NBK KUUKAVA Oktoober 2020
Kuupäev
P 11.10 k.11.00
NBK aastapäev
P 18.10 k.11.00
P 25.10 k.11.00
P 01.11 k.11.00

Kokkusaamine
Herkis Roosimaa
Juhatab Veikko Võsu
Mari Vahermägi
Juhatab Kaur Paldre
Kaarel Väljamäe
Juhatab Grete Veedla
Veikko Võsu
Juhatab Vaido Palmik

NBK Sünnipäevalapsed Oktoobris
Muusika
Ülistus
Hiiumaa
Ülistus
Hanna H
Ülistus
Hans ja Pille
Ülistus
Raimondo & Co

LASTELE
PÜHAPÄEVITI – Pühapäevakool
algusega kell 11.00
MEESTELE
TEISIPÄEVITI – Meeste Hommik
algusega kell 6:45
AUVÄÄRSETELE
KOLMAPÄEVITI – Auväärsete Hommik
algusega kell 11.00
NAISTELE
NELJAPÄEVITI – Naiste Hommik
algusega kell 7:00
NOORTELE
LAUPÄEVITI – N2 Noortekas
algusega kell 18:00

01.10 Paul Maemets (1932)
12.10 Angela Press (1986)
12.10 Margarita Pugri (1977)
13.10 Viive Vinkel (1932)
16.10 Rein Parkja (1950) 70*
22.10 Heli Sirel (1932)

25.10 Jaire Volin (1981)
28.10 Gerda Parkja (1987)
29.10 Ester Lao (1931)
30.10 Helina-Karoliina Tamm
(2000) 20*
31.10 Ingmar Kurg (1982)

ÕNNITLEME JA SOOVIME JUMALA PARIMAT IGASSE JÄRGNEVASSE PÄEVA!
Pastor: Veikko Võsu 56 707 014, veikkonbk@nss.ee
Abipastor: Marius Kuller 51 02 403, marius.kuller@gmail.com
Abipastor: Kaur Paldre 55 692 468, kaurpaldre@gmail.com
Abipastor: Mari Vahermägi 56 456 142, mari.vahermagi@gmail.com
Kohtumine pastori ja/või abipastoriga kokkuleppel, e-maili või telefoni teel.
Koguduse juhatus: Marius Kuller 51 02 403, Kaur Paldre 55 692 468,
Mari Vahermägi 56 456 142, Vaido Palmik 50 46 777,
Maarja Pihlamäe 53 462 970, Ene Sirkas 55 517 805, Veikko Võsu 56 707 014.
Koguduse kodulehekülg: www.nbk.ee
Täname südamest iga annetuse eest!
SEB EE431010052038325009, Swedbank EE122200221025971197
Saaja: EEKBKL Nõmme Baptistikogudus
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
✓ Koolituste eest, Alfa kursuse eest, Palvekliiniku 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

Oktoober 2020

Head sõbrad, oleme uuendamas NBK maja katust.

Esimene osa - ¼ on juba tehtud!
Tänavapoolne katusekattematerjal on
vahetatud!
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

Auväärsete ühenduse Nõmmelill
osaduspäev toimub NBK-s
laupäeval 31.oktoobril 2020 kell 12.00

Elame väga põneval ja samas ka väljakutsete rohkel ajal. Vajame Jumala juhtimist ja
võimet kuulda Püha Vaimu enam kui kunagi varem.
Nii tuleb siis usk kuuldust, aga kuuldu Kristuse sõna kaudu.
Rm 10:17
Usk tuleb kuuldust... Usu tekkimise mehhanism on universaalne. Siinkohal tahan
juhtida tähelepanu sellele, mida me kuulame. Mis on need allikad, kust me
ammutame? Ma mõtlen päriselt ja tegelikult... Mõtle korraks sellele - Sela! :)
Viimased uudised, mis on Eestit raputanud, on Estonia laev ja selle huku põhjus ning
meie rahvuskangelaste Mati Alaveri ja Andrus Veerpalu dopingu tarvitamise lugu.
Mõlemal juhul on tänaseks selgunud, et see, mida meile ülimalt usutavalt räägiti sel
ajal kui need asjad toimusid, oli vale - meile valetati ja seda väga otseselt.
Meie sees on Püha Vaim, kes räägib meile, kes annab märku, kes annab tunnistust tõe
kohta. Oleme ilmselt korduvalt kogenud, et keegi väidab midagi väga usutavalt, aga
sees, südames, on meil sisetunne, et siin midagi ei klapi. Sellist tunnetust tasub tähele
panna, see võib olla Püha Vaimu märguanne meie sees. Eelpool kirjeldatud kaks
olukorda on head õppetunnid.
Mida aeg edasi, seda enam ja enam on meil vaja olla targad, pannes tähele, milline on
meie usu, veendumuse, tõekspidamise allikas. Uskudes, mida see maailm edastab,
võime nii mõneski elu olukorras teha valed valikud, mis võivad otseselt või kaudselt
meid kahjustada. Anname endale aru, et see maailm on kuradi võimu all, kes on kõigi
valede isa. See ei tähenda, et peaksime paranoiliselt kõike kahtlustama, seda mitte,
kuid targad olema ja küsimusi küsima, kui meie sees on häire, seda kindlasti.
Jeesus ütleb, mida olen tee, tõde ja elu. Mida lähemal oleme Talle, kes on Elu ja Tõe
allikas, seda vähem saab meid lollitada, ära kasutada, lõksu püüda.
Kurat on võidetud vaenlane!
Jumal on paljastanud valitsused ja meelevallad, häbistanud neid avalikult, võidutsedes
nende üle Kristuses“
Kl 2:15
Olgu meil usku Jumalasse!
Olgu meie allikas Jeesuses! Olgu Püha Vaim meid juhtimas!
Rõõmu ja rahuga,
Veikko

