
Võimalik veel liituda 3.02 ja 11.02 kell 18.30!
Alfa kursus

Registreerimine ja lisainfo www.nbk.ee ; alfa@nbk.ee

Võimalik veel liituda 2.02 kell 18.30
Jüngrite kool

Registreerimine ja lisainfo www.nbk.ee

13.veebruar kell 18.00
TTT - Tervikliku Tervenemise Teenistus

Tunnistused teemal “Vabanemine hirmudest”
palvesoov@nbk.ee, eestpalveliinid avatud TTT ajal nr-l 677 7773

27.veebruar peale P teenistust
Isade ja poegade aeg

Lisainfo Janis Pugrilt janis.pugri@mail.ee

NBK sünnipäevalapsed veebruaris🎉
02.02 Toomas Kuiv (1974) 22.02      Luise Zettermann (1927) 95*

03.02      Anton Tuul (1966 23.02      Valeri Volin (1953)

05.02      Catrin Laanesoo (1978) 24.02      Meelis Kruusamägi (1974)

14.02      Ele Agu (1971) 25.02      Elve-Õnneleid Kaljuma (1929)

19.02      Hanna Hark (1994) 25.02      Kaur Paldre (1992) 30*

ÕNNITLEME JA SOOVIME JUMALA PARIMAT IGASSE JÄRGNEVASSE PÄEVA!

Palveteemad

NBK:
✓ Alfa kursus, Jüngrite kool, noortetöö, lastetöö, TTT, kodugrupid
✓ Iga koguduse liikme jätkuv täitumine Püha Vaimuga, usujulgus
✓ Jeesuse kesksus kõiges - kodus, koguduses, ühiskonnas
✓ Sugulaste ja sõprade eest, kes veel ei tunne Jumalat
✓Olemasolevad kaasateenijad ning uute töötegijate esiletõusmine
✓ Evangeeliumi kuulutamine ja jüngerlus
✓ Tänu katuse maja remonditööde eest. Palve, et Jumal jätkuvalt varustaks kõige vajaminevaga
✓ Tänu Jumala töö eest koguduses

Eestimaa:
✓Olukorrad riigis
✓ Kristlaste ühtsustunne ja vennaarmastus
✓ Rahva ärkamine, Püha Vaimu väljavalamine, juhid, perekondlikud- ja abielusuhted,

tervenemised ja vabanemised, raskustes olevad inimesed
✓ Kõik sõprus- ja vennastekogudused
✓ Iisrael: Rahu ja õnnistust Jeruusalemmale, Israelile
✓ Tänu: Kiitus Jumalale kõigi palvevastuste eest!

Kontaktid
Koguduse kodulehekülg: www.nbk.ee ; nbk@nbk.ee
Projektijuht/juhi abi: Siret Sepper 56 478 293, siret.sepper@nbk.ee (T-P)
Koguduse ruumide broneerimine: Maarja Pihlamäe 53 462 970, maarja.pihlamae@nbk.ee

Pastorid:
Pastor: Veikko Võsu 56 50 5070, veikko.vosu@nbk.ee (T-P) Kohtumine pastori ja/või
Abipastor: Marius Kuller 51 02 403, marius.kuller@nbk.ee abipastoriga kokkuleppel,
Abipastor: Kaur Paldre 55 692 468, kaur.paldre@nbk.ee e-maili või telefoni teel.
Abipastor: Mari Vahermägi 56 456 142, mari.vahermagi@nbk.ee

Koguduse juhatus: juhatus@nbk.ee
Marius Kuller 51 02 403, marius.kuller@nbk.ee Kaur Paldre 55 692 468, kaur.paldre@nbk.ee
Vaido Palmik 50 46 777, vaido.palmik@nbk.ee Mari Vahermägi 56 456 142, mari.vahermagi@nbk.ee
Ene Sirkas 55 517 805, ene.sirkas@nbk.ee Maarja Pihlamäe 53 462 970, maarja.pihlamae@nbk.ee
Veikko Võsu 56 707 014, veikko.vosu@nbk.ee

Tööharud:
Lastetöö - Sung Kyung Kim, lastetoo@nbk.ee Auväärsete osadus - Ene Sirkas, nommelill@nbk.ee
Noortetöö - Kadri-Kristel Saagim noortetoo@nbk.ee Naiste palveosadus - Margret Nikker, Kairi Palmik
NBK koolitused - Kaur Paldre koolitused@nbk.ee Meeste palveosadus - Veikko Võsu, Vaido Palmik
Alfa kursus - Marius Kuller, Anu Koppa alfa@nbk.ee Hingehoid - Mari Vahermägi hingehoid@nbk.ee
TTT - Vaido palmik ttt@nbk.ee Tervenduskoda - Kairi Palmik tervenduskoda@nbk.ee

Jüngrite kool - Siret Sepper, Grete Veedla Ülistus- ja palveteenistused - Külvi Maisov
jungritekool@nbk.ee Kodugrupid - Siret Sepper, Veikko Võsu
Emad palves - emadepalve@nbk.ee

Täname südamest iga annetuse eest! SEB EE431010052038325009, Swedbank  EE122200221025971197
Saaja: EEKBKL Nõmme Baptistikogudus
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Tervitus

Elame enneolematul ajal, kus see palve, mida me kogudusena ühiselt oleme palunud - et tõde
tõuseks ja vale vaoks - on järjest enam tõeks saamas. Teame Piiblist, et saatan on “valetaja ja
vale isa” (Jh 8:44), et ta “ise moondab ennast valguse ingliks” (2Kr 11:14) ja et ta on “selle
pimeduse maailma valitseja" (Ef 6:12), kellel on nüüdki meelevald sõnakuulmatute laste seas
(Ef 2:2). Me ei tea veel täpselt, mis seisab ees, aga julgustan meid Pauluse sõnadega olema
ärkvel ja kained ka siis, kui öeldakse: “Nüüd on rahu ja kindel olek” (1Ts 5:3,6).

Kristlastena oleme võitjate poolel ja Jumal on meiega, isegi kui peaksime minema “läbi
surmavarju oru” (Ps 23). Meie lootus ei ole selles maailmas - edukuses, saavutustes,
külastatud riikide arvus, hangitud kogemustes ega isegi tervises või heaolus -, vaid igaveses
elus, millele oleme saanud sissepääsu Jeesuse Kristuse surma ja ülestõusmise kaudu.

Kirjas filiplastele (1:19-25) on Paulus öelnud, et tema ei jää häbisse milleski, sest tema elus
saab Kristus täiesti avalikult ülistatud - olgu elu või surma läbi. Elamine on tema jaoks Kristus ja
suremine kasu ning teda paeluvad mõlemad. Ta himustab siit lahkuda ja olla koos Kristusega,
sest see on väga palju parem, kuid ta mõistab, et siia jäämine on samuti vajalik. Mitte tema
enda pärast, vaid selle teenimise pärast, millele ta on kutsutud. Praegusel ajal mõtlen aina
enam, et meie perspektiiv selles elus võiks olla samasugune ja et me oleksime valmis lahti
laskma sellest, mis on meile tuttav ja turvaline.

Praegusel ajal kutsub Jumal meid selleks, et inimesi päästa ja oma väe läbi üles tõsta - rohkem,
kui kunagi varem. Ta kutsub meid nii koguduses kui kogudusest väljaspool teenima -
palvetama, andma lootust, kuulutama tervist, olema sõbraks, avama kodu, abistama
praktiliselt või rahaliselt, jagama kontakte või veel palju muud. Neile, kes on teenimisest
väsinud või alla surutud, saab Tema anda uut jõudu: “Aga kes ootavad Issandat, saavad uut
rammu, need tõusevad tiibadega üles nagu kotkad: nad jooksevad ega tüdi, nad käivad ega
väsi.” (Js 40:31)

Hoidkem silmad lahti, et näha ja mõista seda, mis meie ümber toimub. Hoidkem kõrvad lahti,
et kuulda, mida Vaim meile ütleb ja teha annab. Avagem suu, et paluda ja kuulutada
vaimulikku ärkamist meie maale ja rahvale!

Kaur Paldre perega

KUUKAVA veebruar 2022

Jumalateenistused Sõna Muusika

P 6.02 k.11.00
Armulaud

 Aldo Vinkel
 Juhatab Vaido Palmik

Ülistus
Hanna-Kerli Metsala

P 13.02 k.11.00  Timo Lillep
 Juhatab Hans-Kristen

Sapas

Ülistus
Anni Veedla

P 20.02 k.11.00 Veikko Võsu
Juhatab Grete

Veedla

Ülistus
Hans-Kristen & Pille

Sapas

P 27.02 k.11.00 Peter Nordberg
Juhatab Veikko Võsu

Ülistus
Signe & Hannes

Helemaa

Üritused

LASTELE: PÜHAPÄEVITI - Pühapäevakool algusega kell 11.00

MEESTELE: TEISIPÄEVITI – Meeste Hommik algusega kell 6:30

AUVÄÄRSETELE: KOLMAPÄEVITI – algusega kell 11:00

NAISTELE: NELJAPÄEVITI – Naiste Hommik algusega kell 7:00

NOORTELE: LAUPÄEVITI - Noorteõhtu algusega kell 18.00


