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Pastoriveerg      Jaanuar 2021 

 
Õnnistatud uut, 2021 armuaastat, mida meile on antud täita Jeesuse järgijatena, 
päev päevalt meelepäraste tegudega. 
   Tuletades meelde möödunud aastat, on südamest tänu öelda igale eest-
palvetajale, igale annetajale, igale kaasalööjale, olgu ta siis jumalateenistuses 
aktiivses tegevuses või selles osaduskonnas osaleja, kes on kogunenud. 
Mõtleme tänus ka nendele, kes ei ole jõudnud osadusse, aga on saanud osaleda 
koguduse tegemistest osa kas interneti või infolehe vahendusel. 
   Vaadates kaugemasse ja lähemasse minevikku olen mõistnud, et Issanda 
teed on imelised, aga sageli ka mõistmatud. Teekond punktist A punkti B ei 
ole sageli ka juhtidele alati mõistetav ja siis tuleb sumada selles ringrattas, kus 
oleme harjunud pidevalt ringlema.  
   Kogudusena oleme seadnud mõtteviisi – üheskoos-koostöös – mis ei tule 
tegelikult mitte sugugi iseenesest. Et suuta ennast kohandada koguduse valitud 
suundadega, ei ole alati kerge, sest meil on ühiskonnast lähtuv demokraatia nii 
tugevalt sees, et nii mõnedki arvavad, et sama kehtib ka jumalariigis. 
Koguduses olemise peamõte on ustavus. See on valdkond, mida sellelgi uuel 
aastal tuleb arendada. 
   Siinjuures suured tänud lastetöös osalejatele, koguduse muusikatöö 
arendajatele ja neile, kes on valmis oma käe külge looma maja remondil või 
korrastamisel ja muidugi siiras tänu neile, kes ustavalt on osalemas ühistes 
palvekogunemistes. 
   Aga kõige selle juures esitan oma viimase aja üha sügavamalt juurdumas 
mõtet, mis on koguduse „metsikult tähtis eesmärk“, mida püüame üheskoos 
saavutada uuel alanud aastal. 

Lootusega edasi! 

Kehra Koguduse pastor Indrek Luide 
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Jaanuari kuukava 
Aeg Üritus Info 

P 03.01 
kell 16 

Jumalateenistus 
Pühaõhtusöömaaeg 

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

K 06.01 Kolmekuningapäev 
 

P 10.01 
kell 11 

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

P 17.01 
kell 11 

Jumalateenistus 
juhatab: Hannes Pikkel 
jutlus: Hannes Pikkel 
muusika: Heli Karu 

P 24.01 
kell 11 

Jumalateenistus 
juhatab: Rebeka Pikkel 
jutlus: Helen Haas 
muusika: Merike Pikkel 

T 26.01  
kell 19 

Foorum ettevõtlikele ja 
ettevõtjatele 

Tööandjate õiglane kohtlemine 

P 31.01 
kell 11 

Jumalateenistus 
juhatab: Helen Haas 
jutlus: üllatus 
muusika: Rebeka Pikkel 

 

 
Neljapäeviti  
kell 11 palve ja osadus 
kell 19 palve- ja osaduskoosolek 
 
 
Alliansspalvenädal Tallinna kogudustes 
10.01  kell 17:00 EELK Tallinna Kaarli kirikus, Toompuistee 4 jutlus Erki Tamm 
11.01  kell 18:30 Tallinna Eelimi koguduses, Tatari 51, jutlus Rein Uuemõis 
12.01  kell 18:30 EKNK Toompea koguduses Toompea 3, jutlus Robert Tšerenkov 
13.01  kell 18:30 EKB Kalju Baptistikoguduses, Kalju 1, jutlus Mart Metsala 
14.01  kell 18:30 EKB Oleviste koguduses, Lai 50, jutlus Aare Kimmel 
15.01  kell 18:30 SPA Tallinna koguduses Merepuistee 3, jutlus Tarmo Lige 
16.01  kell 17:00 EELK Jaani koguduses, Vabaduse väljak, jutlus Ago Lilleorg 
17.01  kell 17:00 EMK Tallinna koguduses, Narva mnt 51, jutlus Urmas Viilma 
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Õnnistusi jaanuarikuu sünnipäevalastele: 
 
2. Ilmo Kannike 
2. Marilys-Mirjam Kurg  40 
10. Tiina Lamberth 
11. Taaniel Kaasma 
14. Arno Jaanimaa 
21. Irma Ehanurm  70 
25. Svea Olberg   65 
30. Saara Tooming  94 
31. Merlin Maripuu 
 

   
2021 palvepartner on Ridala kogudus 

Mul oli suur rõõm, et meie palvepartner Kehra kogudus oli nii innukas ja aasta 
esimesel päeval juba andis endast märku! Ridala kogudus on 138 aastat tagasi 
saanud alguse  priikogudusena. Põlvkonnad on vahetunud, kuid siiani on meis 
palju  priikogudusele omast vaimulaadi. 

Meie koguduse teenistustel  on suur osa tunnistustel ja laulmisel. Viimastel 
aastatel on  tulnud just noored inimesed elavale usule  ja liitunud kogudusega. 

Lisaks pühapäevasele jumalateenistusele  käime koos ka neljapäeva  õhtuti, et 
jagada oma elusid ja olla ühises palves ja piibli lugemises. Kui Jumal lubab 
siis kindlasti tahaks saada sel aastal teie kogudusega tuttavaks ja jagada nn 
"brigaade", see on väga hea mõte! 

Ja oleme valmis ka teid kandma eestpalves! Selle 
kuu eestpalvesoov on – et leida üks inimene veel 
lisaks, kes teeks lastetööd .  

Meie kogudusel on facebooki leht (Ridala kogudus), 
kus on palju pilte – võite selle kaudu ka 
meiega tutvuda. 
 
Jumala rahu ja juhtimist soovides uude algavasse 
aastasse, 
Ethel ja Eedi Ridalast 
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Lastetööst 
20.12 oli koguduse pühapäevakoolilastel imeline võimalus käia Paasikul 
koerte mõisas. Nii sai ka rangemate ettekirjutiste ajal lastepidu värskes õhus 
väärikalt peetud. Mindi autodega, Hannes Pikkel, Ilmo Kannike ja Krista 
Ehanurm aitasid oma sõidukitega lapsi viia ja tuua.  

Kohapeal tutvuti Huski koerte tõugude ja aretusajalooga, sai näha ühte poni ja 
alpakasid toita. Oli ka tellitud jõuluvana, kes seal kinke jagas. Igaüks sai 
omale koerte pildiga puzzle. 

Ilm polnud küll külm, aga osalejad kurtsid suure jaheduse üle. Seda oli aga 
arvesse võetud ja kõiki ootas kuum õunamahl ja soojad vastvalminud 
viineripirukad. Irma ise valmistas meile üle 40 piruka. Üks laps lausa ütles 
rõõmust, et vot see on alles elu. Pidu jätkus koguduse ees, väikesel 
kiviterrassil, kus laud oli kaetud ja osalejad said hoida ka distantsi. Peale sooja 
kehakinnitust, tuli äkki telefonikõne inglit, kes teatas, et oli lennates poetanud 
kaks kotti õule puu otsa. Uudishimulikud lapsed ei jõudnud ära oodatagi, mis 
edasi räägitakse, jooksid kingikotte otsima. Ja otsejoones ühe teatud puu 
juurde, kust nad ka saagi said, nagu juhitult. Kottides oli igale lapsele veel 
väike kingitus. Selline laste pidu saigi, kõik olid õhinal ja rõõmu täis.  

Eriline tänu Domus Kinnisvarale, kelle abiga ikka lapsed kingitusi ja üritusi on 
saanud jõulude ajal korraldada. 
 

 
Fotod: Krista ja Elen 
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Iisraeliveerg 
 
Üle 20 000 juudi asus 2020 aastal Iisraeli  
 

Vaatamata raskele Covid-19 aastale tegi rohkem kui 20 000 pea 70 eri maalt 
juuti aliyah ehk saabus elama Iisraeli. Juudi Agentuuri juht Isaac Hertzog 
märkis, et see on uskumatu tulemus raskel aastal, mil reisimine on olnud väga 
piiratud. Kõige rohkem oli saabujaid endise NL aladelt (10 200), järgnesid 
saabujad Euroopa Liidust (3120) , Põhja-Ameerikast (2850), Ladina-
Ameerikast (1500), Lõuna-Aafrikast (280) ja Austraaliast (90). Erioperatsiooni  
Zur Israel käigus oodati Etioopiast 1200 juuti, kellest 650 saabusid detsembris 
ja 300 peaks jõudma veel aasta viimastel päevadel. 

Tagasipöördumise vastu on suur huvi – Juudi Agentuur sai aasta jooksul 
160 000 sellekohast avaldust, millest 41 000 on praeguseks menetlusse võetud. 
Kusjuures 28 000 menetlust on käimas Lääne Euroopa maadest tulijatele, mis 
on võrreldes 2019 aastaga kahekordne arv. Kes on eriti suur noorte 
täiskasvanute seas, mida võib seletada aasta jooksul pakutud veebipõhised 
aliyah teemalised seminarid.  

Juudi Agentuur ennustab, et järgneva 3-5 aasta jooksul saabub Iisraeli kuni 
250 000 immigranti, mis nõuab valitsuselt rahvuslikku plaani nii suure hulga 
inimeste vajaduste täitmiseks ja  integreerimiseks. 

Allikas: www.unitedwithisrael.org  
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Tervenemispaik 
David oli meie kirikus külaline. Ta tuli siia lootuses minuga kohtuda ning 
soovis, et ma saaksin tervendatud. Ma ei hakka rääkima, kui paljud inimesed, 
kellega olen aastate jooksul kohtunud, on püüdnud sama teha. Kirikutes, 
tänavanurkadel, kokkutuleku- ja ostukeskustes. Mõned neist kohtumistest on 
olnud pisut rõhuvad – peaaegu hirmutavad. 

Kuid mitte sellel päeval, mitte selle noormehe puhul. 

Ometi võitlesin kõhedustundega. Aastate eest ilmusid meie tallu Marylandis 
mitmel korral mehed, kellele Püha Vaim olevat ilmutanud, et nad peavad mind 
tervendama … või minuga abielluma! Vahest ehk mõistate siis mu tõrjuvat 
hoiakut. 

“Olgu, ma ei keeldu kunagi palvetest tervise pärast,” kinnitasin Davidile. 

See poiss ei raisanud aega ja asus kohe asja kallale, esitades kõne, mis näis 
olevat ette valmistatud. “Kas sa pole kunagi mõelnud, et su tervenemist võiks 
takistada mõni patt? Kas oled olnud mingil viisil Jumalale sõnakuulmatu?” 
Enne kui jõudsin vastata, lõi David lahti oma Piibli – me seisime ikka veel 
keset parkimisplatsi – ja luges ette kirjakoha Luuka evangeeliumist. “Mehed 
kandsid kanderaamiga inimest, kes oli halvatud, ja püüdsid teda sisse tuua 
ning asetada Jeesuse ette. Ja kuna nad rahvahulga tõttu ei leidnud teed, kuidas 
teda sisse tuua, läksid nad üles katusele ja lasksid ta koos kanderaamiga 
tellislaest läbi, keset tuba otse Jeesuse ette” (5: 18–19). 

Ta sulges Piibli ja tuletas mulle meelde, et halvatud mees sai selles loos 
terveks. Ja minagi saaksin terveks, kui ma vaid tunnistaksin oma patud ja mul 
oleks piisavalt usku. Ta jätkas: “Joni, su elus peab olema mingi patt, mida sa 
pole üles tunnistanud.” 

Ütlesin talle, et mu südametunnistus on Issanda ees puhas (ta suhtus sellesse 
pisut skeptiliselt) ja kordasin, et palved mu tervise eest on alati teretulnud. Ma 
tänasin teda osavõtlikkuse eest, kuid väitsin, et minu arvates ei ole siin 
tegemist usu puudumisega. 

Kuid David ei võtnud mõtet omaks. Talle oli õpetatud, et kui sa oled kristlane 
ja su elus ei ole teadlikku pattu, ja kui sa usud, et Jumal võib sind tervendada, 
siis … peaksid sa ka terveks saama. Kas siis Jumal ei tahtnud kõiki 
tervendada? Kas siis Jeesus ei soovinud, et kõik oleksid terved? Muidugi 
soovis! See oli ju ilmne! 

“Joni, su usk peab olema puudulik. Sa vaata ennast. Oled ikka alles oma 
ratastoolis!” 
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Mõtlesin hetke kirjakohale Luuka 5, mida ta oli äsja lugenud, ja palusin tal 
veel kord Piibli samast kohast avada. “Hästi,” ütlesin ma, “ühes asjas on sul 
õigus, David. Kui nad halvatud mehe läbi katuse Jeesuse ette lasksid, sai mees 
tõesti terveks. Kuid vaata edasi 20. salmi. Seal öeldakse, et mees sai terveks, 
kui Jeeus nägi tema nelja sõbra usku.” 

“Ja siis?” 

“Kas sa ei taipa? Ta ei nõudnud midagi halvatud mehelt. Ta nägi nende meeste 
usku, kes halvatud mehe läbi katuse alla lasksid. Jumal ei nõua minu 
tervendamiseks mitte minu, vaid sinu usku. Kui Jumalal on plaan mind 
ratastoolist välja aidata, võib Ta selleks kasutada sinu usku. Usu, sõber, 
põhikohustus lasub just sinu peal!” 

Davidile ei meeldinud 
niisugune seisukoht. See ei 
läinud kokku tema 
stsenaariumiga. See polnud 
see, mida talle oli õpetatud. 
Kõik ta õpetajad olid talle 
sisendanud, et kuin inimeme 
pole terveks saanud, siis on 
probleem selles inimeses 
endas ja tema usus. 

Ometi ei ole usk mitte 
tähelepanu keskmes. 

Kesksel kohal on alati Jeesus 
Kristus ja Tema tahe nende 
suhtes, kes kannatavad. 
Omada suurt usku tähendab 
uskuda suuresse Päästjasse ja 
Pühakiri tervitab igaühe 
usku, kes usub Jeesuse 
tahtesse meid tervendada. 
Tulevikus võib see “igaüks” 
olla ka David. 

Joni Earecson Tada. 
Tervenemispaik. 
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KKKoooggguuuddduuussseee   iiinnnfffooo   
 

Jumalateenistused pühapäeviti kell 11:00 
 Pühapäevakool pühapäeviti kell 11:00 
 Palveosadusring neljapäeviti kell 11:00 
 Palvekoosolek neljapäeval kell 18 
 

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

Ergo Pärnits. 

 Pastor:  
o Indrek Luide, 56359279 pastor@kehrakogudus.ee 

 
 
Kehra Koguduse 2021. aasta palvepartner on  
Ridala Baptisti Kogudus ja pastor Ethel Suurküla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
Pangaarve:   EE372200001120056878 
Projektiarve: EE532200001120056881 
Maja välissoojustus: EE522200221073343531 


