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AEGLASELT VÕIB KA
Millal Sa viimati istusid oma
koduakna all ja vaatasid möödujaid? Või läksid õue jalutama
lihtsalt selleks, et jõuda samasse
punkti tagasi, kust alustasid? Või
istusid tugitoolis vaikuses, kedagi kuulamata, telerit vaatamata,
nutitelefoni puudutamata? Või
otsustasid lapsele jutustada tavapärase kaheminutilise loo asemel pikema unejutu?
Praegusel tehnika- ja meediaajastul oleme kaotanud oskuse
aeglustada, teha mitte midagi,
lasta oma mõtetel rännata ja
summutada taustamüra. Igavustunne – mõiste, mida poolteist
sajandit tagasi ehk sellisel ku-

jul veel ei eksisteerinudki – on
nüüdisaja leiutis. Kui võtta ära
igasugune stimulatsioon meie
meeltele, hakkame paaniliselt
otsima peaaegu ükskõik mida,
et aega „kasulikult“ kasutada.
Kui miski või keski julgeb meilt
nõuda pidurdamist või kogunisti peatumist, saab see meie vaenlaseks.
Oleme kujundanud endas tungi
kiirustamise järele, et säästa aega
ja maksimeerida efektiivsust.
Kiirustamisest kõnelevad nii
meie mikrolaineahjust tulnud
valmistoit köögilaual, kärsitus
liikluses ja lapsed, kellel on sarnaselt nende vanematele tihe

kalender. Paar sajandit tagasi oli
üldlevinud ettekujutus, mille järgi pidanuksime tulenevalt tehnikaarengu läbimurretest praegu
töötama vaid neli tundi nädalas.
Aga lugegem kokku oma töötunnid! Kiirustamisest kõnelevad
ka meie vabaajaveetmise viisid
– tegeleme paljudega neist, kuid
pinnapealselt, või harva naudime tulemuse asemel tegevust
ennast. Kas on võimalik, ja mis
olulisemgi – kas on vajalik aeglustada?
Kiirus pole ju üdini halb. Ega
siis kõike pea tegema teokiirusel.
Kes kujutaks elu ette ilma autode
või internetiühenduseta? Psühholoogid osutavad aga, et probleem on kinnisidees, kui mitte
öelda sõltuvuses, suruda üha
enam ja enam tegevusi vähemasse aega. Kiirusta, kui on mõistlik
kiirustada, aga seejärel aeglusta.
Otsi tasakaalu ja ela mõiste järgi,
mis laenatud muusikutelt – tempo giusto – paras rütm. Parajat
rütmi õpin oma paariaastaselt
tütrelt, kes võib peatuda peaaegu
iga lehe, kivi, poriloigu või ämbliku juures. Mis oleks elu ilma
detailideta?! Ja detaile ei näe, kui
tormad.

Selle mõtte valguses tasub heita pilk oma suhtele Jumalaga.
Ehk oleme sealgi püüdnud aega
varastada, lisades palves sõnu,
kuid lühendades palveaega, ja
lugedes Piiblit kiiremini, kuid
süvenemata? Istu hetkeks vaikselt ja mõtle sellele enne, kui
edasi ruttad.
Hannes Keernik

KOGUDUSE STRUKTUUR
Järgnevalt oleme püüdnud kaardistada meie koguduse töövaldkondade ning nende vastutajate-eestvedajate hetkeseisu. Inimesi, kes
panustavad valdkonna siseselt selle toimimisse regulaarselt ning vastutavad tööharu mingi osa eest, on mõistagi oluliselt rohkem. Struktuuri võib täiendada, lisades venekeelse töö (Angelina Urbel).
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LASTENURK
KOOSTAJA: KADRI HUUGEN

SEEKORD LAHENDA PISUT TEISTSUGUNE RISTSÕNA. KÜSIMUSTE
VASTUSTEKS ON NUMBRID, MILLE
PEAD ASETAMA MATEMAATILISTESSE
TEHETESSE. ANNA VASTUSELEHT
OMA NIMEGA PÜHAPÄEVAKOOLIÕPETAJALE 25. NOVEMBRIKS.
ÕIGESTI VASTANUTE VAHEL
LOOSIME VÄLJA SAALOMONI
MEMO MÄLUMÄNGU.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

MITMEST LEIVAST SÖÖTIS JEESUS 5000 MEEST?
MITMENDAL PÄEVAL JUMAL PUHKAS PÄRAST MAAILMA LOOMIST?
MITU IISRAELI SUGUHARU ON?
MITU RAAMATUT ON PIIBLIS?
MITU RAAMATUT ON VANAS TESTAMENDIS?
MITU RAAMATUT ON UUES TESTAMENDIS?
MITU JÜNGRIT OLI JEESUSEL?
MITMENDAL NOVEMBRIL ME TÄHISTAME ISADEPÄEVA SEL AASTAL?
MITMENDAL NOVEMBRIL TÄHISTATAKSE HINGEDEPÄEVA?

NIMI:.......................................................................

MINU SUVI
Joonatan Ants (11 a)
Suvel käisin neljas laagris, viiuli-, koguduse-, käsitöö- ja zooloogialaagris.
Viiulilaager kestis kuus päeva ja lõpuks oli esinemine Põlvas, laager
toimus Värskas. Teiseks laagriks oli käsitöölaager. See kestis samuti
kuus päeva. Seal tegime pronksehteid, paelu ja kasetohust asju. Kolmas
laager oli zooloogialaager, seal käisime looduses jalutamas, püüdsime
liblikaid, sirutasime liblikaid ja panime üles hiirte eluspüügilõksud. Laager kestis neli päeva. Neljas laager oli koguduselaager, see kestis kolm
päeva, tegime igasugu lahedaid asju. Kokkuvõttes oli suvi äge.

PALVETA!
Palveta koguduse pastorite ja kaastööliste eest
4.11. Meego Remmel ja Peeter Roosimaa jutlustavad Koeru
Vabakoguduses ja viivadläbi pastor Tõnu Vebeli ordineerimise;
M. Remmel jutlustab Tamsalu Vabakoguduse 20. Aastapäeval
5.11. Toivo Pilli peab Alfa-kursuse loengu
„Kust me võtame, et Jumal on olemas?“
6.11. M. Remmel peab ettekande ja osaleb paneeldiskussioonis
isa mõjust kaasaja pereühiskonnas Eesti Rahvusraamatukogus
kell 12-15 toimuval isa teemalisel konverentsil ”Isa või isane?”;
M. Remmel osaleb liidu juhatuse koosolekul Tallinnas
7.11. M. Remmel peab loengu Tartu Ülikooli arsti- ja
loodusteaduskondade doktorantidele teemal
„Religioon ja biomeditsiiniline uurimistöö“
9.11. T. Pilli Põltsamaal Eesti Kirikuloo Seltsi
väljasõidukoosolekul
9.-10.11. M. Remmel osaleb GLS konverentsil Tallinnas
ning liidu Põhja-Eesti koguduste pastorite ja nende lähimate
kaastööliste kokkusaamisel
11.11. M. Remmel jutlustab Kohtla-Järve Saaroni koguduse
75. aastapäeval ja viib läbi pastor Argo Tallerma ametisseseadmise, samuti peab isadepäeva jutluse 3D koguduses Tartus
13.11. M. Remmel kohtub ENKN piiskop Ago Lilleoruga
Tallinnas

14.11. T. Pilli õpetab Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris Eesti
kiriku- ja kultuurilugu
15.11. M. Remmel EKN töökoosolekul Jõhvis
16.-17.11. T. Pilli osaleb GLS juhtimiskonverentsil Tartus;
M. Remmel osaleb transplantatsiooni problemaatikat käsitleval
seminaril sotsiaal- ja tervishoiuministeeriumis Tallinnas ning liidu
Lõuna-Eesti koguduste pastorite ja nende lähimate kaastööliste
kokkusaamisel Tartus
18.11. M. Remmel juhatab jumalateenistust ja jutlustab Haapsalu
Baptistikoguduses kogudusevanema Eenok Palmi ametisseseadmisel;
T. Pilli juhatab Salemis õhtupalvust „Loomisest lootuseni“
19.-23.11. M. Remmel koolitab pastoraaleetika alal Bulgaaria
koguduste vaimulikke töötegijaid Sofias
24.11. M. Remmel Edela-Eesti vaimulike töötegijate
kokkusaamisel Pärnus
25.11. M. Remmel Tallinna Elava Kivi Vabakoguduse aastapäeval
29.11. M. Remmel ja M. Edminster liidu misjoninõukogu
koosolekul Tallinnas
2.12. Esimene advendipüha, ülelinnaline esimese advendiküünla
süütamine Tartu raekoja platsil; M. Remmel avab Viljandi
Baptistikoguduse uue kirikuhoone keldrisaali ning jutlustab
samas toimuval tänujumalateenistusel
4.12. Liidu vanematekogu koosolek Tallinnas
5.12. M. Remmel Eesti palvushommikusöögil Tallinnas

SALEMI KOGUDUSE MOTO 2012:
VAATA, JUMAL TEEB UUT!
Sündmused novembris 2012
(NB! Võimalikud muudatused kavas!)

Pühapäeval, 04.11 kell 11
jumalateenistus
juhatab: Toivo Pilli
muusika: Merle Kangur
jutlus: Toivo Pilli
järgneb koguduslik
pühaõhtusöömaaeg
Neljapäeval, 08.11 kell 18
õhtupalvus
vaimulik sõnum: Toivo Pilli
Pühapäeval, 11.11 kell 11
isadepäeva
perejumalateenistus
ERIKAVA
muusika: pühapäevakooli
lapsed
Neljapäeval, 15.11 kell 18
õhtupalvus
vaimulik sõnum: Jüri
Jürgenson

Pühapäeval, 18.11 kell 11
jumalateenistus
juhatab: Toivo Pilli
muusika: Keila koguduse koor
jutlus: Gunnar Mägi
Pühapäeval, 18.11 kell 17
palvus „Loomisest lootuseni“
muusika: Piret Rips,
sõnad: Leelo Tungal
jutlus: Helle Liht
Neljapäeval, 22.11 kell 18
õhtupalvus
vaimulik sõnum: Sulev
Kivastik
Pühapäeval, 25.11 kell 11
jumalateenistus
juhatab: Toivo Pilli
muusika: Sirkelid & Co
jutlus: Toivo Pilli

Neljapäeval, 29.11 kell 18
õhtupalvus
vaimulik sõnum: Aime Järv

jutlus: Hannes Keernik
järgneb koguduslik
pühaõhtusöömaaeg

Pühapäeval, 02.12 kell 11
esimese advendi
jumalateenistus
juhatab: Einike Pilli
muusika: keelpillikoor

Neljapäeval, 06.12 kell 18
õhtupalvus
vaimulik sõnum: Gennadi
Aarna

SÜNNIPÄEVALAPSED
5.11.

Inga Varul

5.11.

Maie Erin

9.11.

Harri Saar

13.11.

Elisabeth Rebane

18.11.

Voldemar Pulst

22.11.

Lea Sirkel

24.11.

Ülo Lass

24.11.

Sirje Songe

24.11.

Linden Viinalass

26.11.

Mai Laurson

27.11.

Ines Kerikmäe

30.11.

Janice Viinalass

4.12.

Külli Kivitalo

4.12.

Margit Padar

5.12.

Dee Jones

TEATED
ALUSTAB ALFA KURSUS
Salemi kogudus alustab Alfa kursusega esmaspäeval 5. novembril
kell 18 alumises pühapäevakooli
klassiruumis. Kursus tutvustab
kristlikke põhiteemasid. Kust
me võtame, et Jumal on olemas?
Kuidas palvetada? Mida arvata
Piiblist? Milleks on tarvis kogudust? Kes on Püha Vaim? Neid ja
teisi küsimusi arutatakse ühises
osadusringis. See on suurepärane võimalus kutsuda mõni
töökaaslane, pereliige või sõber
huvitavale ja vabas õhkkonnas
toimuvale kursusele, et kuulata
üksteise küsimusi ja kogemusi.
Kui sa soovitad kursust mõnele
inimesele, siis on tähtis, et sa oled
ise temaga tuttav ja valmis temaga
neil teemadel edasi vestlema –
mitte eksperdina, vaid sõbrana.
Kui Alfa kursus on käivitunud,
arutatakse osavõtjatega, kas esmaspäevane päev on kõigile sobiv,
või tuleks aega muuta. Kuid kaks
esimest korda – 5. ja 12. novembril – toimuvad kogunemised
esmaspäevasel päeval.

SALEMI PIIBLIKOOL
„INIMENE SUHETES“
Juba 4. novembril kell 13 alustab
alumise korruse pühapäevakooli klassis Salemi piiblikool. Või
Beeta-kursus, kui soovite. Heal
lapsel mitu nime! „Ma sooviksin
olulisi teemasid sügavamalt Piibli
valgel uurida! Seda mõtteavaldust
olen kuulnud mitme koguduse liikme ja sõbra suust. Nüüd
alustame Salemi piiblikooliga,
kus selliseks sügavamaks uurimiseks avaneb hea võimalus.“
Nii kirjeldab Salemi piiblikooli
pastor Toivo Pilli. Piiblikooli
materjalid valmistab ette pastor
Meego Remmel ja esimene pikem
sari kulgeb pealkirja all: „Inimene suhetes“. Mida räägib Piibel
inimese suhetest kaasinimestega,
Jumalaga, iseendaga, kogudusega,
loodusega? – Tule ise ja võta kaasa sõber, kes on valmis regulaarselt ja süvenenult Piibli sõnumiga
tutvuma. Iga kool nõuab natuke
pingutust ja pühendumist, nii ka
Salemi piiblikool. Aga tulemuseks
on avaram arusaamine, elu ja
pühakirja tundmine ja õnnistatud
osadus kaasõpilatega.

Väikerühmajuhtide koolitus
lükkub 12. novembrile!
Eelmises kuukirjas teavitatud
väikerühmajuhtide koolituse
kuupäev nihkub nädala võrra
edasi! Pane tähele! Pastor Meego Remmel viib läbi koolituse
väikerühmajuhtidele – esmaspäeval 12. novembril kell 18, Salemi
alumises pühapäevakooli klassis.
See on kasulik kõigile neile, kes
juba mõnda väikerühma juhivad (kodugrupid, palveringid
jms), aga ka neile, kes kavatsevad
mõne rühma juhtimisel tulevikus
suuremat vastutust võtta. Koolitus
räägib väikerühmade vaimulikust
tähtsusest ja annab metoodilisi
näpunäiteid, mis tulevad rühma
juhtimisel kasuks. Tule ise ja võta
keegi kaasa, kellest võiks kujuneda väikerühmas eestvedaja! Praegu on Salemis 17 väikerühma.
Mõned neist on osadusrühmad,
mõned on palveringi iseloomuga.
Kui lisada veel neljapäevõhtused
ja laupäevased palvetunnid, ja
veel mõned tegevusringid, mis
samuti kannavad väikerühma
iseloomu, on Salemis praegu väikerühmasid ligi kakskümmend.
GLS JUHTIMISKONVERENTS SALEMIS
16. ja 17. novembril toimub Salemi kirikus kristlik juhtimiskonve-

rents Global Leadership Summit.
Selgi aastal toimub konverents
kahes kohas – Tallinnas ja Tartus.
Tartus tuleb see kvaliteetne konverents Salemi-rahvale niiöelda koju kätte. GLS juhtimiskonverents julgustab erineva tasandi
juhte, olgu suurema või väiksema
vastutusega eesminejaid. See on
hea võimalus mõtestada teiste
kogemust enda ees seisvate ülesannete valgel. GLS konverents on
nii mõtestav kui motiveeriv – ja
viimast on juhtidel samuti väga
tarvis. Sel aastal on juhtimiskonverentsi loengud sellistelt tuntud
tegijatelt, nagu Jim Collins, Condoleezza Rice, Patrick Lencioni,
Bill Hybels, John Ortberg ja teised.
Meie koguduse kaudu toimunud
soodusregistreerumine on küll
lõppenud, kuid täishinna eest on
jätkuvalt võimalik registreeruda
GLS kodulehel www.gls.ee. Seal
leidub konverentsi kohta ka
rohkem teavet!
TÄNUPALVUS
„LOOMISEST LOOTUSENI“
18. NOVEMBRIL

Mõnikord öeldakse, et vabakirikutes on jumalateenistused ja palvused liiga spontaansed. Selles on
omajagu tõtt. Kuid see pole kogu
tõde... 18. novembril kell 17 võib
iga osaleja veenduda, et ettekirju-

tatud struktuuriga palvus võib olla
vabastav ja inspireeriv. Tänupalvus „Loomisest lootuseni“ sündis
möödunud suvel Leelo Tungla
sõnadele ja Piret Ripsi muusikale.
Seda on senini kasutatud ainult
ühel korral. 18. novembri palvust
aitab läbi viia helilooja Piret Rips,
ja palvuse laule on kutsutud õppima kõik huvilised. Meie kirikus
koordineerib palvuse õppimist
novembri esimestel nädalatel Tiina
Kivastik. Kui soovid laule ennakult
õppida, võta kontakti temaga. Kuid
palvusest osa võtma tule kindlasti!
ANSAMBEL ROBIROHI
KONTSERT
2. DETSEMBRIL

Ansambel Robirohi annab kontserdi Salemi kirikus pühapäeval
2. detsembril kell 18. See kontsert
on eriliselt pühendatud tänutäheks
kõigile Salemi kiriku vabatahtlikele kaastöölistele, kes läbi aasta
on võtnud pikemaajalist vastutust
mõne töölõigu eest või kandnud
regulaarse juhtimise koormat. Robirohi on saanud tuntuks nii Eestis
kui rahvusvaheliselt oma kantrilaadse muusikastiiliga, mille abil
elustatakse nii mõnigi vana kirikulauluviis. Kontsert on avatud kõigile huvilistele, aga aukülalisteks on
seal meie koguduse vabatahtlikud
kaastöölised.

PÜHAPÄEVAKOOLI

tunnid leiavad aset
pühapäeviti kell 11

NOORTE PALVETUND

toimub kolmapäeviti kell 18
kiriku käärkambris. Erika Aarna,
tel 5908 7827
EMADE PALVERING

kolmapäeviti kell 10 Salemi lastetoas. Palvetame oma laste ja tuttavate perede eest! Janice Viinalass,
tel 507 6612
30+ NAISTE
PIIBLIÕPPEGRUPI

kohtumised iga kuu teisel ja
neljandal teisipäeval kell 18
Salemi kiriku noortetoas. Janice
Viinalass, tel 507 6612
MEESTE
PALVUSHOMMIKUSÖÖK

igal reedel kell 7 allkorruse klassis
EESTPALVERING

igal laupäeval kell 10 kiriku
käärkambris
TARTU INTERNATIONAL
FELLOWSHIP

Every Sunday at 16
in the youth room

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
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, Kadri Huugen, Maria Keernik
Kuukirja kujundaja: Elina Sildre
Järgmiste Salemi kuukirjade ettepanekud ja arvamused saata
aadressil hkeernik@gmail.com või võtta ühendust tel 5804 7724.

