
  

 

            NBK KUUKAVA Veebruar 2020 

 

 

Kuupäev Kokkusaamine Muusika 

P 09.02 k.11.00 

 

Meego Remmel 

Juhatab Veikko Võsu 

Ülistus 

Tõnu ja Raimondo 

Laikre 

P 16.02 k.11.00 

 

Taavet Taimla  

Juhatab Kaur Paldre 

Ülistus  

 Kadi Paldre 

P 23.02 k.11.00 

 

Erki Tamm 

Juhatab Veikko Võsu 

Ülistus 

K13 Ülistusband 

P 01.03 k.11.00 

 

Veikko Võsu 

Juhatab Vaido Palmik 

Ülistus 

Hanna Hark 

 

LASTELE 

PÜHAPÄEVITI – Pühapäevakool algusega kell 11.00 

 

MEESTELE 

TEISIPÄEVITI – Meeste Hommik algusega kell 6:45  

 

AUVÄÄRSETE 

KOLMAPÄEVITI – Auväärsete Hommik algusega kell 11.00 

 

NAISTELE 

NELJAPÄEVITI – Naiste Hommik algusega kell 7.00 

 

NOORTELE 

      LAUPÄEVITI – N2 noored algusega kell 18.00  

 

 

    NBK Sünnipäevalapsed Veebruaris 
 

02.02     Toomas Kuiv (1974) 

03.02     German Vinkel (1936)  

03.02      Anton Tuul (1966) 

14.02     Ele Agu (1971) 

19.02     Hanna Hark (1994) 

 

 
 

22.02      Luise Zettermann (1927) 

23.02      Valeri Volin (1953) 

24.02     Meelis Kruusamägi (1974) 

25.02      Elve-Õnneleid Kaljuma (1929) 

25.02      Kaur Paldre (1992) 
 

ÕNNITLEME JA SOOVIME 

JUMALA PARIMAT IGASSE JÄRGNEVASSE PÄEVA! 
 

Pastor:  Veikko Võsu     56 707 014; e-mail: veikkonbk@nss.ee 

Juhatuse ja pastori assistent: Kadri-Kristel Saagim 56 498 290;  

e-mail: kadrikristelsaagim@gmail.com  

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 

Koguduse arveldusarve: 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 

✓ 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 
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ALFA NBKs 
 

Kohtume 27.veebr - 14.mai neljapäeviti 18.30 – 20.30 Puuvilja 4 majas, et tutvuda 
kristluse põhitõdedega. Tutvume snäkilaua kõrval, kuulame huvitavaid loenguid 

erinevatel teemadel ning arutleme tekkinud küsimuste üle vabas vormis 
väikegruppides.  

 
Oodatud on kõik - skeptikud, elus otsingutel olijad, kristlased, mõne muu usundi 

esindajad, abivajajad, elus järje peal olijad, jne.  
 

Alfa ei kohusta sind millekski. Küll aga võib see Sulle palju anda! 
 

Kursus on tasuta. 
 

Registreeri end kursusele ja küsi lisa: nbkalfakursus@gmail.com  
 

http://nbk.ee/sundmus/alfa-kursus/ 

 
Haarake sõbrad kaasa! 

Teretulemast!  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
VEEBRUAR 2020 
 
Kes me oleme?  
Selle küsimuse vastusest sõltub üllatavalt palju.  
Seekord ma ei soovi palju lisada. Palume, et antud kirjakoht saaks elavaks, et me 
muutume selleks, kellena Jumal meid näeb! 
 
Pauluse kiri Roomlastele 8:1-17 
 
Nii ei ole nüüd enam mingit hukkamõistu neile, kes on Kristuses Jeesuses. 
Sest elu Vaimu seadus Kristuses Jeesuses on vabastanud su patu ja surma 
seadusest. 
Sest seda, milleks Seadus oli võimetu, kuna see oli jõuetu inimloomuse tõttu, on 
teinud Jumal, kes mõistis patu inimeses surma, läkitades oma Poja patuse 
loomuse sarnasuses ja patu pärast, 
et Seaduse nõuded oleksid täidetud meis, kes me ei käi oma loomuse, vaid Vaimu 
järgi. 
Sest need, kes elavad loomuse järgi, mõtlevad lihalikke mõtteid, kes aga Vaimu 
järgi, need Vaimu mõtteid. 
Sest lihalik mõtteviis on surm, Vaimu mõtteviis aga elu ja rahu; 
seepärast et lihalik mõtteviis on vaen Jumala vastu, sest ta ei alistu Jumala 
Seadusele ega suudagi seda. 
Kes elavad oma loomuse järgi, need ei suuda meeldida Jumalale. 
Aga teie ei ela oma loomuses, vaid Vaimus, kui Jumala Vaim tõepoolest elab teie 
sees. Kellel ei ole aga Kristuse Vaimu, see ei ole tema oma. 
Kui aga Kristus on teie sees, siis on ihu küll patu tõttu surnud, aga Vaim on õiguse 
tõttu elu. 
Kui nüüd teis elab selle Vaim, kes Jeesuse surnuist üles äratas, siis see, kes 
Kristuse surnuist üles äratas, teeb ka teie surelikud ihud elavaks oma Vaimu läbi, 
kes teis elab. 
Niisiis, vennad, et me oleme küll võlglased, kuid mitte oma loomusele, et 
peaksime loomuse järgi elama. 
Sest kui te oma loomuse järgi elate, siis te surete; kui te aga Vaimu abil ihu teod 
suretate, siis te elate. 
Sest kõik, keda iganes Jumala Vaim juhib, on Jumala lapsed. 
Sest te ei ole saanud orjuse vaimu, et peaksite jälle kartma, vaid te olete saanud 
lapseõiguse Vaimu, kelles me hüüame: „Abba+ ! Isa!” 
Seesama Vaim tunnistab koos meie vaimuga, et me oleme Jumala lapsed. 
Kui me oleme aga lapsed, siis oleme ka pärijad, nii Jumala pärijad kui Kristuse 
kaaspärijad; ning kui me koos temaga kannatame, siis meid ka koos temaga 
kirgastatakse. 
 
Rõõmsalt ja tänulikult, 
Veikko  

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fnbk.ee%2Fsundmus%2Falfa-kursus%2F%3Ffbclid%3DIwAR3KW0JN2um1_S9nmTcmoFo5S_zGI9WzGvYmNvKd7xjdNvLLnBPkHRmgNfI&h=AT0NQHgaeNoJbVlcNBR59vAp-nGWba5Bcgw8cVE2mTYRxqI9zUPRDpdvlPLHE-E33RL3sJx3FRh-0PtNGpgHxkXouC8DCJPu1t2aPhStEc4Dk9o5y1tIwEZrRLSAvZiqnhmShqs

