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NELJA SORTI TEGIJAD
Sügis on ees. Pühapäevakool
alustab jälle. Kes suvel oli
p u h k u s e l , n a a s e b ko j u .
Mõneski koguduse tööharus
tehakse just nüüd plaane
aastalõpuks ja järgmise kevadeni välja. Mitte et suvel
kogudus puhkaks. Ei, seda
mitte... Aga suvine elu on
lihtsalt natuke teistsugune.
Rohkem külalisi. Suurem
liikuvus. Tulijaid-minejaid.
Nüüd vaatame jälle oma
tegevused ja tegemised üle.
Nagu kooliaasta alguses teevad
õpilased.
Tegemised oot avad. A ga
millised on tegijad? Olen
tähele pannud, et tegijaid on
nelja sorti.

Esiteks on tegijaid, kellel on
tegemise innukust, aga vähe
oskusi. Mõnda aega aitab
innukus oskuste vähesust
korvata. Aga püsiva töö juures
muutuvad oskused tähtsaks,
sest need hoiavad kokku
energiat ja aitavad mitte
takerduda kõrvalistesse asjadesse. Oskuste nappus ei ole
mitte viga, vaid võimalus.
Arenda oma oskusi!
Teiseks on tegijad, kellel on
oskusi, aga innukust ei ole.
Nad on tüdinud või ükskõiksed. Ah, las keegi teine
teeb! Neid tegijaid ei jõua isegi
Jumal taevas piisavalt palju
paluda, et nad asja kätte

võtaksid ja oma oskusi rakendaksid. Tavaliselt on sellistel
tegijatel küll oma arvamine,
kuidas teised peaksid tegutsema. Leia uus pühendumine!
Kolmandaks on tegijad, kellel
on innukust ja oskusi, aga nad
teevad midagi ainult nende
endi tingimustel. Need tegijad
ei ole koostöövõimelised.
Asjad kas käivad nii, nagu
nemad heaks peavad, või siis
loobuvad nad kaasa aitamast.
Halvemal juhul tegutsevad
nad selle vastu, mis nende
meetodiga kokku ei käi. Õpi,
et üht asja saab teha hästi
mitmel viisil!
Ja neljandaks on tegijad, kellel
on innukust ja oskusi ja kes on
koostöövõimelised. Tavaliselt
allutavad nad enda isiksuse
eelistused mingile suuremale
eesmärgile. Mis on meie ette-

võtte jaoks vajalik? Mis on
kogudusele hea? Mis edendab
Jumala riiki? Selle neist
väljaspool seisva sihi nimel on
need inimesed valmis ka
paindlikkuseks, püsivuseks,
pingutuseks. Nad mõistavad,
et suuri asju ei saa kunagi
üksinda saavutada. Selleks on
tarvis tegutseda koos. Märka
selliseid inimesi enda ümber!
Püüa neid saada oma meeskonda või püüa pääseda
nende meeskonda!
Kogudus on seda tugevam ja
teovõimelisem Jumala ülesannete täitmisel, mida rohkem on temas neljandat sorti
tegijaid!
Head ja tegusat sügist!
Toivo Pilli

Global Leadership Summit Chicagos
Augusti keskel külastasid Einike ja Toivo Willow Creeki kogudust
(WCC) ja osalesid seal toimunud kristlikul juhtimiskonverentsil ja
pühapäevasel jumalateenistusel. Konverents kestis kaks päeva ning
sellest võttis kohapeal osa ligi 13000 inimest, lisaks veel paljud video
vahendusel kogu Ameerika Ühendriikidest. Konverentsi alustas
ettekandega WCC vanempastor, kes rääkis juhtimise rasketest
õppetundidest. Üks neist tõdes, et mida väärtuslikuma pärandi
suudab juht jätta, seda suuremat hinda peab ta oma elu jooksul selle
eest maksma.
Konverentsil julgustati kristlasi elama tõeks oma usku töökohal. Selle
võimalustest ja keerukusest kõnelesid nii Uganda maksuameti juht,
General Electricu tegevjuht kui ka suure autotööstuse omanik.
Kõnelejate seas oli loomulikult ka pastoreid – neist kõige värvikam
Puerto Rico taustaga Wilfredo, kes rääkis radikaalsetest viisidest,
kuidas võidelda ühiskonnas leviva ebaõiglusega.
Meie jaoks oli kõige praktilisem Joseph Grenny õpetus, kuidas pidada
raskeid vestlusi, mida iseloomustavad eriarvamused ning kõrged
panused. Grenny ütles, et kui suudame rõhutada ühist eesmärki ja
väljendada inimesele, et oleme tema poolel, ei pea valusatest teemadest
rääkimine tingimata tähendama sõpruse lõppemist. Pigem vastupidi –
kui me rasketest asjadest ei räägi, paistab see käitumisest ikkagi välja.
Nii et parem ikka rääkida.
Peaaegu kõiki neid ettekandeid on video vahendusel ja tõlkega
võimalik kuulata 14.-15. novembril Tallinnas toimuval GLS Eesti
juhtimiskonverentsil „Juhtimise paradoksid". Lisaks on seal mitmeid
muid üllatusi nii USAst kui Eestist. Läheme Salemist koos
meeskonnaga, anna teada oma osalemishuvist Piale, Toivole või
Einikesele.
Einike Pilli

PALVETA!
Palveta pastorite ja kaastööliste eest
31.08. Meego Remmel jutlustab Tartu International
Fellowship teenistusel
Kuni 13.09. Toivo Pilli töölähetusel Amsterdamis
7.09. M. Remmel 3D koguduse Tartu ja Tallinna
campuse ühisel avateenistusel
8.-9.09. Meego Remmel ja Einike Pilli liidu
vanematekogu koosolekul Nuutsakul
11.09. M. Remmel esindab EKN sõnumit
kooseluseadusega seotud küsimustes õiguskomisjoni
koosolekul Riigikogus, osaleb EKN juhatuse
koosolekul ja peab eetika teemalise loengu
Tallinna Ülikoolis
13.09. kõneleb E. Pilli Rakvere naiste üritusel
„Õppides läbi elu”
13.-14.09. M. Remmel Riia Agenskalnsi
Baptistikoguduse 130. aastapäeval

16.09. M. Remmel juhatab pastorite palve- ja
osadusõhtut Tartu Kolgata kogudusehoones
17.09. M. Remmel õpetab eetikat KUS tudengitele
18.09. M. Remmel EKN töökoosolekul Tallinnas ja
teaduseetika teemalist loengut pidamas
Tallinna Ülikoolis
19.09. M. Remmel kohtub liidu juhatuse ja
B. Ankerbergiga (Converge Worldwide)
20.09. KUS sügiskonverents „Inimesed ja lood:
Eesti baptism 130“
21.09. M. Remmel Tallinna Vene EKB Koguduse
Betaania aastapäeval
23.-27.09. M. Remmel ja T. Pilli EBF aastakoosolekul
Bukarestis
28.09. koguduse tööharujuhtide väljasõit
„Valgus Metsas” keskusesse

SALEMI KOGUDUSE MOTO 2014:
Piibel – põlvkondade pärand
Sündmused septembris 2014
(NB! Võimalikud muudatused kavas!)
Neljapäev, 04.09. kell 18
õhtupalvus
Vaimulik sõnum: Urmas
Roosimaa

Neljapäev, 18.09. kell 18
õhtupalvus
Vaimulik sõnum: Sulev
Kivastik

Pühapäev, 07.09. kell 11
jumalateenistus
Juhatab: Urmas Roosimaa
teenimismeeskond
Jutlustab: Meego Remmel

Pühapäev, 21.09. kell 11
jumalateenistus
Juhatab: Einike Pilli
teenimismeeskond
Jutlus: Toivo Pilli

Järgneb koguduslik
pühaõhtusöömaaeg

Neljapäev, 25.09. kell 18
õhtupalvus
Vaimulik sõnum: Harli
Jürgenson

Neljapäev, 11.09. kell 18
õhtupalvus
Vaimulik sõnum: Adu Saar
Pühapäev, 14.09. kell 11
jumalateenistus
Pühapäevakooli algus
Juhatab: Ilmar Sirkeli
teenimismeeskond
Sõna lastele: Ines Kerikmäe
Jutlus: Toivo Pilli

Pühapäev, 28.09. kell 11
jumalateenistus
Juhatab: Toivo Pilli
teenimismeeskond
Jutlus: Einike Pilli
Neljapäev, 02.10. kell 18
õhtupalvus
Vaimulik sõnum: Adu Saar

Pühapäev, 05.10. kell 11
jumalateenistus
Juhatab: Meego Remmeli
teenimismeeskond
Jutlus: Meego Remmel
Järgneb koguduslik
pühaõhtusöömaaeg
Igal laupäeval kell 10
eestpalvering kiriku
käärkambris

Igal pühapäeval kell 13
venekeelne jumalateenistus
Every Sunday at 16
Tartu International
Fellowship Kalevi 17
Alates 16. septembrist
igal teisipäeval kell 18
Teistmoodi teisipäevad

SÜNNIPÄEVAD
31.8.
3.9.
4.9.
4.9.
4.9.
5.9.
8.9.
9.9.
10.9.
11.9.
13.9.
16.9.

Helju Johanson
Ruth Kustina
Viivi Ladva
Evelin Oras
Liidia Pärn
Veljo Huugen
Viivika Glaase
Ellen Järv
Evi Vardja
Evelin Sedrik
Helgi Lukats
Liis Lasman

16.9.
16.9.
17.9.
18.9.
19.9.
20.9.
21.9.
22.9.
26.9.
27.9.
30.9.

Sirje Saat
Andres Savva
Kertu Rajando
Pille Soome
Rutti Sõsa
Gennadi Aarna
Elviira Paap
Jane Merits
Käthlin Pärli
Külli Hansen
Einike Pilli

TEATED
Pühapäevakooli algus

Kodugrupid

14.09. alustab taas tööd
pühapäevakool. Alustavad
mitmed vanuserühmad.
Teretulnud on ka uued lapsed.

Septembris hakkavad tööle
kodugrupid ehk väikegrupid.
Seal palvetatakse koos,
jagatakse oma lugusid ja
uuritakse Piiblit. Kui sa otsid
omale sobivat, küsi Einikeselt
nõu. Samuti on teretulnud
kodud, kes tahavad alustada
kodugrupi enda poole
kutsumisega. Täpsem tabel
aegade ja kohtadega ilmub
järgmises kuukirjas.

„Endast välja”
Septembris algab uus jutluste
sari „Endast välja”.
14.09. kuuleme Toivo Pilli
jutlust „Õppides endast välja”.
21.09. räägib Toivo aga teemal
„Endast välja kõike maailma.”
28.09. jätkub jutluste sari
Einike Pilli jutlusega „Endast
välja teistsuguse juurde”.
5.10. aga kõneleb Meego
Remmel teemal „Kas ja mis viib
Jumala endast välja?”
Sari lõpeb lõikustänupühaga.
Teistmoodi teisipäevad
Alates 16.septembrist toimub
igal teisipäeval piiblialaste
lühifilmide 10-osaline sari. See
„Teistmoodi teisipäev” on hea
koht, kuhu sõpru kaasa
kutsuda! Filmiosale järgneb
alati arutelu.

Eestpalve TIF töö pärast
Sellel kevadsuvel läks USA-sse
tagasi perekond Jonesid, kes
juhtisid Tartus ingliskeelset
vaimulikku tööd üle kolme
aasta. Tartu International
Fellowship tegutseb praegu
niisuguse juhtimismudeliga, et
neil on moodustatud
meeskond, kes koguduse elu
eest vastutab. Siiski on TIF töö
edasiminekuks ja ingliskeelset
jumalateenistuste arenguks
tarvis sellele osaduskonnale
pastorit. Palveta selle pärast!

Salemi kohvik

Kutse Kool

Uuesti alustav kohvik vajab
abikäsi. Nii nagu varem,
alustame ka sel sügisel uuesti
kirikukohviga. Palun pane
ennast koos sõprade, pere või
kodugrupiga kirja väikesel laual
olevasse nimekirja. Kohviku
ettevalmistamise kulud
kaetakse.
Täpsem info Martin Maidelt.

3.-4.10. toimub Kutse Kooli
esimene sessioon. Veel on
võimalik Salemi grupiga liituda!
Rohkem infot www.ekklesia.ee
ja Einike Pillilt. Kui tahad
õppida paremini tundma
Jumalat ja oma kutsumust ning
tunda rõõmu koguduse
meeskonnaga ühisest
teenimisest, liitu Salemi Kutse
Kooli meeskonnaga!

Armastuslaulude kontsert
29.09. õhtul kell 20 on kirikus
armastuslaulude kontsert.
Laulab Aivar Kaseste.

Valgus metsas
Juba mõned aastad rajavad Janice ja Linden Viinalass Elva lähedale
Väike-Kongutasse EKBLiidu õppe- ja puhkekeskust, mille nimeks on
saanud „Valgus metsas”, mis on toredaks nimepaariliseks raseduskriisi
keskusele „Valgus linnas”, mille eest Janice Viinalass Tartus hoolt
kannab.
23. augustil toimus „Valgus metsas” keskuses naiste puhkepäev, kust
võttis osa kümmekond naist nii Tartust kui Lõuna-Eestist ning kõik
veetsid imetoreda päeva Väike-Kongutas. Linden tutvustas lähemalt
valmivat keskust - hetkel on valminud keskuse süda - 12-küljeline
suurte akendega rotund, kuhu Linden on ehituseks kokku kogunud
palju tähendusega materjale. Nii olid oma koha leidnud näiteks lauad
vanast baptistikabelist. Õdusust lisasid metsast leitud palgijuppidest
tehtud lambid ning hiiglaslik maakividest ehitatud kamin. Lisaks
sellele on Lindeni unistuseks ehitada keskusesse ööbimismajakesed,
millest igaüks oleks erinevas stiilis - hetkel on peaaegu valmis Texase
stiilis kämping, ent järge on ootamas näiteks prantsuse stiilis majake ja
miks mitte ka midagi orientaalset.
Õnnetuseks hävis hiljaaegu tules keskuse „Valgus metsas” vana
talumaja, mis küll hiljem oli plaanis lammutada, ent hetkel hoiti seal
paraku väärtuslikke tööriistu, mida oleks kindlasti tööde jätkamiseks
vaja. Kes tunneb oma südames, et tahaks kaasa aidata keskuse
valmimisele, võtke ühendust Lindeniga telefonil 5052777 või e-kirjaga
viinalass@gmail.com. Muidugi on alati oodatud ka eestpalved, et peagi
võiks EKBLiidul olla üks mõnus koosviibimise keskus, kuhu alati saab
kokku tulla.
Pia Hanslep

TARTU SALEMI BAPTISTIKOGUDUS

Kalevi 76 Tartu 50104
tel 734 3664
www.salem.ee
Pastor Meego Remmel
meego@ekklesia.ee tel 552 5854
Pastor Toivo Pilli
toivo@kolmtalenti.ee tel 511 8691
Administraator Pia Hanslep
salem@salem.ee tel 734 3664
Annetused Eestist:
Saaja: Tartu Salemi Baptistikogudus
Arve number SEB pangas EE461010152001809009
Selgituseks märkida: annetus
Annetused välismaalt:
Saaja: Tartu Salemi Baptistikogudus
Pank: SWEDBANK, Liivalaia 8, Tallinn 15040,
Estonia
Rahvusvaheline arve number IBAN:
EE832200221005109196
SWIFT/BIC: HABAEE2X
Salemi Kuukirja koostaja: Toivo Pilli
Kuukirja kujundaja: Pia Hanslep
Järgmiste Salemi kuukirjade ettepanekud ja arvamused saata aadressil
piahanslep@gmail.com või võtta ühendust tel. 52 146 45.

