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Juuni Juuni Juuni Juuni 2020202020202020    

KarjasekiriKarjasekiriKarjasekiriKarjasekiri!!!!    
 
Ei ole midagi ülevamat, kui avastad, et see Jeesus, keda tunned, elab ja 
tegutseb ikka ja veel! 
Kehra Kogudus sai alguse 130 aastat Raasikul toimunud tegevusest, mis 
kandus üle Kehrasse, kus väga paljud põllumehed ja kultuuritegelased 
kohtusid Jeesusega, allutades end, sageli vanglakaristuse hinnaga, Jeesusele. 
Ajalugu räägib võimsast arengust, Kehra koguduses, kus ei puudunud 
suurepärane muusikatöö (mitmed koorid nii capella kui pillikoorid). Mitmed 
vanemad meenutavad kõike seda tänutundega, nooremad saavad neid näha 
vaid piltide peal. 
Aga siiski! 
Oluline meenutada Pauluse sõna Kehra kogudusele: „Te olete ainus Jeesus, 
keda kadunud Kehras näevad. Kui nad ei näe tõendust Ta ülestõusmise väest 
ja loomusest teis, siis see jääbki neil nägemata. Miks te olete tõe alla surunud, 
mitte ainult iseenda ja koguduse jaoks, vaid ka päästmatute jaoks teie 
koguduses?“ (raamatust Krüptoniidi tapmine lk 136). 
Meie parim võimalus on toetuda elavale Jumalale, kes soovib et me üheskoos 
kuulutaksime Kuningriigi evangeeliumi nõnda, et Jeesuse vägi avalduks igas 
me kogunemises.  
Avame siis oma südamed meeleparandusele, Püha Vaimu läbi uuenemisele 
päev päevalt ja laseme Tal meie mõtete, sõnade ja tegude kaudu näidata 
ümbruskonnale, et me oleme tõesti Kristuse pruudid, kes pühendumisega 
valmistuvad oodatud pulmapeoks! 

 
Õnnistatud aastapäeva kuud! Lootusrikkalt 

    

Indrek LuideIndrek LuideIndrek LuideIndrek Luide 

Kehra Koguduse pastor     
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JuuniJuuniJuuniJuuni 2020– kuukava 

Aeg Üritus Info 

Neljapäev 4.06 

kell 19 
Palvekoosolek  

Pühapäev 7.06 
kell 11 

Jumalateenistus 
Kristuse surmamälestamine  

juhatab: Indrek Luide 
jutlus: Indrek Luide 

muusika: Merike Pikkel 

Neljapäev 11.06 
kell 19 

Palvekoosolek  

Pühapäev 14.06 
kell 11 

Jumalateenistus
juhatab: Indrek Luide 

jutlus: Helen Haas 
muusika: Heli Karu 

Pühapäev 14.06 
kell 13 

Koguduse aastakoosolek Päevakord lk4 

Neljapäev 18.06 

kell 19 
Palvekoosolek  

Pühapäev 21.06 
kell 11 

Jumalateenistus 
juhatab: Indrek Luide 
jutlus: Jael Puusaag 

muusika: Krista Ehanurm 

Neljapäev 25.06 
kell 19 

Palvekoosolek  

Reede 26.06 Evangeelne tegevus  

Laupäev 27.06  Evangeelne tegevus  

Pühapäev 28.06 

kell 11 

Jumalateenistus
 

Erikava 
jutlus: Erki Tamm (EKB Liidu president) 
muusika: Marilys Mirjam Kurg 

 

Üleskutse:  
Juhi vähemalt üks inimene sellel aastal Kristuse juurde!
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Õnnistusi sünnipäevalastele!Õnnistusi sünnipäevalastele!Õnnistusi sünnipäevalastele!Õnnistusi sünnipäevalastele!    
    

Zeiger Vahur 5 

 

Pikkel Rael 5 
 

Ida Lembit  
 

Antonov Lea 12 
 

Palm Ave 13 

 

Paulus Riho 21 

65 

Raudvere Evelin 27 

 

Kattel Einar 30 
 

 
 
Piiale ja Ergole sündis 
8.05.2020 väike poja 
Noel! Õnnistussoovid! 
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KKKKK aastakoosolekK aastakoosolekK aastakoosolekK aastakoosolek 

 
Kehra koguduse 2020 aastakoosolek 14.06.2020  

Kohe peale jumalateenistuse lõppu, orinteeruvalt kell 13  
 
 

Päevakord:  
 

1. Koosoleku rakendamine  

2. Kehra Koguduse aasta 2019  

3. Kehra Koguduse majandusaasta 2019  

4. Kehra Koguduse aasta 2020  

5. Kehra Koguduse majandusaasta 2020  

6. Aruannete kinnitamine  

7. Delegaatide valimine EKB Liidu aastakonverentsile 2020  

8. Revisjonikomisjoni valimine  

9. Koguduse diakonite ordineerimisest 
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LäänekallasLäänekallasLäänekallasLäänekallas    
Jordani jõe läänekaldal asuvad alad, ajaloolised Judea ja Samaaria, on 
tänapäeval tuntud Läänekaldana. Nimetus võeti kasutusele peale Iisraeli-
Araabia sõda 1948. a, mil see ala liideti Jordaaniaga. Alates 1967 asub 
Läänekallas Iisraeli riigi kontrolli all, kusjuures osaliselt on otsustusõigus teatud 
küsimustes delegeeritud Palestiina omavalitsusele. 
Läänekallas, mis on 5640 m2 suur,  piirneb ida poolt Jordaaniaga ja lääne poolt 
Iisraeli territooriumiga ning siin elab üle kolme miljoni araablase ja umbes pool 
miljonit juuti.  Nendel ajaloolistel juudi aladel asuvad Petlemm, Hebron, Jeeriko 
ja Seekem. Teise intifada ehk ülestõusu ajal (2000-2005) hakati Läänekalda 
ümber ehitama u 700 km turvatara, et piirata araablaste ligipääsu Iisraeli poole 
peale. 
Juudi uusasunikud on rajanud Läänekaldale üle saja asunduse, mis on 
ümbritsetud müüride ja kontrollpunktidega ning kus kehtivad Iisraeli seadused. 
Need asundused on olnud pidevaks tüliõunaks nii kohalikul kui ka 
rahvusvahelisel tasandil. Mõlemad pooled suudavad oma õigusi erinevatel 
viisidel tõestada.  
17. mail vannutati ametisse 35. Iisraeli valitsus, mille eesotsas seisab Benjamin 
Netanyahu koos Benny Gantziga.  Uus valitsus on lubanud alates 1. juulist 
alustada USA toetusel Läänekaldale rajatud asunduste liitmisega Iisraeli riigiga. 
Erinevate arvamuste kohaselt võetaks üle kuni 30% Läänekaldast. Sellele 
otsusele on reageerinud teravalt Jordaania, kes ennustab järjekordse sõja 
puhkemise võimalust. 
Ka juutide enda arvamused Läänekalda suhtes varieeruvad suuresti – 28% ei 
poolda annekteerimist, 16% pooldavad täielikku annekteerimist ilma 
palestiinlastele poliitilisi õigusi andmata, 11% pooldavad täielikku 
annekteerimist koos 
poliitiliste õigustega 
palestiinlastele, 15% 
pooldavad osalist (C tsooni) 
annekteerimist ja 30% ei oska 
seisukohta võtta 
(haaretz.com). 
 
Helen Haas 
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Parim on ees Parim on ees Parim on ees Parim on ees ––––    Tiina NõlvakTiina NõlvakTiina NõlvakTiina Nõlvak    
Kainele inimmõistusele pole raske taibata, et surm ei saa olla kõige lõpp! 

Mõttetus, tarbetus, olematus ei saa olla inimelu ja kogu maailma loomise 
mõte. Kui Jumal on loonud taeva ja maa, siis peab sellel olema mingi mõte, 
mingi plaan. Tööd alustades on inimesel kindel eesmärk. Kui müürsepp 
hakkab ehitama maja, ei alusta ta oma tööd mõtlemata, ilma igasuguse 
plaanita. Tema pingutuste eesmärgiks on sissekolimiseks valmis maja. Ja 
samuti toimivad ka rätsep, tisler, pagar, maaler jt. Keegi ei tööta mõtlemata, 
eesmärgitult, plaanipäratult. 

Nii ei ole ka Jumal loonud taevast ja maad ilma mõtteta, ja inimkond peab 
täitma oma missiooni. Jumal ei taha surma, hävitust, olematust. Tema tahab, et 
inimene elaks. Jumal pole surnute, vaid elavate Jumal. Ka meie elul on mõte – 
jumalik, igavene mõte! 

Inimest, kes seda mõtet kogu oma elu eitanud on, piinavad elu lõpul valu ja 
hirm. Surijatel on teatav südametunnistuse ärkamise kogemus. Professor Adolf 
Köberle kirjutab oma raamatus „Inimlikud küsimused ja jumalikud vastused“i: 
„Hugo von Hofmannsthal on värssdraamas „Narr ja surm“ kaunis keeles 
väljendanud seda, mis on kõigi surijate vaimne kogemus. Eluots muudab 
inimese tunnetuse küpseks ja tuletab talle meelde vastutust. Kui selle näidendi 
ühes stseenis astub sureva aadlimehe Claudio tuppa Surm ja kõnetab teda, siis 
ilmuvad hämaruses seina äärde õudse viiuldaja helidest esile kutsutuna ema, 
armastatu ja noorpõlvesõber, keda esteetiline nautleja oli kunagi piinanud, 
petnud ja lõpuks kõrvale heitnud. Sel hetkel mõistab Claudio, kes oli seni 
veetnud päevi mängleva kerglusega, kui väga on ta süüdi enne teda lahkunute 
ees ja kui möödapääsmatult hiljaks jäi kahetsus. Siin kinnitab poeet paljudele 
ammu tuntud tõsiasja, et just inimest, kes kogu elu on kindlalt uskunud hinge 
igavest kustumist olematusse, kohutab surma lähenemisel kõige enam 
küsimus: kuidas sa oled elanud? Kuidas teada, kas inimese Mina ootab ees 
igavene vastutus? 

Kes suudab õigesti hinnata fakte Jeesuse Kristuse ülestõusmisest ja pärast 
seda apostlite südames toimunud rabavast muutusest, tunnustamata elu pärast 
surma? 

Vaadakem korraks jüngreid suure reede õhtul. Nad mõtlevad, et võib-olla 
vahistatakse varsti ka nemad, selle mässaja järgijatena lüüakse võib-olla risti 
ka nemad. Lisandub veel täielik lootusetus, kibe pettumus: „Aga meie 
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lootsime, et tema ongi see, kes Iisraeli rahva lunastab“ (Lk 24:21). Kahtlev 
trobikond inimesi suletud uste taga. 

Vaadelgem nüüd neidsamu inimesi veidi pärast nelipühi. Nad astuvad 
templisse Issanda mõrtsukate ette ja ütlevad valjusti kogu maailma ees: „Teie 
tapsite Elu Juhi, aga Jumal on ta surnuist üles äratanud; selle tunnistajad oleme 
meie“ (Ap 3:15). Nad võetakse kinni, neid piitsutatakse, ähvardatakse ja 
piinatakse; aga mida enam neil keelatakse rääkida Jeesuse surnuist 
ülestõusmisest, seda enam ruttavad nad ühelt maalt teisele ja kuulutavad ikka 
jälle rõõmsalt, kelleks on Jeesus neile saanud, ning lähevad siis rõõmsalt oma 
ülestõusnud Issanda eest surma. Milline muutus! 

Illusioon, pettekujutlus, soovmõtlemine poleks suutnud sellise 
ümberkujundamisega toime tulla. Teame ju oma kogemusest, milline ahastus 
haarab inimest näiteks mõne lähedase surma puhul. Siis ei aita ilusad 
sõnakõlksud ega ettekujutused. Aga kui meie suurt kannatust võrrelda Aitaja 
ja Lohutaja veel suurema kannatusega, siis see võib aidata. 

Jüngrite täielik muutumine, nende püüd jagada südant täitvat rõõmu ja 
õnne ning kuulutada kogu maailmale, mida Jumal tegi Jeesuse Kristusega, on 
seletatav ainult sellega, et Eluvürst Jeesus Kristus ei jäänud hauda, vaid tõusis 
surnuist üles. 

 Fritz Rienecker. Parim on ees 
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 Jumalateenistused pühapäeviti kell 11 

 Palve- ja osaduskoosolek neljapäeval kell 19 seminariruumis 

 Palve- ja osadusgrupp neöjapäeval kell 11, seminariruumis 

 Juhatuse liikmed: Indrek Luide, Hannes Pikkel, Alar Laagriküll, 

Helen Haas, Ergo Pärnits. 

 Pastor: Indrek Luide, 56359279 pastor@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 
Projektid: EE532200001120056881 

 
 


