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Armas Kehra Kogudus!                Detsember 2020 

Jh 16:13-14 ütleb Jeesus: „Aga kui tema, Tõe Vaim, tuleb, juhib ta teid kogu 
tõesse, sest tema ei räägi iseenesest, vaid ta räägib, mida kuuleb, ja ta kuulutab 
teile tulevasi asju. Tema kirgastab mind, sest ta võtab minu omast ja kuulutab 
teile.“ 

Oleme jõudnud jõulukuusse. Jeesus Kristus on me eludes selgelt tunnetatav. 
Elame siiski perioodis, kus paljusid inimesi on vallanud kartus ja ebakindlus, 
mis omakorda on mõjutamas meie emotsionaalset ja psüühhilist normaalsust. 
Just nüüd vajame veel enam Jeesuse armutööd endi juures. 

Peale oma tõsist tegevust maa peal ja enne Isa juurde minekut andis Jeesus 
jüngritele teada olulise info, mis on näha ülaltoodud pühakirja salmis. Läbi 
Püha Vaimu oleme otseselt seotud Jeesusega. Just Püha Vaim on see, kes 
kirgastab Jeesust ja kelle evangeeliumi omakorda meie saame jagada 
ühiskonnale. Nii nagu Jeesus ütles oma jüngritele enne oma lahkumist maa 
pealt. 

Kui Püha Vaim on selleks, et kirgastada Jeesust, siis saame seda teha ka meie 
oma eludega. Aga me peame teadma, mida Jeesus rääkis, mida ta soovis ja 
mida on kirja pannud tema kõige lähedasemad Püha Vaimu mõjutusel – 
Paulus, Peetrus ja Jaakobus!  

Palvetame, et Jeesus ilmutaks, kuhu ta tahab, et me kogudusena liiguks. 
Palvetame, et see ühendus, millel nimeks Kehra Kogudus, näeks välja oma 
tegevuses ja arengus, et me toimetame üheskoos, olgu see siis teenistuses 
osalemine või koguduse toetamine eestpalvete ja majandusliku toetamisena! 

Head jõulurahu ja armastust soovides, 

 
Indrek Luide 
Kehra Koguduse pastor  
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Kuukava 
Aeg Üritus Info 

Neljapäev 3.12  
kell 18:00 

Palvekoosolek Indrek Luide 

Pühapäev 6.12 
kell 11 

2. advendi jumalateenistus 
Kristuse surmamälestamine 

juhatab: Indrek Luide  
jutlustab: Indrek Luide 
muusika: Merike Pikkel 

Neljapäev 10.12  
kell 18:00 

Palvekoosolek Andrus Annus 

Reede 11.12 
kell 12:00 

Kohtumine vallavanemaga Vallavanem Riivo Noor 

Pühapäev 13.12 
kell 11 

3. advendi jumalateenistus 
juhatab: Indrek Luide 
jutlus: Margus Pootsmaa 
muusika: Krista Ehanurm 

kell 15 Venekeelne jumalateenistus Ei toimu 

Neljapäev 17.12  
kell 18:00 

Palvekoosolek Ergo Pärnits 

Pühapäev 20.12 
kell 11 

4. advendi jumalateenistus 
juhatab: Hannes Pikkel 
jutlus: Cristian Schwartz 
muusika: Jaana Eskor 

Neljapäev 24.12 
kell 16 

Jõululaupäeva pidulik 
jumalateenistus 

juhatab: Ergo Pärnits 
sõnum: Indrek Luide 
muusika: Heli Karu 

Reede 25.12 1. Jõulupüha  

Laupäev 26.12 
kell 17 

2. jõulupüha 
Koguduse jõulupuu 

Pühapäev 27.12 
kell 11 

Jumalateenistus 
juhatab: Helen Haas 
vabad sõnuvõtud 
ühislaul: Rebeka Pikkel 

Kolmapäev 
1.01.2019 

Uusaasta jumalateenistus 
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Sünnipäevalapsed detsember 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Õnnistusi sünnipäevalastele! 

Helbe Johanson 2 
 

Kätlin Kolk 3 
 

Viivi Kuusemets 4 70  

Jana Leier 6 45  

Eha Roobas 22 
 

Taavi Kaasma 24 
 

Kärolain Kattai 24 
 

Anni Karu 27  

Milvi Vaino 30 
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Noortetöö 
 
Kallid kogudused! 

Oleme ühiselt läbi minemas omamoodi keerukast ajast, mis vahel mõjutab 
meid viisidel, mida koheselt tähelegi ei oska panna. Alateadlik pinge ja 
vastutus, suurem väsimusaste, vajadus kiirelt kohaneda muutustega - sellel 
kõigel on oma mõju. 

Oleme LNK meeskonnana näinud, et üks selle aja raskemaid mõjusid on 
avaldunud noorte seas, kus mentaalse tervise teemad on teravalt üles kerkinud. 
On neid, kes on läbipõlenud ja teisalt neid, kes peavad rasket võitlust 
ärevuse(häire) või depressiooniga. See on kindlasti täna vaid jäämäe tipp. Siin 
kõrval on raske statistikana tõus alaealiste suitsiidi numbrites. Küsimus ei ole 
täna ka selles, kas noor on koguduses või mitte, oleme näinud, et nendes 
võitlustes on ühtemoodi raske nii koguduse noortel kui ka kogudusest 
väljaspool olevatel noortel.  

Aga kogudusel on oma oluline roll, eriti segastel aegadel. Meie osa on teenida, 
armastada ja anda tõelist tunnistust ülestõusnud Jeesusest. Tulla nende 
kõrvale, kes abivajavad ja hoida lootust seal, kus on pime ja inimesed on 
väsinud.  

Just sellepärast pöördume teie poole üleskutsega ühiseks eestpalveks noorte 
vaimse tervise osas. Palume teid kõigis kogudustes eeloleval pühapäeval, II 
advendil 06.12, võtta aega ühiseks eestpalveks noorte mentaalse tervise ja 
meie noorsootöö meeskondade eest, kes selles keerulises ajas püüavad noorte 
kõrval olla või tihti ka oma meeskonna sees üksteist nendes samades 
väljakutsetes kannavad. Ehk on selle ootusaja pühapäeval vaja ühiselt tulla 
Jumala ette ja oodata, et Ta Vaim võiks sekkuda keerulistes olukordades ja 
täita taas oma kogudust, et teenida ja märgata abivajavaid noori meie ümber.  

Loodan väga, et see üleskutse on puudutanud teie südant ja liitute oma 
kogudusega selle eestpalvega. Oleme tänulikud, kui annate märku sellest, 
et olete ühisest eestpalveajast osa võtmas. 
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Palvetame 06.12 kõigi kogudustega: 

 Noorte eest, kes on võitlemas mentaalse tervise väljakutsetega 
(ärevus, depressioon, eneselõikumine, suitsiidsed mõtted) 

 Noorsootöö meeskondade eest, kes on teenimas noori nendes 
väljakutsetes 

 Jumala Vaim tooks esile tarkust ja ande, et kogudustena märgata 
ja teenida noori meie ümber 

"Olge rõõmsad lootuses, vastupidavad viletsuses, püsivad palves!” Rm 12:12 

Lisaks oleme jaanuari alguses viimas läbi LNK-ga veebiseminari=webinari 
noorte mentaalse tervise teemal. Täpsem info sellest on tulemas lähinädalate 
jooksul! 

Sven Joonatan Siibak /EKB Liidu LNK juhataja 
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Aastalõpu teenistus 
 

27. detsembril toimub natuke teistmoodi teenistus,  kus iga soovija saab oma 

anniga kaasa lüüa. Kui sul on mõni luuletus, laul või näidend, mida sa tahaksid 

Jumala nime auks ja inimeste õnnistuseks ning rõõmuks jagada, siis palun 

anna sellest teada Helenile! Mikrofon on avatud ka tunnistustele ja mõtetele 

seoses vana-aastaga ning ootustele, mis on uue aasta suhtes. Tuleme kokku ja 

täname Jumalat kõige hea eest, mida Ta on sellel 2020 aastal teinud ja ootame 

põnevusega Tema juhtimist ka uuel aastal! 

Meil on palju, mille eest tänada. Iga palve, iga tänu on hindamatu väärtusega.  

 

 



 

DETSEMBER 2020 7  

Kehra Koguduse liikmeile 

 

Mõnigi kord on hea tuletada meelde seda, mis õieti tähendab olla ühe koguduse liige. 
Oleme liikmed sageli erinevates ühendustes. Mis teeb koguduse liikmelisuse 
eriliseks? Kas liikmeks olemine tähendab automaatselt ka taevariigis kirjas olemist 
või on liikmeil õigused, kohustused ja vastutus ka? 

Sageli oleme mõtlemas kogudusest laiemalt  kui kohalik kogudus, aga pühakiri 
osutab kohaliku koguduse tähtsusele. Me oleme kõik ülemaailmse koguduse osa, aga 
samas tähtis osa selles paikkonnas, kus elame. Küsimus on sageli selles, kas me 
oleme saajad või andjad, kas me oleme kliendid või liikmed. 

1. Koguduse liikmeina tuleb hoida koguduse ühtsust. Suhtume armastusega 
teistesse liikmeisse keeldudes levitamast kuulujutte ja oleme sõnakuulelikud 
koguduse pastorile ja juhtidele. 

„Et te olete kuulekuses tõele oma hinged puhastanud 
siiraks vennalikkuseks, siis armastage raugematult üksteist 
puhtast südamest!” (1Pt 1:22).  

„Ühtegi nurjatut sõna ärgu tulgu teie suust, vaid rääkige 
ainult seda, mis on hea teiste ülesehitamiseks, et kuuljad 
saaksid armu.” (Ef 4:29). 

„Olge kuulekad oma juhatajaile ja alistuge neile! Nemad 
ju valvavad teie hingede üle nagu need, kellel tuleb aru anda, et nad teeksid seda tööd 
rõõmuga, mitte ägades, sest sellest poleks teile kasu!” (Hb 13:17). 

 

2. Koguduse liikmeina võtame vastutuse koguduses. Palvetame koguduse 
kasvamise pärast, kutsudes pöördumatuid koguduse kogunemistele ja 
sündmustele tervitades külalisi soojalt tere tulemast! 

„Me täname alati Jumalat teie kõikide eest, meenutades 
teid oma palvetes” (1Ts 1:2).  

„Ja isand ütles sulasele: Mine välja teedele ja aedade 
äärde ja keelita rahvast sisse astuma, et minu koda saaks 
täis!” (Lk 14:23). 

„Seepärast võtke vastu üksteist, nõnda nagu ka Kristus 
on meid vastu võtnud Jumala kirkuseks” (Rm 15:7). 
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3. Koguduse liikmeina osaleme koguduse tegevuses, tehes selgeks oma annid ja 
võimed, andes koguduse vaimulikel mind varustada 
minu tegevuses ja õppides teenimismeelsust. 

„Teenigu igaüks teisi selle andega, mille ta on saanud, 
nagu Jumala mitmesuguse armu head majapidajad” (1Pt 
4:10).  

„Tema on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned 
prohveteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseiks ja 
õpetajaiks, et pühi inimesi valmistada abistamistööle 
Kristuse ihu ülesehitamiseks” (Ef 4:11-12). 

„Ärge nõudke ainult oma edukust vaid ka teistele parimat. Olgu teilgi selline meelsus, 
milline oli Jeesusel Kristusel... Ta võttis orja kuju ja sai inimese sarnaseks. Ta oli 
inimesena inimeste hulgas...” (Fl 2: 4-5,7).  

 

4. Koguduse liikmeina tugevdame tunnistust kogudusest, osaledes ustavalt 
koguduse tegevuses, elades Jumala tahte järgi ja ohverdades järjekindlalt oma 
raha unustamata pühakirja korraldust tuua kümnis oma kogudusse. 

„Ärgem jätkem unarusse oma koguduse kooskäimist, nõnda nagu mõnel on kombeks, 
vaid julgustagem selleks üksteist - ja seda enam, mida rohkem te näete seda päeva 
lähenevat” (Hb 10:25) 

„Ainult käituge Kristuse evangeeliumi vääriliselt” (Fl 1:27). 

„Pange kokku pühapäeval osa nädala teenistusest 
annetuse jaoks. Andku igaüks nii palju kui Issand on 
aidanud teda teenida” (1Kr 16:2, Elav uudis).  

„Ja kõik maa kümnis maa seemnest ja puude viljast on 
Issanda päralt; see on Issandale kuuluv püha and” 
(3Ms 27:30). 
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Piiblisõprade kodu 
 
Kaarli Syvanto (1909-1998) tuli Iisraeli 1947. aastal Soomest ja veetis seal 40 
aastat oma elust juutide seas evangeeliumit kuulutades. Tema peamine tegevus 
oli piiblite jagamine. Lähemalt tema elu kohta saab lugeda Unto Kunnase 
raamatus „Teerajaja pühal maal“. Kaarli elutööd jätkavad tema kolm last. 
Näiteks tütar Mirja Ronning rajas koos abikaasa Halvoriga Jeruusalemma 
piiblitõlkijate keskuse, mida kutsutakse ja piiblitõlkijate koduks, mis on 
aidanud kaasa piibli tõlkimisele 47 keelde. Keskus asub põhjamaises 
palkmajas, mis ei ole Iisraelis muidu väga levinud. 

Jeruusalemma piiblitõlkijate keskus teeb koostööd Jeruusalemma ülikooli ja 
muudegi akadeemiliste asutustega ning selle eesmärk on luua laiemaid 
võimalusi piibli levikule läbi kvaliteetse tõlke paljude rahvaste emakeelde. 
Keskus on avatud kõigile, kes huvituvad kõrgel tasemel keeleõppest ja piibli 
tõlkimisest otse heebrea keelest. Lisaks keelega tegelemisele pööratakse väga 
suurt tähelepanu Iisraeli maa ja kultuuri tundma õppimisele, mis loob vajaliku 
tausta piibliteksti mõistmiseks ja muidugi ka tõlkimiseks.  

Vaata lähemalt www.bibletranslators.org  

Hanukka püha algab sel aastal 10. detsembri päikeseloojangul  ja kestab kuni 
18. detsembri õhtuni, nagu ikka kokku kaheksa päeva. Sest täpselt nii kaua 
läks aega, et valmistada ette templiteenistuseks vajaminevat pühitsetud 
lambiõli peale templimäe tagasivallutamist Makkabite poolt 2. saj eKr.  

Hanukkah sameach!  
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Üks vana rahvalik jõulujutt 
 

Kui Joosep ja Maria põgenesid Herodese eest Jeesusega, siis nendel põlnd 
kuskilt öömaea saada. Aga nad leidsid ühe kaljukoopa ja läksid sinna sisse. 
Noor naine tuli nendele seal vastu ja ütles, et ta ei saa võeraid siia vastu võtta. 
Joosep küsis siis: "Kas teil on nii palju inimesi, et põle ruumi?" Naine ütles: 
"Jah, kui meie mehed kodu tulevad, siis on meil palju inimesi." Maria hakkas 
kohe kartma, mis maja nisuke on, noor naine üksi ja palju mehi. 

Aga Joosep jähi siiski öömaeale. Sellel naisel oli ka laps, aga see laps oli 
aiglane. Suur poiss oli juba, kuid ei käind ja oli kärnas. Õhtu Maria tahtis 
Jeesusele vanni teha ja küsis naise kääst sooja vett. Naine andis ka lahkesti 
talle. Et sooja vett järele jähi, siis Maria soovitas, et naine eese last ka peseks. 
Naine ütles: "Ei, ma tohi eese last mette näidatagi, ta nii ull ja kärnas, sul nii 
ilus poeg." Aga nii kui ta sai oma lapse vanni pannud, kus Jeesust enni sees 
pesti, kohe laps aeand ennast sirgeks ja kärnad kadund ära. 

Õhtu röövlipealik tuleb meestega koju ja poiss jookseb talle vastu: "Isa, ma 
sain terveks!" Isal ea meel, kudas see juhtus. Siis poeg rääkis ära: "Meil on üks 
küla naine väikse lapsega. Tema käskis mind pesta oma lapse vannist ja ma 
sain terveks." Röövlipealikul nii ea meel, tänas veel Mariat ja Joosepit ja andis 
neile oma mehi kaitseks kaasa, sest seal ümbruses oli palju röövleid. Õhtul 
Maria nendele mudugi rääkis, et temal on tõotatud laps ja röövlivanemad 
akkasid Jumalat uskuma ning jätsid oma kurja ameti maha. 

Teise öösi põlnd Marial ja Joosepil jälle peavarju. Siis nad leidsid ühe suure 
puu ja olid seal all. Öösi akkas kangesti sadama, siis puu lasknd oma lehed 
longu nende katteks. Nüid see puu, millel lehed longus, selle all on Jeesus 
olnd. Röövlivanemad jätsid küll röövimise maha, aga poeg kasvas ja akkas 
uuesti seda tööd tegema. Siis kui Jeesus oli ristisambal ja röövel tema kõrvas 
ja tema eest kostis, sest et ta Jeesuse ära tundis ja mäletas, mis ead ta temale 
oli teinud.  

Lääne-Nigula kihelkond, Allikma küla – Liisa Alliksoo, snd 1886. a. (1938) 

 

Raamat 
Suuremal osal meist on mingil eluhetkel tekkinud soov näha tulevikku. Kas ma 
peaksin temaga abielluma? Kas ma peaks selle tööpakkumise vastu võtma? Kas mu 
mässumeelne poeg ilmub välja? Oh armas Jumal, kui ma vaid saaksin 
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korraks heita pilgu tulevikku, saaksin vaid väikese vihje, mis sellest saab, siis oleks 
palju lihtsam otsustada.  

Kui ma piiblit loen, hakkan taipama, miks Jumal jagab harva siseinfot tuleviku kohta. 
Põhjus on lihtne, inimesed ei oska sellega midagi peale hakata. 

Võtame Bileami, salapärase Vana Testamendi tegelase, kes sai Jumalalt mitmeid 
selgeid teateid Iisraeli rahva tuleviku kohta (kuigi tema vastupanu murdmiseks oli 
vaja kõnelevat eeslit). Ent lõpuks ei saanud Bileam ise oma sõnumist aru ja tegutses 
iisraellaste vastu, kelle võitu ta ise oli kuulutanud. Viimaks hukati ta kui Iisraeli rahva 
vaenlane (vt 4Ms 22-24, 31: 5Ms 23).  

Vana Testamendi prohvetid ja Uue Testamendi kirjad lasevad meil heita pilgu 
tulevikku. Ent nad õhutavad meid keskenduma oma käitumisele olevikus, usaldades 
suure plaani Jumala hooleks. Mõned kristlased kipuvad neid kahte vaatenurka segi 
ajama. Nad ei hooli metsade hävitamisest ning vee ja õhu saastamisest – Kas mitte 
kogu planeet ei kuulu hävitamisele, nagu ennustas Peetrus? Lähis-Ida konfliktis 
hoiavad nad alati Iisraeli poole, jättes tähelepanuta ebaõigluse palestiinlaste vastu. 
Kas pole siis Jumal lubanud viimastel päevadel õnnistada äravalituid? 

Selline käitumine ajab inimese ja Jumala rollid sassi. Prohvetid kuulutasid ette 
ristilöömist, kuid see ei tähenda, et jüngrid oleks pidanud aitama Jeesust risti lüüa. 
Uus Testament räägi Antikristusest, kuid ma ei hääleta teadlikult tema poolt, kuigi see 
võiks kiirendada teist tulemist. Kuigi mul on mõned vihjed tuleviku kohta, tuleb mul 
elada olevikus, koheldes maakera ja selle 
elanikke samasuguse armastuse ja hoolega, kui 
Jumal pühendas nende loomisele, väljendades 
oma usku, et ühel päeval taastab Jumal 
armuseisundi. 

Kõige selgemad suunised saame Jeesuselt, kes 
teadis paremini kui keegi teine selle planeedi 
lõplikku saatust ja kirjeldas seda kohutavates 
detailides. Sellest hoolimata ravis ta maa peal 
haigeid, äratas surnuid üles, aitas leski ja orbusid, 
lohutas vange ning teenis vaeseid. “Sinu 
tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa 
peal,” õpetas Jeesus meid palvetama ja jätkas siis 
näidates kuidas see välja näeb. Teda ei huvitanud 
eriti kas tema heateod aitavad kaasa Rooma 
impeeriumi pikaealisusele. 

“Näha Jumalat ootamatutes kohtades” Philip 
Yansey 
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KKKoooggguuuddduuussseee   iiinnnfffooo   

   
Jumalateenistused pühapäeviti kell 11. 
 Palveosadus neljapäeviti kell 11  
 Palvekoosolek neljapäeviti kell 18:00 
 Pühapäevakool pühapäeviti kell 11. 
 
 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 
Projektiarve: EE532200001120056881 


