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November 2018 

Pastoriveerg! 
 
Möödunud kuul keerasime kella tunni tagasi. Talvel soovib riik asuda 
vööndiajas. Suvega võrreldes tund tagasi. 

Millises ajavööndis soovime olla aga vaimulikult? Kas vööndiajas või samm 
edasi? 

Minu mõtted ja Pühakirja uurimine on seotud olnud mõtetega, millist tegusõna 
vormi Jeesus ja ka teised Piibli raamatu kirjutajad kõige sagedamini 
kasutavad. Üldlevinud arvamus, et elame armu ajal ja see tähendab praktilises 
elus, teen kui soovin, tulen kui tahan. Paljudki taandub see enda, inimlikele 
tunnetele ja emotsioonidele, mitte aga Pühakirjale. 

Pühakirja sõna: Ükski ei saa tulla minu juurde, kui teda ei tõmba Isa, kes on 
minu läkitanud …(Jh 6:44) paneb mõtlema, et kas Isa ei tõmbagi enam kedagi 
oma riiki? Või peame mõne teise kirjakoha järgi talitama ristiinimesena? 
Matteuse evangeelium lõpeb 3 olulise sõnaga: minge, ristige, õpetage. Ja 
Paulus lisab juurde ühe olulise sõna: rõõmustage! 

Mis muud, kui toimetame selliselt, kui Pühakiri meid õpetab! 

 
Rõõmu tundes 

    

Indrek LuideIndrek LuideIndrek LuideIndrek Luide 

Kehra Koguduse pastor     
    

    

Koguduse koduleht: www.kehrakogudus.ee  
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NNNooovvveeemmmbbbeeerrr   222000111888–––   kkkuuuuuukkkaaavvvaaa   
Aeg Üritus Info 

Pühapäev 4.11 
kell 11 

Jumalateenistus 
Kristuse surmamälestamine 

juhatab: Indrek Luide  

jutlustab: Cristian Schwartz 
muusika: Helen Haas 

Laupäev 10.11 

Kell 13-18 
Abielufestival Tallinna Metodisti kirikus 

Pühapäev 11.11 

kell 11 

Jumalateenistus 
Isadepäev 

juhatab: Indrek Luide 
jutlus: Hannes Pikkel 

ülistus: Diana Leoke-Bosenko  

Pühapäev 18.11 
kell 11 

Jumalateenistus 
Rahvusvaheline tagakiusatud 
kristlaste eestpalvepäev 

juhatab: Piia Pärnits 
jutlus: Ergo Pärnits 

ülistus: Merike Pikkel 

Pühapäev 18.11 Kehra Koguduse pastor ja juhatuse esimees Hämeenlinnas 

Pühapäev 25.11 

kell 11 
Jumalateenistus 
Surnutemälestuspüha 

juhatab: Indrek Luide 

jutlus: Helen Haas 
muusika: Heli Karu 

   
ÕÕÕnnnnnniiissstttuuusssiii   sssüüünnnnnniiipppäääeeevvvaaalllaaasssttteeellleee!!!   

SSSüüünnnnnniiipppäääeeevvvaaalllaaapppssseeeddd   nnnooovvveeemmmbbbeeerrr   222000111888

Pikkel Merike 3  

Väin Milvi 5 85 

Palm Anu 11  

Pindam Mari 19 74 

Vaga Marju 23  
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IIIiiisssrrraaaeeellliiivvveeeeeerrrggg   ---   HHHeeellleeennn...   
 
Jaffa värav 
Jaffa värav valmis praegusel kujul 1538. aastal ja on üks tähtsamaid 
sissepääsusid Jeruusalemma vanalinna. Värav on kindlustatud kaitsetorniga 
ning sissepääs on L-kujuline, mis pidi vaenlase rünnaku  hoogu maha 
tõmbama. 
Värav on saanud omale nime Jaffa linna järgi, mis asub Jeruusalemmast 70 km 
kaugusel Vahemere ääres. Jaffa sadam oli keskajal väravaks pühale maale 
kaugemalt tulijaile – enamus Euroopa palverändureid saabus siia meritsi. 
Maabudes Jaffas võeti suund maad mööda Jeruusalemma ning kõige otsem tee 
hauakirikuni kulges läbi värava, mis avanes Jaffa poole. 
1898. aastal, mil Saksa 
keiser Wilhelm II koos 
abikaasa Augusta 
Victoriaga Jeruusalemma 
külastas, sisenes ta 
vanalinna just nimelt läbi 
selle värava. Selleks puhuks 
lõhuti osa värava 
kaitsemüürist, sest vastasel 
juhul ei oleks suursugused 
kalessid vabalt sisse 
pääsenud. Läbimurret 
kasutatakse tänini autodega 
sisenemisel. 
1917. aastal sisenes 
vanalinna Jaffa värava 
kaudu Briti kindral Edmund 
Allenby, kes pidas samas ka 
ajaloolise kõne värava 
lähedal asuva „Taaveti torni“ esisel trepil. Allenby, soovides osutada austust 
püha linna vastu, otsustas siseneda läbi värava jalgsi ja mitte kui võitja-
vallutaja, kes oli linna Osmanitelt üle võtnud. 
1948. aastal toimusid vanalinna ja selle väravate nimel araablaste ja juutide 
vahel ägedad lahingud. Esialgu jäid peale araablased. Juudid said värava üle 
kontrolli 1967. aastal 6-päevase sõja ajal. 
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KKKoooggguuuddduuussseee   iiinnnfffooo   
   
Jumalateenistused pühapäeviti kell 11. 
 Palveteenistus neljapäeviti kell 11. 
 Pühapäevakool pühapäeviti kell 11. 
 
  „Võta ja Jäta“ avatud laupäeval kell 10-13. Täpsem info Helgi Kattel. 
 Juhatuse liikmed: Indrek Luide, Hannes Pikkel, Alar Laagriküll, Helen 

Haas, Ergo Pärnits. 
 Pastor: Indrek Luide, 56359279 pastor@kehrakogudus.ee 
 Juhatuse esimees: Hannes Pikkel, 56472669, juhatus@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 


