NBK Sünnipäevalapsed Juulis
NBK KUUKAVA Juuli 2020
Kuupäev
P 12.07 k.11.00

Kokkusaamine
Marius Kuller

Muusika
Ülistus

P 19.07 k.11.00

Külaline

Ülistus

P 26.07 k.11.00

Mari Vahermägi
Juhatab Kaur Paldre
Veikko Võsu
Juhatab Vaido Palmik

Ülistus

P 02.08 k.11.00

Ülistus

MEESTELE
TEISIPÄEVITI – Meeste Hommik
algusega kell 6:45
AUVÄÄRSETELE
KOLMAPÄEVITI – Auväärsete Hommik
algusega kell 11.00
NAISTELE
NELJAPÄEVITI – Naiste Hommik
algusega kell 7:00

09.07 Sune Teemaa (1968)
13.07 Mia Kukk (1931)
20.07 Sten Ütsmüts (1994)
22.07 Anne Laasi (1968)
22.07 Kaja Richter-Kruusamägi (1974)
24.07 Janno Tults (1984)

25.07 Ragne Tali (1984)
26.07 Astrid Vinkel (1932)
28.07 Hinna Tuulik (1937)
29.07 Siret Sepper (1993)
31.07 Mae Maivel (1958)

ÕNNITLEME JA SOOVIME JUMALA PARIMAT IGASSE JÄRGNEVASSE PÄEVA!
Pastor: Veikko Võsu 56 707 014; e-mail: veikkonbk@nss.ee
Kohtumine pastoriga kokkuleppel e-maili või telefoni teel.
Koguduse juhatus: Marius Kuller 51 02 403,
Kaur Paldre 55 692 468, Vaido Palmik 50 46 777,
Mari Vahermägi 56 456 142, Maarja Pihlamäe 53 462 970,
Ene Sirkas 55 517 805, Veikko Võsu 56 707 014.
Koguduse kodulehekülg: www.nbk.ee
Annetused - koguduse arveldusarved: EE431010052038325009 SEB
EE122200221025971197 Swedbank
Palveteemad
✓ Tänupalved kõigi palvevastuste eest
✓ Iga koguduse liikme eest, jätkuvat täitumist Püha Vaimuga, usujulgust
✓ Laste, noorte ja nende juhtide eest
✓ Eesti rahva ärkamise, Püha Vaimu väljavalamise eest, juhtide eest
✓ Et Jumal kinnitaks oma Sõna imede ja tunnustähtedega
✓ Sugulaste ja sõprade eest, kes veel ei tunne Jumalat
✓ Rahu ja õnnistust Jeruusalemmale, Israelile
✓ Perekondade ja abielude eest
✓ Kõigi sõprus- ja vennaskoguduste eest
✓ Alfa kursuse eest, Juhtide kooli, Palvekliiniku eest, NBK Suvepäevade eest
✓ Tervenemiste ja vabanemiste pärast
✓ Kõigi eest, kellel on elus valusad ja rasked ajad
✓ Kõigi ettevõtlike inimeste eest – uusi, unikaalseid ideid, kordaminekuid
✓ Erinevad annid koguduses esile

Juuli 2020
Head sõbrad – ma kutsun unistama ja väljendama oma soove, igatsusi, (koma)
aga ka pettumusi, küsimusi Jumalale. Vahel oleme nii asised, et unustame ära
olla lihtsalt Lapsed. Oskus olla Jumala laps siiralt ja ehtsalt on üks ääretult
vahva osa.

Head sõbrad, oleme uuendamas NBK maja katust.
Kogu maja uue katuse maksumus on 30 000,- eurot.
Oleme siiani näinud Jumala imelist varustust
(toolid, saali remont, jne)! Usun, et igaüks, kes on külvanud on ka
lõiganud – toetume siingi Jumala Sõnale!
Kõigil on võimalus osaleda selles ägedas projektis!
Ole julge külvama!
EE431010052038325009 SEB;
EE122200221025971197 Swedbank,
selgitusse: Katus

Meie Isa ei minesta, kui räägime Talle oma mõtteid, otse vastupidi – Ta ootab
seda meilt. Kui Jumal kõike teab, siis miks Ta tahab, et end väljendame? Usun,
et suhte pärast. Ta soovib kuulda meie suust seda, mida päriselt mõtleme.
Oleme siirad, ausad, ehtsad – Ta teab ju niikuinii kõik.
Kui on keerulised teemad, mida ei tahaks kellelegi väljendada, siis ometi Isa
ootab, et me Teda usaldaksime täielikult. See on nii ääretult äge, et meil on
keegi, kellele saab kõigest rääkida, kartmata halvakspanu, viltu vaatamist,
hülgamist vms.
Jeesusel ei ole kõverat, kondist näppu, mis vibutab Sinu ja minu suunas. On
kohti, kus Ta meid korrigeerib, kuid see on alati armastuses ja suuna
näitamisega ääristatud.
Ka meeleparanduse pakkumine on üks suuremaid armastuse väljendusi.
Jumala soov on, et meie ja Tema vahel puuduks „lahutav vahesein“ - patt. Ta
vihkab pattu – seda niivõrd mitte patu enda pärast, vaid justnimelt sellepärast,
et see meid Temast lahutab. Jumala armastus on kirglik – Ta teeb ükskõik
mida, et meie tähelepanu võita, meid hoida, meiega suhelda ja kui midagi jääb
suhtele ette, siis Ta käitub otsustavalt selle kõrvaldamisel.
Selletõttu Ta kutsub meid jätkuvalt üles:
„Ma teen su targaks ja õpetan sulle teed, mida sul tuleb käia, ma annan sulle
nõu oma silmaga sind juhtides.” Ärge olge nagu hobused, nagu muulad ilma
aruta; neid tuleb suuliste ja valjastega taltsaks teha, muidu nad ei tule su ligi.
Õelal on palju valu, aga kes loodab Issanda peale, seda ümbritseb
heldus. Rõõmutsege Issandas ja ilutsege, te õiged! Ja hõisake kõik, kes olete
õiglased südamelt!
PS 32:8-11
Rõõmuga,
Veikko

