike Aruste
12.07 Lilian Aun
15.07 Koidula Loopalu

85

16.07 Heli Karu
17.07 Eevo Meier
19.07 Tiiu Täht
25.07 Armilde Lass

85

26.07 Helena Meier

10

Õnnistusi sünnipäevalastele!
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PPK kiigemaal –
Pühapäevakooli sisukas õppeaasta lõpetamine toimus väljasõidu ja piknikuga,
millele eelnesid koguduses laste laulmine ja õpetajate sõnavõtud. Laulma
jõudis küll vaid kaks last, aga Merike õpetas kõigile pühapäevakooli lastele
terve aasta laule. Peale laulmist tunnistas Merike sellest, kuidas ta sai Jumala
lapseks. Irma jagas lastele vaimuliku sõnumi. Pühapäevakooli juht Helen oli
palunud igal õpetajal midagi lastele jagamiseks ette valmistada - kas kirjakoha
Piiblist, mõistatust, trikki vm. Peale seda jätsime täiskasvanud kogudusse
teenistusele ja liikusime autodesse.
Väljasõidu organiseeris pühapäevakooli koordinaator Helen, kes viis meid
aasta küla tiitliga pärjatud Viskla külla. Sõitsime nelja autoga, mille juhtideks
olid Alar, Dejan, Ilmo ja Arpo. Ilm oli kaunilt suvine. Külastasime kiigeplatsi,
kus oli 36 kiike. Lastel oli väga põnev, mõni jooksis mööda platsi edasi tagasi,
ei teadnudki milline on põnevam kiik. Meil toimus ka lemmik kiige valimine,
milleks sai üks karussellilaadne eripärane kiik, mida pidi hoo saamiseks üles
keerama ja lahti lastes sai see suure hoo sisse. Proovisin isegi – nii kõva hoog
tuli sisse, et ikka väga tugevasti tuli kinni hoida. Neli kiikujat istus palkide
peal neljas ilmakaares, palgid olid köitega emapuu külge kinnitatud.
Üleskeeramisel köied kerisid ümber telje ja hoog sees, keris kiik end lahti
tagasi, liikudes ka üheaegselt ringi küljele, aga ka veidi alla poole samuti.
Lapsi oli kokku tulnud 13.
Kui kõigil juba kõhud heledad, hakkasime tagasiteele suunduma, kus Rebeka
ja Krista olid pikniku valmis pannud. Kogudust kostitas Wagun oma
imemaitsvate burgerite ja pitsadega. Peale söömist sai üks kiire köievedu läbi
tehtud ja ootas meenete jagamise mäng – kalapüük. Iga laps sai väikese asja
või mõne meene või mitu, olenevalt kalapüügi õnnest.
Päev oli sisukas ja pidulik, tõi naeratuse näole nii suurte kui väikestele. Kirss
tordile oli aga see, et iga laps sai endale ja sõbrale kutse, 04.-06.08 toimuvasse
koguduse lastelaagrisse. Laste päeva aitas jäädvustada Andrus.
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PPK kiigemaal pildid
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Inimene Kristuses
1849. aasta juunikuus, kuu pärast oma sünnipäeva, tundis Hudson rõõmu oma
vabast pärastlõunast. Ta uuris võõrastetoas raamaturiiuleid, et leida ajaviiteks
mingit lugemist ja valis välja ühe evangeeliumiteemalise traktaadi.
“Alguses on mingi lugu,” mõtles noormees, “ja lõpus on moraal. Ma loen loo
läbi ja loobun jutlusest.”
Ta ei teadnud, et umbes viiekümne miili kaugusel, oli tema emal, kes oli
Barton-upon-Humberis külas oma õel, pärastlõunal samuti mitu vaba tundi.
Pärast lõunat läks ta oma tuppa, lukustas ukse ja otsustas, et ta mitte üksnes ei
palveta Hudsoni pöördumise eest, vaid jääb seniks oma tuppa kui tunneb, et
tema palvele on vastatud.
Samal ajal oli Hudson Barnsleys läinud oma traktaadiga üle õue vanasse
laohoonesse, kus ta sageli segamatult lugemas käis. Traktaat rääkis Somerseti
söekaevurist, kes haigestus raskelt tuberkuloosi. Enne kui ta suri külastasid
teda kristlased ja rääkisid talle Piibli kirjakohtadest. Kaevurit puudutas eriti
sügavalt kirjakoht, milles öeldi, et Jeesus kandis ristil oma kehaga ära kõik
meie patud. Kui üks kristlastest jutustas kuidas Jeesus hüüdis ristil “See on
lõpetatud”, mõistis kaevur selle tähendust ja sai kristlaseks.
See oli lihtne, kuid tuumakas lugu. See kõlas tõeselt. See muutis kõik tema
endiste pangakolleegide jutud odavaks ja triviaalseks.
Kui Hudson traktaadi üle mõtiskles, sai ta korraga teravalt teadlikuks oma
patust ja ohust, mis kaasneb selle eiramisega. Teda paelusid ka sõnad “see on
lõpetatud”. Mis oli lõpetatud? Ta oli seda küll jutlustest kuulnud, kuid ei olnud
sellest kunagi päriselt aru saanud ja oma piibliteadmiste põhjal suutis ta peagi
ise oma küsimusele vastata: “Täielik ja täiuslik lunastus ja pattude
kustutamine: võla tasus asendaja. Kristus suri minu pattude eest.”
“Aga mida siis minul veel teha on,” mõtles Hudson. “Mis oli minu kristlaseks
saamise katsete mõte?”
Ent siis tundus talle, nagu ta ise ütles, et “minu hinge valgustas Püha Vaimu
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valgus. Mõistsin, et selles ilmas ei ole vaja teha midagi muud kui langeda
põlvili, võtta vastu Lunastaja ja tema pääste ning teda ülistada.”
Ja nii põlvitas Hudson Taylor Barnsley laohoone põrandale ja sai kristlaseks.
Samal ajal tundis tema ema oma toas Barton-upon-Humberis, et tal ei ole vaja
enam rohkem palvetada. Selle asemele hakkas ta ülistama Jumalat kindla
veendumuse eest – ta oli kindel, et see pärines Pühalt Vaimult –, et Hudson on
pöördunud.
Mitu päeva hiljem rääkis Hudson oma õele Ameliale sellest mis temaga oli
juhtunud ja õde pidi lubama, et ta sellest mõnda aega kellelegi ei räägiks. Kaks
nädalat hiljem tuli nende ema tagasi ja Hudson tõttas talle esimesena uksele
vastu.
“Ema, mul on sulle väga hea
uudis.”
Proua Taylor kallistas teda.
“Ma tean, kulla poiss. Ma olen
juba kaks nädalat sinu uudise üle
rõõmu tundnud.”
“Miks, kas Amelia ei pidanud
sõna? Ta lubas, et ei räägi
kellelegi.”
“Amelia pidas sõnas. Ma ei
kuulnud seda üheltki inimeselt.
Ma tean millal sa pöördusid ja
see oli vastus minu palvetele.”
J. Hudson Taylor. Inimene
Kristuses
Roger Steer
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Võrkpalli karikavõistlus 20
Juba 20. korda toimub kogudustevaheline karikavõistlus võrkpallis Kehra
Koguduse eestvõttel. On oodata üsna paljude koguduste võistkondade
osavõttu. Kehra kogudus on igal aastal suutnud välja panna oma võistkonna.
Kindlasti ka sellel aastal. Aastaid on Kehra Koguduse võrkpalli kapten ja
grupi kokkupanija olnud Alar. Kes selle aasta võistlustiimis saavad osaleda, ei
ole veel päris selge aga olgem valmis kõik kaasa lööma, kas siis platsi peal või
platsi kõrval. Lisaks mängijatele on vaja söögitegijaid, kohtunikke ja teisi
olulisi isikuid. Võistkondade vastuvõtjaid jne. Loodame põnevat heitlust
platsil.
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PPK laager 4-6.august
Kehra Koguduse lastelaager on koguduse
üheks augustikuu tippsündmuseks. Lastetöö
juht on jaganud kõigile lastele kaks kutset.
Tule ise ja võta ka sõber kaasa. Aga seda
sõpra saavad lastelaagrisse saata ka lastest
vanemad! Andke paljudele lastele teada
sellest võimalusest. See võib paljudele
lastele saada elumuutvaks sündmuseks. Ja
mitte ainult neile vaid ka laste peredele.
Palvetame, et see laager tuleks Anija lastele
suureks õnnistuseks.

KK laager – 19.21.august Missooni talus
Kogudusena ei ole me juba ammu korraldanud kogupere laagrit. Eelmisel
aastal jäi teatud ülemaailmsetel põhjustel see ära. Loodame, et sellel aastal
saame kokku.
Laagri paigaks on Muusika külas toimuv laagerikeskus Missioon. Laagri
täpsemast sisust järgmises infolehes. Aga suures plaanis on soov üheskoos
lahti mõtestada koguduse slogam:
üheskoos – koostöös.
Lisaks sellele saame istuda lõkke
ääres, mängida võrkpalli, hüpata
batuudil ja käia Allika järves
ujumas. Ning teadagi võimalus
maitsta head ja paremat
söögipoolist. Milline tuleb laagrist
osavõtu hind, sellest ka juba
järgmises infolehes.
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Pilte

Mert elu esimest jutlust
rääkimas.
Merdi lõpupidu
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Kehra Koguduse info



Jumalateenistused pühapäeviti kell 11



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 Risttee Kogudus. Pastor Meelis
Kibuspuu. Palju informatsiooni koguduse kodulehel: 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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