Armas Kehra Kogudus!
131 aastat tegutsev kogudus võib olla juba täiesti jumalanäoline!
Kui Logos lõi maailma ja kõik tehtud sai, siis vaadates oma loomingut üle
1Ms 1:31 „Ja Jumal vaatas kõike, mis ta oli teinud ja vaata see oli väga hea“.
Kas see looming, mida Kehra Kogudus üle 130 aasta on loonud, on vastavuses
sellega, millega Jumal oma loomingut hindas? Kogudus on Kristuse ihu, mis
tähendab seda, et need isikud, kes kuuluvad sellesse ihusse, omades igaüks
loovat iseloomu, koonduvad kokku ning moodustavad üksuse, mida
iseloomustab Kristuse ihu!
Üksikisikutena oleme ilmselt ebatäiuslikud, mis väljendub sageli
solvumistes, oma arvamuse ainuõigeks pidamises, mõnikord ka vale
informatsiooni levitades. Mõnigi kord oma tahtmise tähtsaks pidamises.
Olen aru saanud, et pühakiri kõneleb koguduse liikmeile paarist või kolmest
olulisest asjast, millega me kõik peaksime arvestama. Kui te tulete kokku, siis
on igaühel midagi jagamiseks – on laulu, on õpetust, on ilmutust, on keeltega
rääkimist, on nende tõlgitsemist – see kõik toimugu koguduse ülesehitamiseks
(1Kr 14:26). On ka teine variant – sest esmalt ma kuulen, et kui te tulete kokku
kogudusena, esineb teie seas lõhesid, ja osalt ma usun seda (1Kr 11:18).
Teenigem siis järgmisel tegevusaastal ustavalt Issandat ja jagagem
üksteisega kõike head, mida Jumal läbi meie jagada lubab!
Lootusrikkal

Indrek Luide

Kehra Koguduse pastor
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Juuli kuukava
Aeg

Üritus

Info

Neljapäev 1.07 kell 18

Venekeelne osadus
kohvikus

Osalised Sander Kukk, Pavel
Duchenko jt

Pühapäev 4.07
kell 11

Jumalateenistus
Kristuse surma mälestamine

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

Pühapäev 11.07
kell 11

Jumalateenistus

juhatab: Helen Haas
jutlustab: Helen Haas
muusika:

Pühapäev 18.07
kell 11

Jumalateenistus

juhatab: Hannes Pikkel
jutlus: Cristian Schwarz
muusika: Heli Karu

Pühapäev 25.07
kell 11

Jumalateenistus

juhatab: Ergo Pärn its
jutlus: Ergo Pärnits
muusika:

Kehra koguduse pastor alates 5.07.2021 puhkusel!
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Sünnipäevalapsed juulis
3.07Vilve Kallio
9.07 Merike Aruste 60
12.07 Lilian Aun
15.07 Koidula Loopalu
16.07 Heli Karu 50
17.07 Eevo Meier
19.07 Tiiu Täht
25.07 Armilde Lass 84
26.07 Helena Meier

Õnnistusi sünnipäevalastele!

Juuli 2021 3

PPK vaaterattal
6. juunil toimus pühapäevakooli lõpuüritus koos väljasõiduga Tallinnasse.
Kogunesime peale teenistust kell 13 koguduse maja ees ja alustasime
väljasõitu ühise palvega, misjärel sõitsime autodega Sikupilli keskusesse pitsat
sööma. Peale sööki rääkisime sellest, kuidas Jumal on kõige kõrgem ja näeb ja
teab kõik. Jumalal on lahendused kõikidele olukordadele. Selleks, et neid
lahendusi leida, tuleb paluda Jumalalt juhtimist ja tarkust. Seejärel jalutasime
vaateratta poole ning liikusime üles platvormile. Istusime kuuekaupa
kabiinidesse ja saime vaaterattal tavapärasest kõrgemalt Tallinna imetleda.
Kõrgemalt näeb kaugemale. Tegime rattal kokku kolm tiiru ja selle ajaga
saime imetleda Ülemiste järve, lennujaama, vanalinna ja sadamat. Ilm oli väga
selge ja ilus ning seetõttu oli kõik väga hästi näha. Väljasõidul osales 10 last, 5
õpetajat ja ka lapsevanemaid, kokku 24 inimest. Oli väga vahva päev!
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Iisraeli lehekülg
Kerge ja suvine falafel
Falafel on Iisraelis väga levinud igapäevane toit, mida süüakse nii kodus kui
ka tänaval. See õlis küpsetatud/fritüüritud kikerhernepallike on väga toitev ja
tervislik, mis sobib ideaalselt liha aseaineks kuumadel suvepäevadel. Proovi
järgi!
Koostisosad:
5 dl pestud kikerherneid, 2 tl söögisoodat, 1 tl jahvatatud koriandriseemneid, 1
sl hakitud värsket koriandrit, 3 tk küünt purustatud küüslauku, 1 dl hakitud
peterselli, 1 tl jahvatatud vürtsköömneid, 1 tl Cayenne'i pipart, 2 tl soola, 0.5 tl
musta pipart, 1 dl nisujahu, õli.
Valmistamine:
Võib kasutada ka konserveeritud kikerherneid, kuid kõige maitsvamad
falafelid tulevad värskelt keedetud kikerhernestest! Selleks leota kikerherneid
öö läbi soojas vees, kuhu on lisatud söögisoodat. Nõruta kikerherned. Püreesta
herned köögikombainis või saumikseriga. Lisa maitseained ja jahu. Kui segu
on liiga kuiv, lisa veidi vett. Vormi väikesed pallikesed, läbimõõduga umbes 3
cm. Kuumuta õli paksupõhjalises potis. Friti pallikesi paarikaupa õlis 2-3
minutit, kuni falafelid on kuldpruunid. Nõruta köögipaberil ja hoia soojas.
Serveeri falafeleid näiteks pita leiva sees, lisandiks hummus, värsked aedviljad
või mis iganes suupärane tundub. Kõige maitsvamad on falafelid värskete ja
kuumadena! Kuna tegu on ikkagi idamaise toiduga, siis on retseptis ka ohtrasti
vürtse, aga neid võib oma maitse järgi ka vähendada või asendada.

Allikas: "The Melting Pot – a quick and easy blend of Israeli cuisine".
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Alustame vene tööga taas
Möödunud aastal alustasime vene keelseid jumalateenistusi. Siis tuli koroona
ja tegevus jäi soiku. Täname Jumalat, et asjad on ühiskonnas muutunud ja
saame uuesti alustada ka vene keelse osadusega!
Meil endil ei ole väga suurt võimekust vene tööga edasi minna. On hea, kui on
neid, kes soovivad selles töös olla partnerid.
Nii alustamegi 1.07 taas venekeelse osadusega. Eelkõige suuname tähelepanu
meie oma majas elavatele meestele evangeeliumi kuulutamisega
Mobiliseerime selleks eestpalveid, et võiks sõnum kukkuda heasse maasse.
Need isikud, kes on meie majas, on kaugele tulnud oma perede juurest ja
vajavad armastust ja osadust! Mitte keegi teine ei saa neile seda anda, kui vaid
meie, koguduse liikmed. Astugem siis mugavustsoonist välja ja leidkem ülesse
enda seest armastamise anni!
Esimene oluline kohtumine veel enne sügishooaega toimuv 1.07 kell 18 õhtul
kohvikus!
Head kaasapalvetamist!

Misjonärinurk
Juuni viimastel päevadel jõudis Eestisse EKB Liidu misjonäripere. On hea
meel et võime anda neile pehme maandumise pärast 12 pikka, aga rasket ja
põnevat tööaastat Kosovos.
Kogudusemaja parempoolse tiiva misjonärikorter on värskendatud ja juuli
kuus asub sinna elama Daily ja Dejan oma kolme lapsega.
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Kehra Koguduse info


Jumalateenistused pühapäeviti 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)
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