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Pastoriveerg! 
Armas Kehra Kogudus! 

Vaata lk 6 

Õnnistatud teenimist 

 

Indrek LuideIndrek LuideIndrek LuideIndrek Luide 

Kehra Koguduse pastor     
    

Koguduse koduleht: www.kehrakogudus.ee  
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OOOkkktttoooooobbbeeerrr   222000111999–––   kkkuuuuuukkkaaavvvaaa   
   

Aeg Üritus Info 

Neljapäev 3.10 
kell 19 

Palvekoosolek juhatab: Indrek Luide 

Pühapäev 6.10 
kell 11 

Jumalateenistus 
Kristuse surmamälestamine  

juhatab: Indrek Luide  
jutlustab: Indrek Luide 
muusika: Heli Karu 

Neljapäev 10.10 
kell 19 

Palvekoosolek juhatab: Andrus Annus 

Pühapäev 13.10 
kell 11 

Jumalateenistus 
Lõikustänupüha 

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

Neljapäev 17.10 
kell 19 

Palvekoosolek juhatab: Indrek Luide 

Reede 18:10 kell 18 Suvefestival 2020 Nõupidamine 2 Vaata lk 5 

Pühapäev 20.10 
kell 11 

Jumalateenistus 
Hõimurahvaste palvepäev 

juhatab: Indrek Luide 
jutlus: Cristian Schwarz 
muusika: Merike Pikkel 

Neljapäev 24.10 
kell 19 

Palvekoosolek juhatab: Andrus Annus 

Pühapäev 27.10 
kell 11:00 

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

Teisipäev 29.10  
kell 19 

Ettevõtlusfoorum Juhatab Lembit Ida 

Neljapäev 31.10 
kell 19 

Palvekoosolek 
Usupuhastuspüha 

juhatab: Indrek Luide 
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SSSüüünnnnnniiipppäääeeevvvaaalllaaapppssseeeddd   oookkktttoooooobbbrrriiisss   222000111999   
 

Ellus Kadi 1 
 

Rebase Aavo 1 
 

Aasalaid Annely 6 
 

Pärnits Ergo 13  

Parman Elisabeth 22  
   
   

ÕÕÕnnnnnniiissstttuuusssiii   sssüüünnnnnniiipppäääeeevvvaaalllaaasssttteeellleee!!!   
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IIIiiisssrrraaaeeellliii   llleeehhhttt      
Yom Kippuri sõda – 45 
Tänavu oktoobris möödub 45 aastat  Egiptuse ja Süüria juhitud araabia riikide 
koalitsiooni rünnakust Iisraeli riigi vastu. Ootamatu sõjaline rünnak tekitas 
ebastabiilust kogu maailmas ja teravdas niigi juba olemasolevaid pingeid kahe 
tuumariigi, NL ja USA, vahelistes suhetes. Rünnaku alguseks valiti juutide 
püha päev – Yom Kippur ehk suur lepituspäev, mistõttu on see sõda läinud 
ajalukku kui Yom Kippuri sõda. 
Koalitsioonivägede armee ületas Iisraeli oma mitmekordselt – ühe Iisraeli 
sõduri vastu oli ründajate poole peal võitlemas 100 meest. See sõda ohustas 
sõna otseses mõttes Iisraeli riigi eksisteerimist. Ainult tänu sõdurite ja 
tavakodanike üksmeelsele tegutsemisele ja armeejuhtide strateegiliselt õigetele 
otsustele suudeti ründajatele vastu seista. Kuigi sõda algas tänu 
üllatusrünnakutele araabiariikidele edukalt, ohustas sõja lõpupäevil Iisraeli 
armee nii Egiptuse kui ka Süüria pealinnu – Kairole oli jõutud 101 km ja 
Damaskusele 40 km kaugusele. 
Iisraeli poole peal langes sõjas 3000, mis tähendas ühte inimest tuhandest tolle 
aja rahvaarvu kohta. Lisaks 10 000 haavatut. See oli ohver, mis sillutas teed 
järgnevate põlvkondade rahule. 
Sõjale järgnes mitmete aastate pikkune rahukõneluste protsess, mis päädis 
1978. a. Camp Davidis, kus lepiti kokku peamistes Lähis-Ida rahu 
puudutavates küsimustes. Camp Davidi kohtumisele järgnes 1979. a Egiptuse-
Iisraeli rahulepingu allkirjastamine, mille kohaselt nõustus Iisrael 6-päevase 
sõja ajal (1967) vallutatud Siinai poolsaarelt tagasi tõmbuma. Egiptus lubas 
omakorda Iisraeli laevadele läbipääsu Suessi kanalist ja tunnustas Tiraani 
väinu ja Akaba lahte rahvusvaheliste mereteedena. Kuid, mis kõige tähtsam – 
Egiptusest sai esimene araabia riik, mis tunnustas Iisraeli riiki.  
Yom Kippur algab 
sel aastal 8. oktoobri 
päikeseloojanguga. 
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RRRooossshhh   HHHaaaSSShhhaaannnaaa   tttääähhhiiissstttmmmiiinnneee   KKKeeehhhrrraaasss   
29.09.2019 toimus Kehras Aadama sünniaastapäeva tähistamine. Ta sünni 
algusest täitus 5780 aastat!  
Sündmusest võtsid osa mitmed külalised kui Neemo ja Liliama Raasik koos 
Türi koguduse ülistusmuusikutega ja selle sündmuse lahutamatud osalised 
Loov Impulss tantsijad, kes tõid külakosti just Iisraeli tantse kaasasid. 

Fotod Andrus Annuse 
erakogust. 
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SSSuuuvvveeefffeeessstttiiivvvaaalll   222000222000      
EKBL suvepäevade töökoosolek 01.10.2019 väljavõte 
Osales: Erki Tamm, Indrek Luide, Andrus Annus, Hannes Pikkel, Ergo Pärnits, Helen Haas 

 
1. Indrek teeb ülevaate ideedest ja ettepanekutest. SP paljudest võimalikest  

nimevariantidest on muutunud elavaks „Üheskoos – ühes koos“. Indrek pakkus 
SP kestvuse ajaks 8 päeva – 28.06-5.07. Toimumise koht oleks telgis/telkides 
koguduse maja ees, koguduse hoones, kultuurimajas, aidas ehk koguduse maja 
vahetus läheduses asuvates hoonetes. 

2. Erki teeb ülevaate festivali ajaloost (1994). Kahesuunaline sündmus – koguduste 
kokkusaamine ja kohaliku koguduse julgustamine ning selle läbi kogukonnani 
jõudmine. 

Kohalikul kogudusel on suur roll SP näo kujundamisel. PP on hea eeskuju, kuhu SP 
võiks omal alal areneda. Meedia legitimeerib ürituse, aga inimesed tulevad ikka 
isiklikku kutse ja kogemuse peale. 
Suvefestival on Liidu kaubamärk, mis viiakse läbi vabatahtlike ja annetuste näol. See 
on isefinantseeruv üritus. Liit osaleb protsessis mõeldes kaasa kohaliku kogudusega ja 
jagades kogemusi, et vältida nõrku kohti. Erki ise on liidu-poolne kontakt ja mentor. 
3. Eelarve. Transport, ööbimine, reklaam, telgi ja ruumide rent, helitehnika. 

Suvefestival on liidu kaubamärk, millel osalevad 60% iga-aastaselt samad 
inimesed. Üritus aitab kohalikul kogudusel jõuda piirkonnani. 50% suvefestivali 
eelarvest toovad inimesed, kes on nn pidevad külastajad. Vabatahtlikud annetused 
on otseses sõltuvuses programmi tugevusest. Osavõtu tasu ei ole. Pikaajalistel ja 
uutel sponsoritel on ka oma roll eelarves, aga põhiline sissetulek on üksikisikute 
annetused.  

Helen: kas mõni kogudus on läinud ka pankrotti? Erki: ei ole, aga kunagi ammu on 
tulnud ette, et liit on maksnud osaliselt midagi kinni. Enamasti tullakse rahaliselt 
välja, vahel on jäänud ka üle. 
4. Ürituse pikkus. Praegune mõtlemise koht: kas jääda 3-päevase ürituse juurde, 

variandid 26.-28. juuni ja 3.-5. juuli või teha lisaks mõned eelüritused. 
5. Muusikaline osa peab olema tugev, ühislaulmine on olnud alati väga populaarne 

ettevõtmine.  
6. Oktoobri lõpuks tuleb otsustada ja sõnastada: SP pealkiri, toimumise aeg ja 

esialgne kava. Plaan kohtuda org komiteega vähemalt kord kuus.  

777...    Järgmine SF2020 nõupidamine 18.10.2019 kell 19 seminaritoas 2 korrus.   
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PPPaaalllvvveee   jjjaaa   pppiiiiiibbbeeelll    

Kogudusel on mitmeid väljakutseid.  

Kui vaatame ajas tagasi neid ärkamise aegu, siis alati enne Jumala Vaimu 
liikumist toimus koguduses kaks olulist asja:  

1. Toimus aktiivne palvetegevus, mis kandus üle ka usuletulnud 
põlvkonnale ja  

2. pühakirja aktiivne uurimine, mis kandus üle ka usuletulnud 
põlvkonnale. 

Taolist arengut nägin perioodil kui toimetasin Raplas ja olles tihedas kontaktis 
Kehra Kogudusega, nägin seda ka siin. 

Oli suur pühapäevakool ja suur noorte liikumine. Seda perioodi meenutatakse 
hardusega ja mõned silmapisaratega ja liigutusega, teised kommenteeriva, et 
oli aeg ja ei saada aru, miks midagi sellist täna ei toimu! Elatakse mineviku 
mälestustes.  

Üheksakümnendate ärkamisele eelnes koguduses palveinnukus ja pühakirja 
uurimise innukus. 

Kas oleme valmis oma mugavustsoonist välja liikuma ning arendama 
koguduses taas aktiivne palvetöö, kodugruppide võrgustik ja piibli uurimise 
ringid jne? Või ütlemegi nii, et me ei ole ärkamisest huvitatud, kuna meil 
endalgi nii palju tegemist ja vaevleme aja nappuse ja väsimuse all. Meile 
piisab kuni kahest tunnist nädalas jumalateenistusel. Ülejäänud aeg ei kuulu 
ühisesse tegemisse, kui siis väikesele grupile koguduses. 

Midagi aga toimub: hiljuti vestlesin paari emaga, kes soovisid arendada meie 
majas lastele mõeldud mängumaad (lastele 2-8 aastased). Gümnaasium juht, 
kuuldes, et oleme korraldamas koguduse ruumes meediasektorit ütleb, et 
nemad on „käpp“ st noorte 15-18 aastaste tulemist kogudusemajja. Veel ei ole 
keegi väljapoolt pakkunud midagi 9-14 aastastele! 

Kas liitume või jätkame nii nagu ikka?  

Neljapäeva õhtuti, et kõik jõuaksid palveosadusse, panimegi algusaja kell 

19ks. Kas oled „käpp“? 
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KKKoooggguuuddduuussseee   iiinnnfffooo   
   
Jumalateenistused pühapäeviti kell 11. 
 Palveteenistus neljapäeviti kell 11 ja kell 19 
 Juhatuse liikmed: Indrek Luide, Hannes Pikkel, Alar 

Laagriküll, Helen Haas, Ergo Pärnits. 
 Pastor: Indrek Luide, 56359279 pastor@kehrakogudus.ee 
 Juhatuse esimees: Hannes Pikkel, 56472669, juhatus@kehrakogudus.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: EE372200001120056878 


