
KUUKAVA veebruar 2023

Jumalateenistused
Sõna

Ülistus

P 5.02 k. 11.00
Uue lepingu laud

 Veikko Võsu
 Juhatab Siret Sepper

Ülistus
Karl-Sander & Helen

Saarik
P 12.02 k.11.00 Aldo Vinkel

Juhatab Imre Vijard
Ülistus

Madli Pajanen

P 19.02 k. 11.00 Külvi Maisov
Juhatab Marius

Kuller

Ülistus
Juko & Johanna

Pappe
P 26.02 k. 11.00 Heli Metsala

Juhatab Veikko Võsu
Ülistus

Margaret Istšenko

Üritused

MEESTELE: TEISIPÄEVITI – Meeste Hommik algusega kell 6:30

AUVÄÄRSETELE: KOLMAPÄEVITI – algusega kell 10:30

NOORTELE FUSION KOOR: KOLMAPÄEVITI - algusega kell 18.00

NAISTELE: NELJAPÄEVITI – Naiste hommik algusega kell 7:00

NOORTELE: LAUPÄEVITI - Noorteõhtud kell 18.00

LASTELE: PÜHAPÄEVITI - Pühapäevakool kell 11.00

Alates 2.veebruar 18.30, neljapäeviti
The Chosen serjaali vaatamine

katrinkaur11@gmail.com

12.veebruar 18.00
Palve- ja ülistuskogunemine

maisovad@gmail.com

17.veebruar 18.00
Emade palvekoosolek

margarita.pugri@hotmail.com

19.veebruar 18.00
Tervikliku Tervenemise Teenistus

tervenemine.ee ; info@tervenemine.ee

5.märts peale teenistust
NBK üldkogu koosolek

nbk@nbk.ee

NBK sünnipäevalapsed veebruaris🎉

01.02 Marit Trell (1978) 19.02      Hanna Hark (1994)

02.02 Toomas Kuiv (1974) 22.02 Luise Zettermann (1927) 95*

03.02    Anton Tuul (1966) 23.02      Valeri Volin (1953)

04.02 Mari-Liis Liimand (1990)               24.02      Meelis Kruusamägi (1974)

05.02    Catrin Laanesoo (1978) 25.02 Elve-Õnneleid Kaljuma (1929)

14.02    Ele Agu (1971) 25.02      Kaur Paldre (1992) 30*

ÕNNITLEME JA SOOVIME JUMALA PARIMAT IGASSE JÄRGNEVASSE PÄEVA!
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Palveteemad
NBK:
✓ Püha Vaimu väes ja juhtimises teenimine
✓ Uue noortejuhi esiletulemine, Alfa kursus algusega veebruaris
✓ Iga koguduseliikme jätkuv täitumine Püha Vaimuga, usujulgus, Jeesuse kesksus kõiges
✓ Sugulaste ja sõprade eest, kes veel ei tunne Jumalat
✓ Olemasolevad kaasateenijad ning uute töötegijate esiletõusmine; tööharud
✓ Evangeeliumi kuulutamine ja jüngerlus
✓ Kogudusemaja jätkuv areng
✓ 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) Kohtumine pastori ja/või
Abipastor: Marius Kuller 510 2403, marius.kuller@nbk.ee abipastoriga kokkuleppel,
Abipastor: Kaur Paldre 5569 2468, kaur.paldre@nbk.ee e-maili või telefoni teel.
Abipastor: Mari Vahermägi 5645 6142, mari.vahermagi@nbk.ee

Koguduse juhatus: juhatus@nbk.ee
Marius Kuller 510 2403, marius.kuller@nbk.ee Kaur Paldre 5569 2468, kaur.paldre@nbk.ee
Vaido Palmik 504 6777, vaido.palmik@nbk.ee Mari Vahermägi 5645 6142, mari.vahermagi@nbk.ee
Ene Sirkas 5551 7805, ene.sirkas@nbk.ee Maarja Pihlamäe 5346 2970, maarja.pihlamae@nbk.ee
Veikko Võsu 5670 7014, veikko.vosu@nbk.ee

Tööharud:
Lastetöö - Maily Artjušin, lastetoo@nbk.ee Auväärsete osadus - Ene Sirkas, nommelill@nbk.ee
Noortetöö - Marius Kuller, marius.kuller@nbk.ee Naiste palveosadus - Margret Nikker
Piiblikool - Kaur Paldre, kaur.paldre@nbk.ee Meeste palveosadus - Veikko Võsu, Vaido Palmik
Alfa kursus - Anu Koppa, alfa@nbk.ee Hingehoid - Mari Vahermägi, hingehoid@nbk.ee
TTT - Vaido Palmik, info@tervenemine.ee Tervenduskoda - Kairi Palmik, tervenduskoda@nbk.ee

Fusion - Kadri-Kristel Saagim, fusion@nbk.ee Ülistus- ja palveteenistused - Külvi Maisov
Kodugrupid - Siret Sepper, Veikko Võsu Tervisesport - Marko Koppa, spordiklubi@nbk.ee

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

Tervitus

Õp 4:23: "Hoia oma südant enam kui kõike muud, mida tuleb hoida, sest sellest lähtub elu!"

Olen juba aastaid olnud kristlane ja tajun, et elan juba täna igavikus. See on veider tunne,

nagu looksin iga päev iga oma otsusega igavikku, samal ajal selles elades. Nii olen ma tunda

saanud nii taevast kui põrgut ning tean, mille nimel ma siin selles maailmas elan. Mu kõrvus

tuksub Jeesuse küsimus: „Mida sa oled teinud eluga, mille ma sulle andsin?“. Ma tahan elada

nii, et saaksin talle vastata, et ma olen kogu oma südamest, vaimust ja jõust armastanud ja

teeninud ainult Jumalat ning olnud talle ustav ka väikestes asjades. Olen armastanud Jeesust,

oma õdesid, vendi ja ligimesi, oma peret ja töökaaslaseid. Olen armastanud neid, kes minust

halba mõtlevad, neilt vabandust palunud ja palvetanud nende pärast. Ma tahan, et see oleks

nii iga päev ja igavesti ning ma tean, et Jumal annab meile kõigile selle armastuse, jõu ja

tarkuse. Palun seda Isalt teie eest ja tema armsa poja Jeesuse Kristuse nimel.

Oma igapäevases igavikus saan üha paremini aru, kui väärtuslik on mulle see armastus ja

hingamine, mille Jumal mulle iga päev kingib. Kogesin seda eriliselt siis, kui Isa mulle näitas, et

iseenese jõust ja tarkusest ei suuda ma midagi. Selle tõe tundmisele jõudmiseks pidin aga

jõudma punkti, kus kõik oli otsas ning mul jäi üle usaldada vaid teda – läbipõlemisse ja

raskesse depressiooni. Mind kandis läbi raskete olukordade teadmine, et Tema viib mind läbi

vee ja lained ei uputa mind ning et Tema viib mind läbi tule ning leegid ei kõrveta mind. Täna

ma tõesti ei muretse enam millegi muu pärast, kui vaid selle pärast, et leiaksin nii palju aega

Tema Sõna lugemiseks, et mu kõht saaks täis ja janu kustutatud ning elaksin palves nii, et

tunneksin ära Tema kõnetused ja märkaksin ning rõõmustaksin kõigest, mida Ta mu elus teeb.

Kutsun teid sellest rõõmust osa saama!

„Mina olen A ja O, esimene ja viimane, algus ja ots! Õndsad on need, kes oma rüüd pesevad,

et neil oleks meelevald süüa elupuust ning nad võiksid minna väravaist linna sisse! Väljaspool

on koerad ja nõiad ja hoorajad ja mõrtsukad ja ebajumalateenijad ning kõik, kes valet

armastavad ja teevad. Mina, Jeesus, saadan oma ingli seda teile tunnistama koguduste jaoks.

Mina olen Taaveti juur ja sugu, särav koidutäht.“ Vaim ja mõrsja ütlevad: „Tule!“ Ja see, kes

kuuleb, öelgu: „Tule!“ Ja januneja tulgu! Kes tahab, võtku eluvett ilma tasuta!

Seega, mu armsad, on mulle südamesse tõusnud teile meenutada, et te ei teeks midagi

iseenese jõust ja tarkusest, vaid paluksite, et Issand tegutseks teie kaudu! Olete juba võitnud,

mu armsad! Hoidke seda sisemist rahu, seda rahu, mida ainult Püha Vaim meile annab ja

kasvage selles. Valmistuge igal hommikul võitluseks valitsuste ja võimudega, riietuge meie Isa

armastusega.

Ees on läbimurrete aasta – olge õnnistuseks paljudele!

Reet Pärgmäe
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