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TUNNE RÕÕMU JUMALAST!
SAA OSA PARIMAST!
Istusin ühel jumalateenistusel külalisena. Jutlustaja
kõneles sellest, et jumalateenistuse ja koguduse elu sihiks
ei ole ainult panustamine,
kaasateenimine, vaid ka rõõmustamine Jumalast, hingamine Temas. Kogemus, mida
me nimetame Jumala armule toetumiseks, isegi Jumala
armust kantud olemiseks.
Kristliku kuulutuse keskmeks on Jumala arm. Jumal
võtab meid vastu puudulike

inimestena. Jumal kannab
kätel oma last, kes on nõrk ja
väsinud.
Olin just lõpetanud eelmise kuukirja sõnumi, küsides,
mida toome jumalateenistusele kaasa. Arvan ikka veel,
et meie meelsus, palved ja
osalemine, tegu ja mõju, on
olulised. Me ei ole jumalateenistusel kliendid, vaid
me teenime koos Jumalat. Ja
igaühe süda ja meel kujun-

dab ühtekokku jumalateenistuse.
Aga seda jutlust kuulates
mõtlesin, et midagi väga
tähtsat jäi mul ütlemata. Ütlen seda nüüd. Jumalaga osaduse – kaasa arvatud jumalateenistuse – suurem eesmärk
on tunda rõõmu Jumalast,
kogeda ja võtta vastu Jumala armu. Kui räägime ainult
sellest, mida meie panustame, võime muuta kristliku
elu käsumeelseks ja vaevaliseks. Me ei ole ju kunagi
piisavalt pühad ega piisavalt
armastava meelsusega. Vähemalt Jumala mõõdupuude
järgi mitte. Jah, Jumal, ma
toon kaasa oma anni, oma
palved ja oma südamehoiaku,
aga ma annan selle kõik Sulle
üle, et Sina seda õnnistaksid
ja teeksid kasutuskõlblikuks
Sinu eesmärkide heaks. See
toob mu ellu rahu, lepliku
meele ja tänulikkuse!
Kui see Jumala armu kogemus
jääb olemata, lähen jälle koju

ennast süüdistades ja silmad
mahalööduna: ah, ei osanud
tuua nii head andi Jumala
altarile, nagu Tema vääriks...
Tahtsin parimat, aga välja
tuli nagu ikka... Head kaasteelised! Ei teistele ega iseendale etteheidete tegemine ei
ole Jumala teenimise eesmärk – ei kirikuhoones ega
elus. Ka siis, kui teeme oma
parima, olgu meie järgmiseks kogemuseks ja palveks:
Jumal, nüüd on kõik Sinu
kätes. Mina ise ka. Mu tähelepanu ei hajuta tehnilised
viperused ega sõnastuse konarused, sest ma olen Sinule
lähedal. Ma tunnen rõõmu
Sinust enesest. Ma hingan ja
puhkan Sinu peopesal.
„Looda Issanda peale ja tee
head, ela oma maal ja pea
ustavust! Olgu sul rõõm Issandast; siis ta annab sulle,
mida su süda kutsub! Anna
oma tee Issanda hooleks ja
looda tema peale; küll ta toimetab kõik hästi!“ (Psalm
37:3-5)

Või sama tekst tõlgituna
inglisekeelsest The Message
versioonist: „Võta Jumalalt
elukindlustus ja tee head.
Raja kindel kodu ja ära heitle
siia-sinna. Jää Jumala seltskonda, saa osa parimast. Ole
Jumalaga avameelne, ära

varja midagi: küll ta teeb,
mida on tarvis teha.“
Mu kesksuve sooviks on: Saa
osa parimast! Tunne rõõmu
Jumalast!
Toivo Pilli

SUVINE ALKOTEST

Sõites jaanipäeva eelsel õhtul
surnuaeda, peatas meie pere
auto kinni politsei ja palus mul
alkomeetrisse puhuda. Teen
seda alati hea meelega. Küsisin seekord politseiniku käest
heatujuliselt, kas tuleb seekord
promill välja või mitte? Politseinik naeratas ja ütles, et kui tuleb,
siis enne kolme päeva möödumist pere juurde ei saa – pokris
on veel vabu kohti. Politseiniku näost oli siiski näha, et aparaat seda promilli sealt välja
manada ei suutnud ja nii sooviti
mulle lihtsalt head teed. Sellele
loole tagasi vaadates mõtlen, et
see on vist liiga lahja test minu
jaoks. Saan iga kord sellest läbi.
Minu jaoks on loomulik see, et
ma alkoholi ei tarbi. Kuid kas
see alkomeeter suudab näidata ka seda, kas Jumalaga on
mul asjad korras või ei? Ilmselt
mitte. Aga kuidas teada saada,
mis seisus on hetkel minu suhe
Jumalaga? Kas saaks ka sellele

mõõduriista külge panna?
Koguduse laagris jutlustas pastor Meego ühest meie liidu
pastorist, kellele heitis kogudus
ette seda, et ta armastab läbi
käia patustega. Istub kõrtsis
ja kuulab patuste juttu, vahel
poetab ka paar sõna vahele. Kuidas nii võib teha? Seda
kuuldes ütles Meego: ”Halleluuja!”. Jeesus tegi ka seda! Ja
just seda sama heitsid Jeesusele
ette variserid: „Ja seda nähes
ütlesid variserid tema jüngritele: ”Miks teie õpetaja sööb
koos tölnerite ja patustega?”“
(Mt 9:11) Jeesus armastas patuseid. Piiblist loeme, et Jumal
armastab patuseid, lootes, et
need pöörduksid (Hs 18:32).
Jeesus ütleb, et Ta on läkitatud
kadunud lammaste juurde (Mt
15:24, Mt 19:12) ja viimaks läkitab Jeesus oma jüngrid kogu
loodule evangeeliumi kuulutama (Mk 16:15).
Kas ka mina armastan patu-

seid? See paneb mõtlema. Mis
tundega vaatan mina neid inimesi, kes alkomeetri testist läbi
kukuvad ja karistust kannavad?
Kas ütlen nagu variser: aitäh,
Jumal, et mina selline ei ole?
On mu südames hukkamõist ja kahjurõõm, kui
mõni joodik türmi pistetakse? Kas suudan üldse uskuda, et Jumal selliseid ka
armastab? Vaat’ see on nüüd
kõvem test. Armastuse proovilepaneku test. Selles testis
osalemine on lihte. Piisab suvel
veidi linnas ringi jalutamisest.
Kas ja kui kerge on täita Jeesuse suurt misjonikäsku? See
sõltub sellest, kui palju on südames armastust. Armastust

nende inimeste jaoks, kes elavad teistsugust elu, kui meie
õigeks peame. Kui armastust
jätkub vaid enda ja oma lähima
pere jaoks, siis ei tee me midagi
erilist. Nii teevad kõik tölneridki, ütleb Jeesus (Mt 5:46). See
on armastuse näidiku alumine
kriips. Mõõteriista teise otsa
tulemuse saavutamiseks jääb
aga paratamatult oma jõust väheks. Kui tahes me ka ei pingutaks, väsime peagi ära. Ilma Jumala Vaimu abita ei suuda me
kuidagi armastada patuseid. Ja
siin on koht Jumalaga rääkimiseks. „Jumal, muuda kõigepealt
mind!“
Aarne Põder

PALVETA!
Palveta koguduse pastorite ja kaastööliste eest
12.-14.07. M. Remmel liidu suvefestivalil Keilas,
Toivo Pilli juhatab suvefestivalil töögruppi, kus
jutuks on Adam Podini panus sotsiaalmisjonis
15.-27.07. T. Pilli puhkusel
22.07.-2.08. M. Remmel puhkusel
3.-4.08. M. Remmel Läti Baptistikoguduste Liidu
kongressil
10.08. T. Pilli külaliskõnelejaks Kalju koguduse suvelaagris
11.08. M. Remmel Viljandi Baptistikoguduse aastapäeval,
T. Pilli Kohila koguduse aastapäeval
16.-17.08. M. Remmel liidu pastoriperede
suvelaagris Nuutsakul
18.08. M. Remmel Mustvee Betaania
kogudusehoone juubelil
24.08. M. Remmel liidu lastetöötegijate laagris Nuutsakul
25.08. M. Remmel Pärnu Peeteli koguduse aastapäeval

SÜNNIPÄEVAD
17.7.
18.7.
21.7.
23.7.
24.7.
24.7.
26.7.
27.7.
30.7.
30.7.
31.7.
1.8.
1.8.
2.8.
6.8.
6.8.
7.8.
7.8.

Milja Paju
Ene Juhkam
Triin Post
Väino Põllumäe
Margus Eenkivi
Maia Luht
Karin Alasi
Linda Ojamets
Sulo Lembinen
Veiko Strauss
Valli Jäme
Ester Lokuta
Toivo Pilli
Helve Suits
Ellen Jalak
Aime Järv
Geidi Kilp
Rainis Hanslep

8.8.
Helju Jürma
10.8.
Piret Jürgenson
12.8.
Silvia Kaljuste
12.8.
Birjo Urbas
13.8.
Sulev Kivastik
13.8.
Ingrid Liiv
14.8.
Raili Padar
18.8.
Urmas Roosimaa
19.8. Hendrik Jürgenson
21.8.
Kalvi Orav
23.8.
Anu Milius
29.8.
Hiie Kütt
30.8.
Aino Antson
30.8. Anna-Maria Jürisson
30.8.
Liis Luude
30.8.
Aarne Põder
31.8.
Helju Johanson

SALEMI KOGUDUSE MOTO 2013:
Tulge Jumala ligi!
Sündmused juuli-august 2013
(NB! Võimalikud muudatused kavas!)
Pühapäev, 14.07 kell 11
jumalateenistus
juhatab: Toivo Pilli
teenimismeeskond
jutlus: Aarne Põder

Pühapäev, 28.07 kell 11
jumalateenistus
juhatab Toivo Pilli teenimismeeskond
jutlus: Tõnu Lehtsaar

Neljapäev, 18.07 kell 18
õhtupalvus
vaimulik sõnum: Kalev
Meitern

Neljapäev, 01.08 kell 18
õhtupalvus
vaimulik sõnum: Adu Saar

Pühapäev, 21.07 kell 11
jumalateenistus
juhatab: Einike Pilli
teenimismeeskond
jutlus: Meego Remmel
Neljapäev, 25.07 kell 18
õhtupalvus
vaimulik sõnum: Jüri
Jürgenson

Pühapäev, 04.08. kell 11
jumalateenistus
juhatab: Ilmar Sirkeli
teenimismeeskond
jutlus: Harli Jürgenson
järgneb koguduslik
pühaõhtusöömaaeg
juhatab: Jüri Jürgenson
Surnuaiapüha kell 16
Põllu tn kalmistul

Neljapäev, 08.08. kell 18
õhtupalvus
vaimulik sõnum: Jüri
Jürgenson
Pühapäev, 11.08 kell 11
jumalateenistus
juhatab: Urmas Roosimaa
teenimismeeskond
jutlus: Andres Jõgar
Neljapäev, 15.08 kell 18
õhtupalvus
vaimulik sõnum: Sulev
Kivastik
Pühapäev, 18.08. kell 11
jumalateenistus
juhatab: Einike Pilli
teenimismeeskond
jutlus: Einike Pilli
Neljapäev, 22.08 kell 18
õhtupalvus
vaimulik sõnum: Harli
Jürgenson
Pühapäev, 25.08 kell 11
jumalateenistus
juhatab: Toivo Pilli
teenimismeeskond

jutlus: Toivo Pilli
Neljapäev, 29.08 kell 18
õhtupalvus
vaimulik sõnum: Gennadi
Aarna
Pühapäev, 01.09 kell 11
jumalateenistus juhatab:
Meego Remmeli
teenimismeeskond jutlus:
Meego Remmel
järgneb koguduslik
pühaõhtusöömaaeg
Igal reedel kell 7
meeste palvushommikusöök
allkorruse klassis
Igal laupäeval kell 10
eestpalvering kiriku
käärkambris
Every Sunday at 16
Tartu International Fellowship in the youth room

TEATED
SURNUAIAPÜHA
4. AUGUSTIL

JUHATUSE VÄLJASÕIDUISTUNG MOOSTES

Nagu igal aastal, toimub
südasuvel, pühapäeval 4.
augustil kell 16 Põllu tänava
kalmistul Tartu vabakoguduste ühine surnuaiapüha.
Sel aastal juhatab vabaõhuteenistust kalmistul Tartu
Kolgata kogudus. Kui sa soovid mälestada oma lähedasi,
võta nende andmed paberile
kirjutatuna surnuaiapühale
kaasa ja anna jumalateenistuse juhataja kätte. Osale
kindlasti, sest elu kiiruses
võivad mõned olulised asjad
jääda märkamata. Surnuaiapüha võimaldab jääda
vaikseks ja mõelda elu,
surma, igaviku, usu, lootuse
ja armastuse igikestvatele
väärtustele.

Teisipäeval, 9. juulil toimus
Salemi koguduse juhatuse
väljasõiduistung Mooste
mõisas. Käsitleti pikemalt
koguduse misjonimeele ja
jumalateenistusega seotud
sisulisi küsimusi. Võeti vastu
koguduse liikmeks Andre
Maide, kes tuleb Salemisse
naaberkogudusest – Kolgatalt. Samuti anti tagasisidet üksteisele toimunud
laagripäevade kohta. Laagrid
õnnestusid hästi ja on oluliseks vaimulikuks kogemuseks paljudele. Laagris leidsid mitmed inimesed Jeesuse
Kristuse kui oma päästja.
Samuti tugevdab laagrikeskkond omavahelist osadust,
seal õpime ka üksteist paremini tundma. Majanduslikult ei kata laagrite osalustasud ära tegelikke kulusid.

Keskmiselt on 3-4 päevase
laagri kulud kokku 2100
EUR – see sisaldab transpordikulusid, toitu, majutust
Nuutsaku laagrikeskuses ja
muud. Osavõtutasudest ja
toetustest kogunes aga ühe
laagri kohta umbes 1600
EUR. Juhatus otsustas katta
puudujäägi koguduse üldisest eelarvest, aga järgmistel
aastatel tuleb küsida, kas
teha rohkem teenimisprojekte, kirjutada taotlusi,
lühendada laagri aega või
tõsta osalustasu. Üks on
selge – laagrite traditsiooni
me ära ei jäta!
SALEMI SUVEKOOL 4+1

On Sul küsimusi Jumala,
kristlaseks-olemise ja koguduse kohta? Oled Sa kaalunud liitumist kogudusega,
aga ei tea täpselt, on see
Sulle? Kui jah, siis oleme
loonud võimaluse suvekoolis
nendes asjades selgust suurendada. Suvekool toimib
ühise laua ümber koduses
ringis.

Neli esmaspäevaõhtust
vestlusteemat on:
Missugune on Jumal? (15.07)
Milline võib olla inimese ja
Jumala suhe? (22.07)
Mida tähendab elada
kristlasena? (29.07)
Miks olla osa kogudusest?
(5.08)
Kui Sulle selgub, et tahad
juba sel suvel saada ristitud,
siis on viiendal esmaspäeval, 12. augustil võimalik
vestelda sellest koguduse
juhatusega. Esimene võimalik ristimine on juba 13.-16.
augustil kolme Tartu koguduste ühises noortelaagris.
Kui Sul on huvi suvekooli
vastu, kontakteeru palun
esimesel võimalusel
Einikesega 518 6219,
einike@kolmtalenti.ee

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 Eliisa Urbel
kristin@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: Hannes Keernik, Toivo Pilli
Kuukirja kujundaja: Elina Sildre
Järgmiste Salemi kuukirjade ettepanekud ja arvamused saata
aadressil hkeernik@gmail.com või võtta ühendust tel 5804 7724.

