KUUKAVA mai 2022

Jumalateenistused
P 1.05 k.11:00
Armulaud

Sõna
Erki Tamm
Juhatab Vaido Palmik

Muusika
Ülistus
Raimondo Laikre

P 8.05 k.11:00

 eikko Võsu
V
Juhatab Siret Sepper


Ülistus
KA3 (NBK
noortebänd)

P 15.05 k.11:00

Kaur Paldre
Juhatab Grete
Veedla

Ülistus
Hans-Kristen ja Pille
Sapas

P 22.05 k.11:00

Mari Vahermägi
Juhatab Imre Vijard

Ülistus
Gertu Väät

P 29.05 k.11:00

Hanna-Kerli Metsala
Juhatab Veikko Võsu

Ülistus
Piret Rüütel & Co

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

8. mai kell 18.00
TTT - Tervikliku Tervenemise Teenistus
palvesoov@nbk.ee, eestpalveliinid avatud TTT ajal
eesti keeles 677 7773, vene keeles 677 7771
12. mai kell 18.30
Valdkondade tagasisideõhtu
1. ja 29. mai peale P teenistust
Isade ja poegade aeg
Lisainfo Janis Pugrilt janis.pugri@mail.ee
22.mai peale P teenistust
Palveketi koosolek
29. mai
Pühapäevakooli lõpetamine

Oleme jätkamas koguduse remonditöödega ja palume Jumalalt varustamist. Hetkel on
sisetööde ja alumise keldri noorte ruumideks ehitamiseks puudu ligikaudu 20 000
eurot. Lisaks tunneme praegustel aegadel vajadust arendada videoülekandeid, mille
lisaväljaminek jääb suurusjärku 10 000 eurot. Usume, et kõikvõimas Jumal on meid
varustamas! Olgem kõik valmis ka ise külvama.

NBK sünnipäevalapsed mais
01.05 Janis Pugri (1968)
03.05 Rebeka Kurg (1986)
04.05 Kristel Kotkas (1994)
06.05 Ive Lumila (1944)
07.05 Riina Tamm (1971)
09.05 Kalju Võsu (1947)
10.05 Pille Sapas (1995)
15.05 Taivi Palm-Peipman (1966)

🎉

16.05 Anneli Vinkel (1959)
18.05 Imre Vijard (1983)
26.05 Kert Kurist (1993)
28.05 Veikko Võsu (1969)
28.05 Veera Kaup (1946)
29.05 Merle Tammiste (1970)
29.05 Priit Pihlamäe (1985)
31.05 Ninell Tutsu (2009)

ÕNNITLEME JA SOOVIME JUMALA PARIMAT IGASSE JÄRGNEVASSE PÄEVA!

Palveteemad

Tervitus

NBK:
✓ Alfa lõpetanute usuline kasv, noortetöö, lastetöö, TTT, kodugrupid, teised tööharud
✓ Iga koguduseliikme 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 remonditööde eest; palve, et Jumal jätkuvalt varustaks kõige vajaminevaga
✓ Tänu Jumala töö eest koguduses
Eestimaa:
✓ Olukorrad riigis, julgeoleku küsimused ja rahu
✓ Kristlaste ühtsustunne ja vennaarmastus, pimeduse keskel esile tõusmine
✓ Rahva ärkamine, Püha Vaimu väljavalamine, juhid, perekondlikud- ja abielusuhted, tervenemised ja
vabanemised, raskustes olevad inimesed
✓ Kõik sõprus- ja vennastekogudused
✓ Iisrael: Rahu ja õnnistust Jeruusalemmale, Iisraelile
✓ Ukraina: Rahu ja ärkamist
✓ Tänu: Kiitus Jumalale kõigi palvevastuste eest

Kontaktid
Koguduse kodulehekülg: www.nbk.ee ; nbk@nbk.ee
Projektijuht/juhi abi: Siret Sepper 5647 8293, siret.sepper@nbk.ee (T-P)
Koguduse ruumide broneerimine: Maarja Pihlamäe 5346 2970, maarja.pihlamae@nbk.ee
Pastorid:
Pastor: Veikko Võsu 5650 5070, veikko.vosu@nbk.ee (T-P)
Abipastor: Marius Kuller 510 2403, marius.kuller@nbk.ee
Abipastor: Kaur Paldre 5569 2468, kaur.paldre@nbk.ee
Abipastor: Mari Vahermägi 5645 6142, mari.vahermagi@nbk.ee
Koguduse juhatus: juhatus@nbk.ee
Marius Kuller 510 2403, marius.kuller@nbk.ee
Vaido Palmik 504 6777, vaido.palmik@nbk.ee
Ene Sirkas 5551 7805, ene.sirkas@nbk.ee
Veikko Võsu 5670 7014, veikko.vosu@nbk.ee

Kohtumine pastori ja/või
abipastoriga kokkuleppel,
e-maili või telefoni teel.

Kaur Paldre 5569 2468, kaur.paldre@nbk.ee
Mari Vahermägi 5645 6142, mari.vahermagi@nbk.ee
Maarja Pihlamäe 5346 2970, maarja.pihlamae@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
Täname südamest iga annetuse eest!
SEB EE431010052038325009, Swedbank EE122200221025971197
Saaja: EEKBKL Nõmme Baptistikogudus

Tere, sõbrad!
Oleme olnud ja jätkuvalt oleme ajas, kus miski pole kindel peale Ühe. Jeesus lahkudes maa
pealt ütles: “Ja ma palun Isa ja ta annab teile teise Lohutaja, et tema oleks teiega igavesti: Tõe
Vaimu, keda maailm ei saa võtta vastu, sest ta ei näe teda ega tunne teda ära. Teie tunnete
Tema ära, sest Ta jääb teie juurde ja on teie sees.” /…/ “Aga Lohutaja (advokaat, eestpalvetaja,
nõuandja, aitaja, vabastaja), Püha Vaim, kelle Isa saadab minu nimel, Tema õpetab teile kõik ja
tuletab teile meelde kõik, mida mina teile olen öelnud.” Jumala tahe ja soov on meiega rääkida
iga päev. Oleneb meist, kui palju me oleme valmis kuulama, ennast lainele häälestama ja vastu
võtma.
Ilus kevad toob esile uue elu. Näeme, kuidas puudesse talletatud jõud avaldub pungade
puhkemise kaudu. Usun, et Jumal on meisse kõigisse asetanud meeletu potentsiaaliga jõu, kui
me oleme Püha Vaimu vastu võtnud oma südamesse. Nii nagu loodus vajab päikest ja vihma,
vajame meie Jumala Sõna tundmist läbi Püha Vaimu ja selle rakendamist oma igapäevasesse
ellu. Head sõbrad, sellisel viisil saame me hakkama kõigi olukordadega, sest Ta on tõotanud, et
Ta ei jäta meid ja ei hülga meid. Vastupidi. Ta on tõotanud, et Ta on meiega igavesti. Teatud
mõttes on asetatud võtmed meie kätte. Kas me julgeme KÕIK “lauale panna”? Ma tean, et see
ei ole lihtne otsus, aga hea sõber, ma julgustan sind sel kevadel palvetama ja taotlema seda
julgust. Kui sina ütled Jumalale “jah”, siis algab/jätkub seiklus, mis päädib lõpuks igavese elu
õndsuses. Selle kõige valgel ei hirmuta meid sündmused meie ümber, vaid me oleme selgelt
fokusseeritud Jumala kuningriigile ja Tema tahtele meie suhtes. Armsad sõbrad, ma usun, et
meie maa ja rahvas vajavad selliseid eestpalvetajaid/usklikke/kristlasi nagu ma eelnevalt olen
kirjeldanud. Sest Jumala riik ei ole sõnades, vaid on väes. Ma usun, et meie maa ja rahva
ajaloos seisavad ees pöördelised hetked. Oleme need, keda Jumal saab kasutada nii üksikisiku
kui kogudusena, et me ühel päeval Tema ees seistes saame kuulda: “Hästi tehtud sa hea ja
ustav sulane!” Ole julge palvetama lühikesi paarilauselisi palveid oma uskmatute sõprade ja
tuttavate eest ja sa näed, kuidas Jumal muudab elusid. See vägi ei ole meist, vaid Temast. Olge
väga julgustatud ning nautigem kevadet! Olgem valmis Jeesuse kõnetusteks!

Rõõmsalt, kindlas usus
Veikko

