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Karjasekiri      Juuni 2021 
On täiesti kindel, et koguduse suures arengus on oluline teada, mida pühakiri 
kõneleb koguduse liikumisest võidusse!  
On täiesti kindel, et iga koguduse progress sõltub täiesti Jumala Püha Vaimu 
toimida lubamisest koguduses. 
On täiesti kindel, et Kehra Koguduses on olemas täiuslik potentsiaal toimida 
Jumala tahtes. 
On täiesti kindel, et Issand tahab, et kõik meie liikmed ja liikmete pered 
võivad ühiselt Jumalat austada ja oma eluga olla tunnistajaks kõikjal, kus nad 
iganes liiguvad. 
Sageli aga kõike seda takistab meie endi ebatäiuslikkus, liiga palju tähelepanu 
mõnele teisele kaaslasele enda kõrval või siis mingi mõne hääle kuulmine ja 
kuulamine, mis küll tundub üsna jumalik aga ometi võib see olla valdkonnast, 
mida nimetatakse „hunt labanahas“. 
Usaldus (2Kr 3:4), motiveeritus, ustavus (Ho 6:6) ja pühakiri nimetab isegi 
sellist sõna koguduse õnnistusrikkal teel kui alistumine juhtidele (Hb 13:17). 
Kas me oleme niipalju piisavalt Jeesuse jüngrid, et usaldame valikuid, mida 
hetkel on Jumal koguduse juhtideks lubanud valida. 
Sammume koguduse 131 toimimisaastal. Pakun välja, vähemalt enda poolt, et 
„betooni investeerimine“ jääb minu poolt järgmistel aastatel vähemaks ja 
investeerimine vaimsesse arengusse suureneb. Suureks abiks selleks on sellel 
aastal avatav raamatukogu. 
Ja see ongi see julgus, mis meil on tema ees, et kui me midagi tema tahtmist 

mööda palume, siis tema kuuleb meid. 1Jh 5:14 
 
Õnnistatud aastapäeva kuud! 
Lootusrikkalt, 
 

Indrek Luide, Kehra Koguduse pastor  
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Juuni 2021– kuukava 

Aeg Üritus Info 

Neljapäev 3.06 

kell 19 
Palvekoosolek  

Laupäev 5.06 
Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu 
aastakoosolek Oleviste kirikus. 

Pühapäev 6.06 

kell 11 
Jumalateenistus 
Kristuse surmamälestamine  

juhatab: Indrek Luide 

jutlus: Indrek Luide 
muusika: Krista Ehanurm 

Neljapäev 10.06 

kell 19 
Palvekoosolek  

Pühapäev 13.06 

kell 11 
Jumalateenistus

juhatab: Hannes Pikkel 
jutlus: Lembit Ida 

muusika: Heli Karu 

Neljapäev 17.06 
kell 19 

Palvekoosolek  

Pühapäev 20.06 

kell 11 
Jumalateenistus 

juhatab: Rebeka Pikkel 

jutlus: Ergo Pärnits 
muusika: Merike Pikkel 

kell 13 Koguduse aastakoosolek Päevakord lk4 

Neljapäev 24.06 

kell 19 
Palvekoosolek Jaanipäev 

Reede 25.06 Evangeelne tegevus  

Laupäev 26.06  Evangeelne tegevus  

Pühapäev 27.06 

kell 11 

Jumalateenistus
 

Erikava 
jutlus: Ethel Suurküla (Ridala BK pastor) 

muusika:  

 

Igal neljapäeval kell 11 palvegrupp. 

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

5.06. Vahur Zeiger 

5.06. Rael Pikkel 

10.06 Lembit Ida 65 

12.06. Lea Antonov  

13.06. Ave Palm 

21.06 Riho Paulus 

27.06. Evelin Raudvere 

30.06. Einar Kattel 

 
 

KK aastakoosolek 

 
20. juunil kohe peale jumalateenistuse lõppu, orinteeruvalt kell 13 

Päevakord: 
1. Koosoleku rakendamine 
2. Kehra Koguduse 2020. aasta tegevusaruanne 
3. Kehra Koguduse 2020. majandusaasta aruanne 
4. Kehra Koguduse tegevused aastal 2021 
5. Kehra Koguduse majandusaasta 2021 
6. Aruannete kinnitamine 

 
 

KK üldkogu koosolek 

30. mail toimub lühike koguduse üldkogu kohe peale jumalateenistust. 
Päevakord: EEKBKL aastakoosolekule delegaatide volitamine osavõtuks. 
Juhatuse ettepanek on: Lembit Ida, Helen Haas ja Aivy Rebase. 
Asendusliikmena Alar Laagriküll. 
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Šalom 
Kuni tänase päevani viivad Aaroni preestrisoost isikud (kohanim) sünagoogides 
iga päev läbi õnnistamise tseremoonia, nii nagu Jumal andis käsu õnnistada 
Iisraeli lapsi, mida saame lugeda 4 Moosese raamatust.  
 
Issand õnnistagu sind ja hoidku sind! 

Issand lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline! 

Issand tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle rahu! (4 Mo 6, 22-26) 
 
Nende sõnadega õnnistatakse kogu rahvast päevast-päeva ja ajast aega. Selle 
õnnistuse keskmes on rahu, mis tõstetakse  üle rahva otsekui kaitsevall. Väga 
paljud juudi traditsioonilised palved lõpevad justnimelt rahu mainimisega. 
Juudid tervitavad üksteist soovides rahu. Miks? Rahu tähistab ühest küljest rahu 
ümberkaudsete rahvastega, aga mitte ainult. See tähistab ka heaolu, millesse 
panustavad kõik kogukonna liikmed, olukorda, kus mitte ükski kogukonna liige 
ei soovi ennast teistest eraldada mingil viisil. See ei tähenda seda, et kõik 
peaksid olema „ühetaolised“ ja ilma oma arvamuseta, vaid pigem olukorda, kus 
igaüks saab panustada oma unikaalsuse ja erilisusega. Rahu on siis kui iga idee, 
iga tegevus, on leidnud oma lõppsihi ja end teostanud.  
 
Mišna (Masechet Oktzin 3) võrdleb rahu anumaga, mida saab täita õnnistustega. 
Vahel satuvad inimesed olukorda, kus neil on kõik olemas õnnelikuks eluks – 
rahaline stabiilsus, hea töökoht, toetav kogukond, armas perekond, kuid ikkagi 
jääb õnnest justkui midagi puudu. Selle põhjus võib olla rahu puudus, selle 
anuma, mille läbi õnnistused saavad väljenduda. Kui inimene leiab oma koha 
elus ja selle kaudu inspireerib ka teisi enda ümber, siis on ta leidnud rahu. Rahu, 
mis aitab meil nautida õnnistusi, mis meile on antud.  
 
Allikas: 

https://www.jpost.com/judaism/torah-portion/parashat-naso-shalom-peace-
668579  
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Mis on põrgu! 
Mis saab inimesest pärast surma? See küsimus 
on vaevanud inimkonda läbi aegade ja vaevab 
ka nüüd, sest inimese eksistentsiaalsed 
probleemid – küsimus elu mõttest ja tema 
kohast maailmas, küsimus surmast, kurjusest ja 
kannatustest – on jäänud läbi aegade samaks. 
Enamus usundeid on veendunud, et inimese 
surm ei ole elu absoluutne lõpp, vaid üleminek 
ühest olemisviisist teise.  

Kristlikus kultuuriruumis, kuhu kuulume, on 
surmajärgset elu seostatud enamasti kahe 
sealpoolse olemisvaldkonna või -seisundiga ‒ 
taeva ja põrguga. Ja kuigi nii Eestis kui ka mujal Lääne-Euroopas läbiviidud 
uurimused näitavad, et taeva olemasolusse uskujaid on oluliselt rohkem kui 
põrgu olemasolu uskujaid, ei tähenda see sugugi, et usk põrgusse oleks 
lakanud olemast. Vastupidi – kõikjal on inimesi, kes tunnevad põrgu ees hirmu 
ja pöörduvad vaimulike poole küsimustega põrgu kohta.  Eesti Entsüklopeedia 
tsiteerib isegi Piibli kirjakohti ja neis olevaid tekste. Milles on siis küsimus? 
Miks üldse sellise teemaga tegelema hakata 

Kõigepealt peame kõrvale jätma seisukoha, mis on paljude kristlaste hulgas 
levinud, et põrgu on saatana valitsusala, see on nn kuradi ja tema deemonite 
territoorium, kus nad tegutsevad ja see kuulub neile. EI! Miks me seda nii 
kindlalt väita saame? Pühakiri ütleb selgesti, et põrgu on määratud kuradile ja 
tema teenritele ning kõikidele deemonitele. Saatan ei valitse mitte põrgu üle!  

Piibel toob väga eriliselt esile, et Loojaks on Jumal. Ja et Valitseja on Jumal. 
Kunagi mainis dr Elmar Salumaa, et kurat on vaid Jumala ketikoer. Seega ei 
saa me kuidagi väita, et maailmas (või universumis) on midagi, mille Looja 
pole Jumal. Muidugi, see paneb meid ka teatud raskustesse. Aga siiski, kui olla 
teoloogiliselt korrektne, on maailmas kõige Looja ainult Jumal. Taani 
karikaturist Bistrup tegi kunagi karikatuuri, kus Jumal inimest luues vaatab 
kõrvale ja siis saatan salamahti paneb inimese sisse pimesoole. Ning Venemaal 
öeldakse, et Jumal lõi taeva ja maa, aga saatan Ivanovo oblasti. Taas tõsiselt 
öeldes – kõige Looja on Jumal ning maailmas ei ole midagi, mida Jumal 
poleks loonud. 
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Kristliku kiriku ajaloos on põrgut kirjeldatud kolmel erineval viisil. Esimesel 
kolmel sajandil olid need arusaamad olemas ja ühtki neist ei peetud 
ketserlikuks, st neist kolmest seisukohast ei olnud üks nn õige ja ülejäänud 
kaks valed. 

Esiteks – igavene teadlikus olekus oleva inimese piinamine. Varakirikus 
kohtame seda teatud määral. Aga alates 5. sajandist, Püha Augustinusest, on 
see väga levinud terves kristlikus mõtlemises. See piinamine kestab igavesest 
ajast igavesti – sellel puudub igasugune lõpp. Kui inimene suri ilma 
Kristuseta, siis ta läks põrgusse. Läänekristluses on see kõige rohkem levinud 
arusaam põrgust. Evangelikaalide hulgas on tuntud nn patuse palve (mida küll 
Piiblis pole – seal kuulutati Kristust, inimesed parandasid meelt ja neid ristiti) 
otsustav, kui oled selle palunud, pääsed põrgust 

Kui keegi elas terve elu kui pagan, elas väga patust elu, aga vahetult enne 
surma palus nn patuse palve, kuhu ta siis läks? Kes juhatab või omab selle 
igavese piinapaiga üle võimu? Milline oleks konkreetne piibellik vastus? Mitte 
saatan ega deemonid, vaid Jeesus Kristus! Inimesed, kellel on taoline arusaam, 
on usklikud inimesed.  

Teiseks arusaamaks on anhileerumine. Selle arusaama järgi on põrgu küll 
patuste piinamiseks, kes ei pöördunud surmaeelses elus Jumala poole, kuid 
sinna sattudes inimene kogeb, et Jumal n-ö „lõpetab kõik selle ära” – need 
piinamisse saadetud inimesed saavad anhileeritud, st nad muutuvad olematuks, 
neid lihtsalt enam ei ole olemas. See arusaam oli varakirikust alates levinud. 
Ka tänapäeval on kristlasi, kes nii usuvad. Piiblist saame leida toetust taolise 
mõttelaadi jaoks ning selleski pole tegemist ketserlusega. Seda seisukohta on 
toetanud ka John Stott. 

Kolmas arusaam – purgatoorlik (puhastustulega) universalistlik lepitus. Ka 
siin on olemas tuli, kuid see tuli ei piina igavesest ajast igavesti, see tuli on 
piinav mõnda aega. Selles arusaamas on tulel puhastav toime. Paljudel 
kirikuisadel oli taoline arusaam ja suur osa idakristlikkusest oli selle vaate 
pooldaja. Samuti ka osa protestantlikke ja katoliiklikke mõtlejaid toetasid seda 
arusaama. Tule eesmärk on puhastada, et kõik saaks ühendatud Jumalaga.  

Igal uskumusel ja religioossel ideel on oma ajalugu ning nii on see ka põrgul. 

Raamatus „Mis on põrgu?“ ei seletata ära põrgu olemust ega asukohta. Palju 
enam on siin juttu Jumala armust. 
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 Jumalateenistused pühapäeviti kell 11 

 Palveteenistus kell 19 zoomis. Vaata kodulehte! 

 Pühapäevakool kell 11  

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

Haas, 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 

 
2021. aasta palvepartner on Ridala kogudus ja vaimulik Ethel Suurküla. 
Koduleht: http://www.ridalakogudus.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) 


