
 

August 2018 1 

AAAAugust ugust ugust ugust 2012012012018888    

PastoriveergPastoriveergPastoriveergPastoriveerg!!!!    
Armas Kehra Kogudus! 
Mis suunas me liigume kogudusena. Rahvale, kes Kehras elavad või siia 
satuvad oleme andnud teada ka liiklusmärgina millises suunas on vaja liikuda 
et jõuda inimeste juurde, kes räägivad Jumalast, Jeesusest, Tema Pojast, kes on 
maailma Õnnistegija ning Pühast Vaimust, kes elustab, värskendab ning annab 
teada meile, et oleme Tema omad aga ka Tema tunnistajad! 
Üleskutse on ka järgmiseks tegevushooajaks juhtida vähemalt 1 meie 
lähikondne evangeeliumi jagamise kaudu Kuningriiki.  
Sügisperiood toob meie tegevusse ilmselt mitmeid muutusi aga usaldame 
Jeesust, kelle ihu osa me oleme. Palvetagem selle pärast, et meie kandi mehed, 
naised – nooremad ja vanemad ei jääks ilma võimalusest kuulda evangeeliumi, 
mis annab neile võimaluse Jeesus vastu võtta oma ellu. 
Palvetagem ka nende eest, kes on kord sisse astunud aga jäänud eemal, et 
võiksime siis olla kõik koos taevariigis, kui Jeesus omadele järgi tuleb. Hetkel 
on veel armuaeg ja kasutame seda aega kui kallist vara. 
Septembris toimuvad meie kogudusemajas mitmed rahvusvahelised üritused: 
Noorte spetsialistide akadeemia ja New Wine retriit. Oleme astumas 
rahvusvaheliste kontaktide ja tegevuste põnevale rohumaale, mis annab 
võimalused kogu seda ressurssi, mis tegelikult meis on jagama. 
Tulgem siis innustunult, käsi kulge panemas, korrastama kogudusemaja 
paremaks teenimiseks augusti kuul.  
Jeesus on seesama eile, täna ja ka jätkuvatel päevadel Usume siis Teda aga 
teeme endi poolt see osa, mis jumalarahva kätte on antud! 
 
Õnnistades 
 

Kehra Koguduse pastor Indrek LuideIndrek LuideIndrek LuideIndrek Luide    

 
Koguduse koduleht: www.kehrakogudus.ee 
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Aeg Üritus Info 

Laupäev 4.08 
Kell 12 

Ristmistalitus  

Pühapäev 5.08 
kell 11 

Jumalateenistus 
Kristuse 
surmamälestamine 

juhatab: Indrek Luide  
jutlustab: Kristian Schwartz 
muusika: Helen Haas 

Laupäev 11.08 
kell 10 

EKB Liidu 15 avatud karikavõistlused võrkpallis, 
Kehras  

Pühapäev 12.08 
kell 11 

Jumalateenistus    
juhatab: Piia Pärnits 
jutlus: Ergo Pärnits 
muusika: Merike Pikkel 

Pühapäev 19.08 
kell 11 

Jumalateenistus 
juhatab: Indrek Luide 
jutlus: Allan Lilleorg 
muusika: Heli Karu 

Pühapäev 26.08 
kell 11 

Jumalateenistus 
juhatab: Indrek Luide 
jutlus: Indrek Luide 
muusika: Krista Ehanurm 

 

 

Igal neljapäeval kell 11 palvegrupp. 

 



 

August 2018 3 

SünnipäevalapsedSünnipäevalapsedSünnipäevalapsedSünnipäevalapsed    augustaugustaugustaugust    

Meier Viktorija 6  

Parman Ruth 11  

Ehanurm Krista 12  

   
ÕÕÕnnnnnniiissstttuuusssiii   sssüüünnnnnniiipppäääeeevvvaaalllaaasssttteeellleee!!!   
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Rebeka ja Discipleship Training SchoolRebeka ja Discipleship Training SchoolRebeka ja Discipleship Training SchoolRebeka ja Discipleship Training School    
Kes veel ei teadnud, siis loeb järgnevalt, et lähen 
augusti algusest jüngerluse kooli(DTS ehk 
Discipleship Training School), mis kuulub University 
of Nationsi alla. See algab 5. augustil Lätis, kohas 
nimega Valdemarpils. Kool on üles ehitatud selliselt, 
et kolmel esimesel kuul toimub õppimine, kuid mitte 
ainult Lätis, vaid liikudes mööda Baltimaid. Kui 3 
esimest kuud on justkui koolitus, siis edasised 2 kuud 
misjonitegevus. Just sel ajal saame jagada ja 
praktiseerida varem õpitut ning areneda seeläbi 
veelgi. 

Mõni nädal tagasi, kui juhatasin teenistust, jagasin väikest tunnistust sellest, 
kuidas ma tegin otsuse võtta DTS-st osa. Kõigile neile, kes sellest ei kuulnud 
või tahavad rohkem teada, saavad lugeda siit: 

Enne gümnaasiumi lõpetamist olin üpriski veendunud, et kavatsen jätkata 
õpinguid ülikoolis või kõrgkoolis. Muidugi rändasin mõtetes vahepeal ka 
välismaiste kristlike võimaluste suunas, aga olin päris kindel, et midagi 
niisugust ette ei võta. Kooli lõpetamine liikus aina lähemale ja kuna ma polnud 
kindel missuguse eriala peaksin sügisest valima, ootasin selles osas selgust. 
Kevadel ühel Kehra Koguduse teenistusel olid meil külalised YWAM-st(see 
organisatsioon on seotud DTS ja University of Nations ülikooliga). Mõni ehk 
mäletab, et nendeks olid norralane Annelise, kes on ka varem Kehra 
Koguduses käinud, ja abielupaar koos lapsega(naine Lätist, mees Brasiiliast). 
Peale teenistust tegid nad mulle ja teistele noortele reklaami jüngerluse koolist. 
DTS toimub üle maailma eri paikades, aga nemad kutsusid osalema just 
Baltimaade omas. Lisaks sellele andsid nad teada, et esimesed neli 
registreerijat Eestist saavad ka 1000 € suuruse stipendiumi(olen väga tänulik, 
et jõudsin nende sekka). 

Võtsin flaieri vastu ja jätsin oma südames ukse avatuks ja ootasin vastust 
Jumalalt. Vahepeal Henni küsis minult selle kohta, aga ma ei osanud veel 
midagi arvata. Piiblipäevadele läksin teatud ootusega, kuna pidin seal Annelise 
jälle nägema. Täitsin oma lubadust seal DTS-i kohta rohkem uurida, kuid see 
ei toonud asjas selgust. Läks veel natuke aega mööda, kuni läksime 
kogudusest ülistusgrupiga Soome, ühte kogudusse ülistust tegema, kusjuures 
lootsin, et seal ehk selgub midagi. Jutlust kuulates, mis oli küll soome keeles, 
sain aru, et asja tuum seisnes usus riskide võtmisest. Seda kuulates ei viinud 
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ma enda olukorda ja jutluse sisu kokku, aga kui oli aeg järgmiseks lauluks, 
sain äkitselt aru, et see võis ju DTS-i kohta olla. Peale teenistust olid Henni ja 
Taaniel väga üllatunud, kuna nelipühade aeg oleks võinud olla hoopiski 
teistlaadi jutlus ja ütlesid, et see ongi mulle ju oodatud vastus. Niisiis asusin 
kirjavahetusse Baltic DTS-ga ja kogusin infot. Veendumus tasapisi kasvas ja 
lõpuks otsustasin registreeruda. Alustasin õhtul internetis päris pika ankeedi 
täitmist. See oli päris väsitav, kuna pidin tõlkima eesti keelest inglise keelde ja 
vastupidi. Kui paistis lõpusirge, juhtus niimoodi, arvatavasti käte paigutusega 
klaviatuuril, et suutsin tekitada olukorra, kus ankeedi aken sulgus. Olin 
tohutult väsinud, nördinud ja läksin väga kurvalt magama. Minu mäletamist 
mööda järgmisel päeval sai Henniga sellest räägitud ja peale minu mõtteid 
nagu: Kas see näitas, et ma ei peaks sinna minema? Kas see oli Saatana 
rünnak? Otsustasin ankeedi uuesti täita. Seekord see õnnestus ja hingasin 
kergendatult. Edaspidi läks juba sujuvamalt. Läksin passi tegema ja see sai 
üllataval kombel valmis väga ruttu ning sain julgustust Baltic DTS 
meeskonnalt ja sõpradelt. Ühesõnaga minu hinge saabus rahu. 

Nüüd on mul rõõm tõdeda, et peagi olen minemas seiklusele Jumalaga, kus 
saan õppida tundma rohkem Teda ja ka iseennast. Lõpetuseks ütlen veel 
niipalju, et kui mitte varem, siis peaksin teie keskel olema taas jõuludel ja kui 
keegi leiab aega minu ja kogu DTS-i eest palvetada, siis on mul selle üle ainult 
hea meel. 

Noortetöö kohta pean raske südamega ütlema, et kahjuks ei saa ma 
noorteõhtute korraldamises kuni jõuludeni osaleda. Nii Diana kui ka Fredi on 
sügisest mõlemad kõrgharidusega tegelemas ja plaanide kohaselt ei ela 
Kehras. Seetõttu pean tõdema, et vähemalt mõneks ajaks on meie poolt 
aktiivne noortetöö seiskunud. Oleme aga väga tänulikud kõigile abilisetele ja 
rõõmsad noorte üle, kes on meie noorteõhtutele sattunud ja teame, et Jumala 
plaanid ei lõppe sellega! 

 

Mt 9:38 Paluge siis lõikuse Issandat, et ta saadaks 
töötegijaid välja oma lõikusele!” 

 
Jh 16:23 Ja sel päeval ei küsi te minult enam midagi. 

Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, mida te iganes palute Isalt, 
seda ta annab teile minu nimel. 
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Jordani jõgi 
Jordani jõgi saab alguse Süüria ja Liibanoni piirimail asuvalt Hermoni mäe 
(2814 m) lõunapoolsetelt nõlvadelt ning suubub läbi Hula ja Galilea järve 
Surnumerre (-422 m). See 251 km pikkune jõgi koos läbitavate järvedega 
mängib strateegilist rolli Iisraeli riiklike veevarude kogumisel. Kuni 90% 
Jordani veest kasutatakse inimtegevuse tagajärjel, mistõttu Surnumeri on 
muutumas veelgi soolasemaks ning lausa hävimise ohus. 

Vanas Testamendis mainitakse Jordani jõge mitmete imedega seoses. Esimene 
neist toimus Joosua käe läbi, kui Iisraeli rahvas peale kõrberännakut kuiva 
jalaga tõotatud maale jõudis (Joosua 3:15-17). Prohvet Eliisa sõna peale 
tervenes pidalitõvest Süüria kuninga väepealik Naaman, kui see end Jordani 
jões seitse korda pesi (2 Kun 5). Kui üks prohvetijüngritest oli kirve vette 
pillanud, siis lasi Eliisa sel taas veepinnale tõusta (2 Kun 6:6). 

Uues Testamendis on Jordan tuntud eelkõige kui ristija Johannese 
tegevuspaik, kus ta teostas 
meeleparandusristimist. Ka Jeesus 
tuli tema juurde, et ristitud saada 
(Mt 3:13). Jordani ääres tunnistas 
Ristija Johannes, et „Jeesus on 
Jumala Tall, kes võtab ära maailma 
patu“ (Joh 1:29). 

Täpset kohta, kus Jeesus ristiti, on 
raske kindlaks määrata. Varajastest 
aegadest on selleks paigaks peetud 
Surnumerest 6 km põhjapool asuvat 
Al-Maghtas (Jordaania) antiikset 
asulat. Sealkandis kulgeb ka ajalooline kuninglik maantee ja Jordani ületamise 
koht, kus Joosua rahva üle võis tuua. Peale 6-päevast sõda mineeriti see 
piirkond aga niivõrd, et palveränduritel oli võimatu seda külastada. Seetõttu 
avati Iisraeli poole peal 1981. aastal Galilea järvest veidi lõunas asuv 
alternatiivne Yardenit ristimiskoht. 

Peale Iisraeli-Jordaania rahulepet 1994. aastal on Al-Maghtas´is teostatud 
väljakaevamisi ning paik on taas palverändajatele avatud. 2015. aastal lisati 
ristimispaik UNESCO nimekirja ning seda külastavad aastas tuhanded 
inimesed. Eriti rahvarohke on 6. jaanuar, kolmekunigapäev, mida seostatakse 
ka Jeesuse ristimise ja veini-imega Kaana pulmas. 
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Majandusest 
Kogudusemaja ootab korrastamist ja seda mitmelt poolt aga 
kiireloomulisemad tööd: 

1. Seminaritoa remont teisel korrusel. 
2. Vestibüüli sanitaarremont 
3.  

 
 

Sport 
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KKKKKKKKKKKKeeeeeeeeeeeehhhhhhhhhhhhrrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaa            KKKKKKKKKKKKoooooooooooogggggggggggguuuuuuuuuuuudddddddddddduuuuuuuuuuuusssssssssssseeeeeeeeeeee            iiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnnnffffffffffffoooooooooooo            
Jumalateenistused pühapäeviti kell 11. 
 Palveteenistus neljapäeviti kell 11. 
  „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 


