
  
 
            NBK KUUKAVA August 2020 

 
Kuupäev Kokkusaamine Muusika 

P 09.08 k.11.00 
 

Heli Metsala 
 Juhatab Grete Veedla 

Ülistus 
Hanna H 

P 16.08 k.11.00 
 

Joel Reinaru 
juhatab Veikko Võsu  

Ülistus  
Ardo  

P 23.08 k.11.00 
 

Vaido Palmik 
Juhatab Kaur Paldre 

Ülistus 
Hans ja Pille 

P 30.08 k.11.00 
NBK-s teenistus  

ei toimu 

NBK teenistus on 
laagris, Nuutsakul 

 

P 06.09 k.11.00 
 

Veikko Võsu 
Juhatab Vaido Palmik 

Ülistus 
  

 

 

MEESTELE 
TEISIPÄEVITI – Meeste Hommik   

algusega kell 6:45  
 

AUVÄÄRSETELE 
KOLMAPÄEVITI – Auväärsete Hommik 

algusega kell 11.00 
 

NAISTELE 
NELJAPÄEVITI – Naiste Hommik  

     algusega kell 7:00 
 
 

 

    NBK Sünnipäevalapsed Augustis 
 

 
07.08 Lemme Rajasalu-Pent (1971) 
07.08 Regina Aibast (1996) 
07.08 Katrin Kaur (1978) 
07.08 Timon Tuul (2005) 15* 

 
 

 
09.08 Erki Tamm (1968) 
14.08 Aili Raag (1939)  
16.08 Ülle Kalvik (1951) 
29.08 Grete Veedla (1972) 
 
 

 
     ÕNNITLEME JA SOOVIME JUMALA PARIMAT IGASSE JÄRGNEVASSE PÄEVA! 
 

Pastor: Veikko Võsu 56 707 014; e-mail: veikkonbk@nss.ee 
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 
Annetused - koguduse arveldusarved: 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, NBK Suvepäevade 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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Head sõbrad, oleme uuendamas  NBK maja katust. 

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 

 
 

19.augustil algusega kell 18.00 toimub Oleviste kirikus  
Ülistus-ja Palveteenistus, mille eesmärgiks on paluda  

meie rahva eest lähituleviku tormiste arengute tingimustes.  
Kõik kristlased on teretulnud, kuid eriti ootame  

osalema koguduste ülistus- ja palvetiime.  
Seisame üheskoos Jumala ees, et Püha Vaim  

võiks puudutada kogu meie maad ja  
Eesti võiks osutuda Jumala erilise armu ja  

väe väljavalamise kohaks. Jagage seda kutset ka oma 
vendade/õdede keskel,  

et kõik kelle süda meie olukorra pärast valutab,  
võiksid ühineda! 

Teenistust saab toetada: 
EVANGEELSETE JA VABAKOGUDUSTE LIIT VALGUSE TEE 

VABAKOGUDUS, arveldusarvele EE312200001120237503 
Selgitusse: 19.august 

 
 

 

August 2020 
 
Head sõbrad! Las Jumala Sõna kõnetab meid! 
 
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. 
Rm 8:1-17 
 
Rõõmuga, 
Veikko  


