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Karjaselt      Mai 2022 

Õnnistatud mai kuud! 

Sellel aastal algab 1.mai pühapäevaga. Need, kes oleme tulnud okupatsiooni 
riigist teame, et see päev oli riigipüha ja nimetati „töörahvapühaks“. Nüüdsetes 
kalendrites nimetatakse seda päeva „kevadpühaks“. Ja sellel päeval tehakse 
teadagi mida…?! 

Me ei saa silmi sulgeda olukordade ees, mis maailmas toimub. Kõik meedia 
kanalid on täis informatsiooni Ukrainas toimuvast. Järjest uusi linnu on võetud 
käsile ja pommitatakse elurajoone ja eluliselt tähtsaid piirkondi. Ilma armuta. 
Küsime ehk, miks Jumal seda kõike lubab? Vastus on vabas tahtes, mida 
inimesed on valinud. Elu ilma Jumalata ongi julm ja vägivaldne! Läbi sajandite 
on käinud sõjad ja tapatalgud. Viimasel 30 aastal rohkem endistes kommunismi 
maade piirkonnas. 

Üleskutse on aga usurahvale Eestis ja me ei tohi ka sellest eemal olla. Jätkuvalt 
pean ülesse tõstma ja teada andma, et palve on see mis toimib ja võib muuta 
olukordi. Ja väga selgelt pühakiri ka ütleb, et kus 2 või 3 on ühelmeelel koos, 
tahan ma olla osaline selles liikumises. Kutsun sellel kuul osalema kõikides 
palvevõimalustes. Mitmed on väljendanud, et isegi saatana poolt peale surutud 
väsimus on kadunud hetkest, kui tullakse kristlaste osadusse palvetama. Ärme 
laseme siis saatanal võitu saada vaid teame, et Kristuse ülestõusmisvägi on see 
mis on saatana võitnud. Kutse võitlusse ja see on üks väheseid valdkondi, mis 
meie usuelu rikastab ja avab lõpeks tee vabadusse. Sisemise vabaduse juurde. 

Ma seda ei ütlegi milliseks saab muutuma selle tõttu koguduse osadus! 

Õnnistusi ja julgust välja astuda tavaolukordadest! 

 

Indrek Luide, Kehra Koguduse pastor  
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Aeg Üritus Info 

Pühapäev 1.05 
kell 11 

Jumalateenistus 
Kristuse surmamälestamine 

juhatab: Indrek Luide  
jutlustab: Christian Schwarz 
Muusika: Heli Karu 
Lapsed: Hannes Pikkel 

Kolmapäev 4.05 
kell 19 Piibliõpe  

Reede 6.05. 
kell 6:30 

Meeste palvushommikusöök Kohvikus 

Reede 6.05  
kell 19 

Palvekoosolek - ligunemine Juhendab Mariliis Mirjam Kurg 

Pühapäev 8.05 
kell 11 

Jumalateenistus 
Emadepäev 

Jutlus Helina Diana Helmdorf 
Juhatab: Indrek Luide 
Muusika: Merike Pikkel 
Lapsed: Rebeka Pikkel 

Kolmapäev 11.05  
kell 19 Palvekoosolek  

Laupäev 14.05 
kell 18 

Erikava koos soomlastega 
Hämeenlinnast 

Sõnum: Merja Pitkänen 

Pühapäev 15.05 
kell 11 

Jumalateenistus 

Jutlus Arto Kortemaa 
Juhatab: Indrek Luide 
Muusika: Tuuliki ja Oliver Pikksaar  
Lapsed: Krista Ehanurm 

Kolmapäev 18.05 
kell 19 Piibliõpe  

Reede 20.05  
kell 19 

Palvekoosolek ligunemine Juhendab Mariliis Mirjam Kurg 

Pühapäev 22.05 
kell 11 

Jumalateenistus 

Jutlus Ergo Pärnits 
Juhatab: Ergo Pärnits 
Muusika: Rebeka Pikkel 
Lapsed: Irma Ehanurm 

Teisipäev 24.05 
kell 18:30 

Foorum Ettevõtjate kokkusaamine 

Kolmapäev 25.05 
kell 19 Palvekoosolek  

Laupäev 28.05 Ülemaailmne evangeeliumi kuulutamise päev 

Pühapäev 29.05 
kell 11 

Jumalateenistus 
Erikava 
Lapsed: Elen Annus 

Teisipäev 31.05  
kell 18:45 

Palvesaade Otseülekanne TV7 kanalile 

Pühapäeval enne jumalateenistust kell 10:10st alates palvekogunemine. Osavõtt 

vajalik kõigil jumalateenistuse tiimis osalejatel ja teised vabatahtlikud.
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Kehra Koguduse palvetööst 
On koguduse liikmeile üleskutse. Kui soovime, et kogudusega võiksime 
areneda ja toimetada vastavalt Jumala poolt konkreetselt meile tõotatud suunas, 
siis algab see kõik koguduse ühisest palvest. Selleks on 5 võimalust. 

1. Ühine palveosadus enne pühapäevast jumalateenistust kell 10:10 kuni 10:45. 

2. Iga teise ja neljanda nädala kolmapäeva õhtul kell 19. 

3. Iga esimese ja kolmanda nädala reedel kell 19 suures saalis. 

4. Igal neljapäeval kell 11 seminaritoas 

5. Meestele. Iga kuu esimese reede hommikul kel 6:30 palvushommikusöök 
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Kehra koguduse aastakoosolek 

29.05.2022 Kohe peale jumalateenistuse lõppu, orinteeruvalt kell 13 

Päevakord: 
1. Koosoleku rakendamine 
2. Kehra Koguduse 2021. majandusaasta aruanne 
3. Kehra Koguduse tegevused aasta 2022 
4. Aruannete kinnitamine 
5. Delegaatide valimine EKB Liidu aastakonverentsile 2022 

 
 

Mõned toimimised 

Mais stardib mõnigi uus ettevõtmine: 

1. Meeste palvushommikusöök kuu esimesel reedel kell 6:30 kuni 7:30. Kindlasti 
saab see olema üks paljudest võimalustest kuidas osadust kasvaks ja Jumala Riik 
tugevneb. Kutsun kõiki mehi võtma aega selles osalema. 

2. Kehra Kogudus koos Valgus Meediaga alustame kord kuus korraldama 2 
tunniseid palvekogunemisi mis saavad olema nähtavad ka TV7 kanalil. Et see 
kõik toimiks Jumala võidmises on vaja lüüa püsiv eestpalvetajate grupp. Tule 
kaasa ja anna oma kaasamisest teada Ergo Pärnitsale, koguduse palvetöö 
koordinaatorile! 

3. Kogudusemaja näituseseintel on näitus, mille nimetuseks on „Kunst teeb 
misjonit“ Mitmed kunstnikud on andnud oma tööd misjonitöö heaks. Kui ostad 
maali, siis see raha läheb otse misjoniöö toetuseks. Vali oma töö valmis ning küsi 
hinda ja osta töö ära ka sellega toetad misjonitööd. 
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Olulist Iisraelis 
Konflikt Araablastega on eskaleerumas 
Nii Iisraeli kui ka Palestiina Autonoomia Araablased korraldasid märtsi lõpus 
mitmeid tulirelva, külmrelva ja mootoriterrorismi rünnakuid juutidele mitmel 
pool Iisraelis. Rünnakud toimusid nii Jeruusalemmas kui ka Juudas ja 
Samaarias. 
Kõige ohvriterohkemad rünnakud toimusid Tel Avivi ultraortodokside 
linnaosas Bnei Barak, kus sai surma 5 ja Beer Shevas, kus sai surma 4 inimest. 
Tel Avivis avas terrorist valimatult inimeste pihta tule. Beer Shevas toimus 
kombineeritud mootori- ja külmrelva rünnak. 
Tel Avivi viiest ohvrist kaks olid juudid, kaks olid Ukraina võõrtöölised ja üks 
oli araabia kristlane. Araablane oli politsei ohvitser, kes saabus teisi kaitsma, 
kuid sai surmavalt haavata. Veel enne langemist jõudis ta oma relvast tulistada 
surnuks ka terroristi. Sellega säästis ta ka kõigi elud, kes oleks järgmistena 
võinud terrori ohvriks langeda. 
Kokku hukkus möödunud nädalatel terrorirünnakutes kokku 13 inimest. 
Lisaks neile oli ka mitmeid haavatuid. Surma sai ka enamus terroristidest. Ka 
Jeruusalemma pussitaja ei jõudnud õnneks oma ohvrit tappa, kuna üks 
tsiviilisikutest, kes sündmuskohalt möödus, reageeris juhtumile kiiresti oma 
isikliku relvaga, mille tagajärjel hukkus pussitaja. 
Iisraeli Valitsus suhtub terrorismi täie tõsidusega. Otsekohe otsustas 
Kaitseminister Benny Gantz tuua õppuselt ära 1000 kaitseväelast ja suunata 
nad politsei üksustele appi korda pidama. 
Peaminister Naftali Bennett pöördus Iisraeli kodanike poole üleskutsega olla 
valvel ja vastutustundlik. Ta palus kõiki, kellel on relvaluba, kanda oma relv 
alati kaasas. Samuti kutsus ta kõiki üles hoidma ümbruses toimunu suhtes 
silmad lahti. 
Äärmusislamistide aktiveerumisel võib olla mitmeid põhjusi. Enamasti on 
need emotsionaalset laadi. Nende oma vaimulikud juhid kutsuvad neid üles 
võitlema.  Lisa põhjusena võib olla ka nädalavahetusel alanud Islamiusu püha 
Ramadan. Läbi aegade on Ramadani püha aegadel terrorism Iisraelis 
kasvanud. 
Teise põhjusena võib olla ka asjaolu et Mahmoud Abbasi juhitud Palestiina 
Autonoomia reiting on madalam, kui terroristlikul organisatsioonil Hamas. 
Palestiina Autonoomia araablaste enamus toetab tugevat juhti ja terroristlikku 
ideoloogiat. Kuna Hamas propageerib relvastatud võitlust juudi rahva vastu, 
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on ta toetus ka suurem. Tundub, et Palestiina Autonoomia üritab võistelda 
terroristliku Hamasiga selles, kumb suudab rohkem juutidele kurja teha. 
Templimäge haldav islamiusu valitsus saatis Iisraeli riigile hoiatuse ja 
ähvarduse, et juudid ja kristlased ei läheks Ramadani ajal Templimäele, kuna 
vastasel juhul nad ei vastuta tagajärgede eest. Loomulikult ei saa Iisrael 
sellega nõustuda. Siiani on juutide ja kristlaste pääs sinna avatud, kuigi 
endiselt piirangutega. 
Enamus kurjategijatest on noored. Neid on lapsest saadik õpetatud juute 
vihkama. Edasi piisab vaid väikesest lisamotivatsioonist et panna nad kuritegu 
sooritama. Seda tunduvad islamivaimulikud hästi oskavat. 
Iisraelis otsitakse ja saadakse enamasti kurjategijad kätte. Riigivõimu 
ülesandeks on teha kindlaks, et kurjategijal ei oleks lootust pääseda 
karistusest. See on enamasti hoidnud ka kuritegude arvu suhteliselt väikesena. 
Kui keegi on siiski midagi sellist teinud, otsitakse süüdlast põhjalikult ja 
varem või hiljem ta ka tabatakse.  
Heade soovidega, Peeter Võsu 
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Raamat 

Seisime Jumala aias Elupuu all. Näis, et kogu väehulk põlvitab siin Issanda 
Jeesuse ees. Ta oli just andnud meile signaali naasta lahingusse meie vendade 
pärast, kes olid veel seotud, ja kogu maailma pärast, keda Ta armastas. See 
käsk oli ühtaegu imeline ja hirmus. Imeline sellepärast, et see tuli Issandalt, 
hirmus sellepärast, et pidime maha jätma Issanda ilmumusliku ligiolu ja Aia, 
mis oli ilusam kõigest, mida olin kunagi näinud. Jätta maha see kõik ja minna 
lahingusse tundus lausa võimatuna. Ent Issand jätkas oma julgustavat kõnet: 
„Olen andnud teile vaimuanded ja väe ning avanud teile arusaamise Minu 
sõnast ja Minu riigist; kuid võimsaim relv, mis teile on antud, on Isa armastus. 
Kuni te käite Mu Isa armastuses, läheb teil kõik korda. Elupuu vili on Isa 
armastus, mis on ilmunud Minus. See armastus, mis on Minus, olgu teie 
igapäevane leib!” Issand ei olnud välimuselt selline, et Teda oleks võinud 
pidada erakordselt ilusaks. Pigem oli Ta tavaline. Vaatamata sellele muutis 
arm, millega Ta tegutses ja rääkis, Ta kõige ligitõmbavamaks isikuks, keda 
eales olin näinud. Ta asus väljaspool igasugust inimliku väärikuse ja ülluse 
määratlust. Ükski maal, mis on püüdnud tabada tema välimust, ei ole seda 
suutnud, aga mingil kombel need kõik siiski sarnanevad Temaga. Püüdsin 
mõista, kuidas see on, et Tema on kõik, mida Isa armastab ja hindab. Ta on 
tõepoolest täis armu ja tõde, ja niisugusel määral, et tundub, nagu ei loeks iial 
midagi muud, kui vaid arm ja tõde. Kui sõin 
Elupuu vilja, siis täitsid mu hinge mõtted 
kõigest heast, mida olin iial tundnud. Kui 
Jeesus kõneles, siis oli samasugune tunne, 
aga palju võimsam. Soovisin, et ma ei peaks 
iial lahkuma sellest paigast. Kunagi olin 
arvanud, et inglitele võib olla üsna tüütav, 
kui pole teha midagi muud kui austada 
Issandat Tema trooni ees. Nüüd tunnetasin, 
et pole midagi imelisemat ega 
vaimustavamat, kui ülistada Teda. Kindlasti 
on see taeva parim osa. Tundus raske 
uskuda, et olin nii sageli võidelnud 
tüdimusega ülistuskoosolekute ajal. Ainus 
põhjus võis olla see, et mul tollal polnud 
peaaegu mingit kokkupuudet taevase reaalsusega.  
Rick Joyner. Põrgu väed on rünnakul.  
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Jumalateenistused pühapäeviti kell 11. 

 Iga 2 ja 4 kolmapäev palveteenistus kell 19 kontaktis ja zoomis. Vaata 

kodulehte! 

 Iga 1 ja 3 nädala reede kell 19 palveosadus suures saalis. 

 Pühapäeval kell 11 pühapäevakool. 

 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 Kogudus Ristee ja vaimulik 
Meelis Kibuspuu. Koduleht: 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) 


