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IMMAANUEL – JUMAL MEIEGA
JA MEIE JUMALAGA!
Heal lapsel mitu nime. Jõululapsel on mitu nime. Rahuvürst, Kuningas ja Petlemma
beebi. Ja Immaanuel. Immaanuel on salapärane nimi,
mis võtab kokku jõulude tähenduse – Jumal meiega!
Kui Jumal ei astuks meie lähedale ega teeks ennast meile mõistetavaks, ei saaks me
temast rääkida, teda uskuda
ega tema poole palvetada.
Teoloogid ütlevad – kõik algab Jumala eneseilmutusest.
Jumal ilmutab end looduses
ja ajaloos ja pühakirjas ja

elusündmustes. Kõige selgemini on Jumal end päästva
ja kõikvõimsa lunastajana
ilmutanud Jeesuses Kristuses.
See ilmnes erilise selgusega
jõuluööl – ja jätkus Jeesuse

elus, õpetuses ja tegevuses.
Viimaks ka tema surmas ja
ülestõusmises.
Jumal meiega – see tähendab,
et Jeesus saab meie vennaks
ja jagab meie saatust. See
tähendab, et Jumal ei jäta
ennast meie eest varjatuks.
Mida tähendab „Jumal meiega!“ sinu jaoks nendel jõuludel? Kas seda, et sa ei ole üksi,
vaid sind saadab alati Jeesuse
lähedalolu? Kas seda, et sinagi võid oma patud andeks
saada ja kõigist muredest
Jeesusele rääkida? Kas seda,
et inimlik rõõm ja vaimustus
peegeldab midagi taevalikust
särast – seegi ei ole Jumalale võõras? Lõpeta ise järgnev
lause. „Jumal minuga, tähendab nende jõulude ajal mulle
seda, et...“
Aga sellel medalil on ka teine pool. Jumal ei tulnud oma
Pojas ainult selleks, et meie
elusaatust jagada, vaid selleks, et seda muuta! Seda
võiksime väljendada sõna-

dega: meie Jumalaga! Jeesus
kasvas ja hakkas õpetama ja
astus Peetruse juurde, kes
Galilea rannal kalavõrke puhastas. Aga Jeesus ei tulnud
ainult küsima, kuidas Peetrusel läheb. Ta ei tulnud vaid
selleks et öelda, et mõistab,
kui raske on kalamehe töö.
Jeesus ütles: „Tule minuga!
Käi minu järel! Saa minu
õpilaseks! Tulevikus ei püüa
sa kalu, vaid muudad inimeste elusid.“
Kui Jumal astub Jeesuses
meie juurde, siis selleks, et
meid kutsuda elama koos Temaga! Vasta sellele kutsele –
ükskõik, kas usu-asi on sulle
uudne või oled olnud kristlane ja koguduseliige kaua aastaid!
Mida tähendab „mina Jumalaga!“ sinu jaoks nendel
jõuludel? Kas seda, et koos
Jumalaga oled sa tõstetud
kõrgemale oma saatusest
ja geenidest ja mineviku
kammitsatest? Kas seda, et

sa avastad elu tähenduse
ja kutsumuse, millest sa ei
osanud unistadagi? Kas seda,
et sa julged koos Jumalaga
tunnistada oma usust, kuigi
oled loomuldasa tagasihoidlik. Kas seda, et raskused ei
suuda sind enda alla matta,
sest Jumal tõstab sind neist
kõrgemale? Kas tähendab
see veendumust, et mis ini-

mestele on võimatu, see on
Jumalale võimalik? Lõpeta
ise järgnev lause. „Mina Jumalaga, tähendab nende jõulude ajal mulle seda, et...“
Õnnistatud jõuluaega!
Immaanuel! Maranata!
Pastor Toivo Pilli

Intervjuu 8. detsembril 2013 Salemi kirikus kunstnik
Kaili Kasega, kes valmistas nukkudest jõululoo, mis
asetseb kiriku väikeses saalis kuni kolmekuningapäevani.

Mis tunne on elada jõlulooga alates augustist?

ki suvisesse aega ja häälestada polnud keeruline.

Mu töine elu on juba aastaid
sisaldanud ürituste, asutuste
või vaateakende dekoreerimist ja kujundamist, seetõttu jõulude peale mõtlemine
augustis on minu jaoks päris
tavapärane. Et esimeseks advendiks kõik valmis oleks,
siis ettevalmistusaeg nihkub-

Koduse ateljeetoa tõttu saab
mu pere tööprotsessist lähedalt osa ja on aastatega harjunud, et kui midagi valmib,
siis on igal pool kangakuhjad ja tuleb läbida
takistusradasid. Et seekord
oli aga pikemat aega püha
perekond külas, siis tuli ette
seikasid, mil näiteks

hommikune rõõmsameelne
kooliminek takerdus, kui
meie kaks lustakas eas
kassi tarkade või Maarja
või Joosepi rüüde vahel peitusemängu korraldasid.
Kahe kuu jooksul, mil reaalne tööprotsess toimus, sain
mõtlemisainet ka tänu oma
sugulastele ja sõpradele. Eriti huvitav oli kogeda laste
reaktsioone, sest need olid
nii vahetud. Näiteks pooleaastane Anni, kes oli nende tegelastega enam-vähem
ühes mõõdus, suhtles nendega vahetult oma nn haldjakeeles. Ei tea, mis ta arvas,
kui nad korduva kutsumise
peale mängima ei tulnud?
Kolmeaastane Johanna, kes
kallistab kõiki ja kõike enda
ümber (sealhulgas sõrmkindaid), võttis uued nukud
muidugi kohe avasüli vastu.
Viieaastane Hugo, kellel on
alati miskit teoksil, läks nende juurde ja ütles kohtudes:
“Väga lahe!” ja käis teiste
mängude

vahepeal nendega mingit salaplaani arutamas.
Kuueaastane Rusten, kes
minu tegemisi lähedalt tunneb, nägi neid nukke juhuslikult enne, kui jõudsin selgitada, millega seekord tegu.
Sel hetkel oli püha perekond
ilma peakateteta, suurte silmadega ja seetõttu väga ebamaise välimusega. Rusten
seisis sõnatult nende keskel
ja kohanes olukorraga. See
jäigi sõnatuks kohtumiseks...
Mina sain sellest meeldetuletuse, et kui suur võib olla
loomingu mõju.
Mida selle jõululoo tegemine on sulle endale tähendanud?
Kujundustööd on seotud alati mingi teemaga ehk lugu on
alati olemas. Erakordne oli
end leida pakkumise juurest,
et saan Jeesuslapse sünnilugu
läbi mängida oma nukktegelastega ja jagada seda väga
paljude inimestega. Autori-

nukkude loojaid on üleüldse vähe ja nende loomingut
näeb enamasti näitustel, milledel pole suurt kõlapinda.
Et nukktegelased saavad alguse mu sisemisest soovist ja
loomisrõõmust, siis seetõttu
on alati oluline, kui neid on
kellelegi vaja.
Mulle tähendas palju ettevalmistav aeg, mis toimus
koostöös Toivo Pilli ja Külli
Hanseniga. Siis avanes jõululoo tõeline sügavus ja tekkisid sellele uued kihid.
Muidugi pole vähetähtis, et
leiutasin seekord enda jaoks
mõne uue töövõtte, et tuli
rakendada teadmist raskusjõust, aga teadmine, et olen
olnud vahend millegi endast
suurema ja tähendusrikkama
loomise juures, on kõige tähenduslikum.
Milliseid
detaile
oled
pannud jõululoosse, mida
tahaksid selgitada?
Töötades läbi pildimaterjale,

avastasin, et inglid polnud
vaid kirkas valguses säravvalged tegelased vaid väga
värvikad ja erinevate tiivakujudega. Mulle meeldis
lugu, et kui ingel end
karjastele ilmutas, siis kõigepealt olid nad sellest
imest
hirmunud
ning
seetõttu kohe rõõmusõnumist
aru
ei saanud.
Selleks pidi kohale tulema
terve salk ingleid, et sõnum
kohale
jõuaks.
See
olukord on kuidagi väga
tuttav ja tänapäevane.
Arvan, et kunstnikutöö juurde kuulub kujunemisele ruumi andmine. Mingil hetkel
avaldub iga tegelase iseloom
ja olemus. Jeesuslaps tuli
kohe väga avatud olemisega,
nii et käed sirutusid kaugele
ettepoole. Külli pani tähele,
et käed on ehk liiga pikad
vastsündinu jaoks. Aga jõululapse käsi kuidagi linade
vahele sättides ei tundunud
asi õige.
See avastus, et tegelikult ei

saanudki Jeesuslaps teisiti sündida, kui et olla kohe
avali ja valmis maailma õnnistama, tuli väheke hiljem.
Mu töödele on iseloomulik,
kui lisandub mingi sõnum
või siis tavapärasest pikem
pealkiri. Sõnum mida inglid
kuulutavad, et „Rahu oleks
maapeal“, on minuga olnud
natuke teisel moel lapsepõlvest peale. See oli kindel

soov, mida nõukogude
ajal
ekskursioonil olles
purskkaevu kopika viskamisel soovisin. Täna tunnen, et see soov on jõudnud
jõulustseeni allkirjana lõpuks päris õigesse paika.
Aitäh võimaluse eest!
Rahulikku ootuse-aega!
Küsitles Toivo Pilli

PALVETA!
Palveta pastorite ja kaastööliste eest
11.12. Meego Remmel võtab sõna Eesti palvushommikusöögil Riigikogu konverentsisaalis, samuti osaleb
liidu juhatuse ja EKN juhatuse koosolekul Tallinnas
13.12. M. Remmel SA Väärtustades Elu nõukogu
koosolekul
14.12. M. Remmel noortepiibli esitlusel ja vene
vendluse nõupidamisel Tallinnas
15.12. M. Remmel jutlustab 3D koguduses Tartus
19.12. M. Remmel EKN koosolekul ning
aastapreemiate üleandmisel Tallinnas
20.12. M. Remmel Sutlepa pastori ja vallavolikogu
esimehe Toomas Vallimäe juubeliõhtul
22.12. M. Remmel jutlustab Viljandi Baptistikoguduses
29.12. M. Remmel kuulutab päästesõnumit Salemi
koguduse evangeelses noortelaagris Nuutsakul
09.01 Einike Pilli kõneleb Lõuna-Eesti
palvushommikusöögil

SÜNNIPÄEVALAPSED
10. 12. Violetta Rohtla
11. 12. Reili Auling
11. 12. Aino Orav
13. 12. Helgi Pauts
14. 12. Kadi Üksik
19. 12. Ruth Elizabeth James
21. 12. Eduard Mardo
23. 12. Maarja Lepamets
24. 12. Eelika Remmel
25. 12. Sirje Saar
27. 12. Liis Talvik
29. 12. Margit Roose

30. 12. Merle Linda Kangur
31. 12. Silver Aarna
1.1. Priit Milius
1.1. Silvi Püss
4.1. Aino Siimo
5.1. Vaike Sarapuu
7.1. Marian Kund
7.1. Eliisa Urbel
8.1. Risto Nigol
9.1. Priit Tannik
10. 1. Liia Kilp
11. 1. Adu Saar

SALEMI KOGUDUSE MOTO 2013:
Tulge Jumala ligi!
Sündmused detsembris 2013
(NB! Võimalikud muudatused kavas!)

Pühapäev, 08.12 kell 11
jumalateenistus
Teine advent, jutlusteseeria
„Jumal sinuga.“ II
juhatab: Toivo Pilli teenimismeeskond
muusika: noorteansambel –
Rasmus Rajando
jutlus: Einike Pilli
Neljapäev, 12.12 kell 18
õhtupalvus
vaimulik sõnum: Urmas
Roosimaa
Pühapäev, 15.12 kell 11
jumalateenistus
Kolmas advent, jutlusteseeria „Jumal sinuga.“ III
juhatab: Meego Remmeli
teenimismeeskond

muusika: ülistuskoor
jutlus: Meego Remmel
Inglipäev algab kell 12.30 –
meisterdamised erinevates
ruumides
Neljapäev, 19.12 kell 18
õhtupalvus
vaimulik sõnum: Jüri Jürgenson
Pühapäev, 22.12 kell 11
jumalateenistus
Neljas advent, jutlusteseeria
„Jumal sinuga.“ IV
juhatab: Urmas Roosimaa
teenimismeeskond
muusika: Projektikoor –
Tiina Kivastik
jutlus: Aarne Põder

Teisipäev, 24.12 kell 17
Jõululaupäeva jumalateenistus
juhatab: Einike Pilli teenimismeeskond
muusika: erinevad muusikarühmad
jutlus: Meego Remmel
Kolmapäev, 25.12 kell 11
Jõulu 1. püha jumalateenistus
juhatab: Toivo Pilli teenimismeeskond
muusika: keelpillikoor
jutlus: Toivo Pilli
järgneb koguduse jõululõuna allsaalis

Teisipäev, 31.12 kell 17
aastalõpu jumalateenistus
juhatab: Meego Remmeli
teenimismeeskond
jutlus: Toivo Pilli
Keskööpalvus, 31.12 kell
23.15
Ilmar Sirkeli teenimismeeskond
Kolmapäev, 01.01.2014
kell 12
uusaasta jumalateenistus
juhatab: Einike Pilli teenimismeeskond
uusaasta tervitused
jutlus: Meego Remmel

Neljapäev, 26.12 kell 18
õhtupalvus
vaimulik sõnum: Sulev
Kivastik

Neljapäev, 02.01.2014
kell 18
õhtupalvus
vaimulik sõnum: Adu Saar

Pühapäev, 29.12 kell 11
jumalateenistus
juhatab: Toivo Pilli teenimismeeskond
ühine jõululaulude laulmine
jutlus: Urmas Roosimaa

Pühapäev, 05.01.2014
kell 11
jumalateenistus
juhatab: Aarne Põder ja
abilised
jutlus: Toivo Pilli

Neljapäev, 09.01. kell 18
õhtupalvus
vaimulik sõnum: Jüri
Jürgenson
Pühapäev, 12.01. kell 11
jumalateenistus
juhatab: Urmas Roosimaa
teenimismeeskond
jutlus: Einike Pilli
Igal reedel kell 7
meeste palvushommikusöök
allkorruse klassis

Igal laupäeval kell 10
eestpalvering kiriku
käärkambris
Igal kolmapäeval kell 11
„Argihommik Jumalaga“
Every Sunday at 16
Tartu International
Fellowship Kalevi 17
Igal reedel kell 18
noorteõhtud TC
noorteruumis

TEATED

INGLIPÄEV
Kolmandal advendil, 15.
detsembril kohe pärast
jumalateenistust on kiriku
alumistes ruumides võimalik osaleda inglipäeva töötubades. Advendiaeg on
parim aeg olla loomises ja
katsetada asju, mida pole
varem söandanud teha
või mille jaoks muidu pole
aega. Erinevates tubades
saab kaunistada piparkooke, valmistada kaarte ja
meisterdada erinevatest
materjalidest jõulukaunis-

tusi ning ingleid. Lastele
on kõik tegevused jõukohased, aga täiskasvanutele
eriti soovitavad, sest millal
veel saame olla kui lapsed
ja olla rõõmsad loomises.
Kunst ja isetegemine on
parim võimalus oma lapsemeelsusega ühenduse saamiseks. Lisaks on kõikidel
osalejatel võimalik valmistada jõulukaarte kingituseks Salemi koguduse
vanematele liikmetele või
tulevastele sünnipäevalastele. Kõik on oodatud ja
üritus on tasuta.

LASTE JÕULUPUU
Salemi koguduse pühapäevakooli jõulupidu
toimub pühapäeval,
22. detsembril kl 15.00.
See on lastepärane osadus,
mis sisaldab ka nukunäidendi jõulude teemal.
Seejärel läheb pühapäevakool lühikesele vaheajale,
et 5. jaanuaril 2014 jälle
alustada.

ALLIANSSPALVENÄDAL TULEKUL
Mitmed kogudused on uue
aasta esimestel nädalatel
korraldanud palvenädalaid, et uuele aastale anda
õige vaimulik hoog. Eesti
Evangeelne Allianss on
palvenädalate üldkoordinaator.
Rahvusvaheliste suhete
arenedes on tehtud koostööd Euroopa suunal, mis
on võimaldanud tõlkida
juhtmaterjale palvenädala
teemade avamiseks. Hea
on, kui samade palveteemade üle palvetatakse
nädala igal päeval paljudes
riikides üle Euroopa.
5.–12. jaanuaril toimuv
alliansspalvenädal kannab pealkirja „Teistsugune
vaim“. Iga päeva kohta
leiad vastava teema kirjakohad ja päevamõtiskluse

aadressil www.allianss.ee.
Tartus toimuvate alliansspalvenädala jumalateenistuste kava täpsustub
detsembri jooksul.

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 Kristin Klesmann
salem@salem.ee tel 734 3664

Annetused Eestist:
Saaja: EEKBKL Tartu Salemi Baptistikogudus
Arve number: SEB pank a/a 10152001809009
Selgituseks märkida: annetus
Annetused välismaalt:
Saaja: EEKBKL Tartu Salemi Baptistikogudus
Pank: SWEDBANK, Liivalaia 8, Estonia,
Tallinn 15040
Rahvusvaheline arve number IBAN:
EE832200221005109196
SWIFT/BIC: HABAEE2X
Salemi Kuukirja koostajad: Toivo Pilli, Hannes Keernik
Kuukirja kujundaja: Elina Sildre
Järgmiste Salemi kuukirjade ettepanekud ja arvamused saata
aadressil hkeernik@gmail.com või võtta ühendust tel 5804 7724.

