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KUS ON SINU PÕLD?
Oktoobrikuus on lähestikku mitu olulist sündmust:
kuu teisel pühapäeval tähistame lõikustänupüha ja sellele eelneval laupäeval leiavad
aset misjonikonverents ja
lastepäev. Need sündmused
tuletavad meelde külvamise
ja lõikamise seadust.
Mäletan oma lapsepõlvest üht lugu, kuidas üks ärivaistuga linnamees otsustas
oma sissetulekuid suurendada kolhoosi poolt eraldatud
põllulapile kevadel kartuleid
maha pannes. Juhtus aga nii,
et peale kartuli mahapane-

kut külastas ta oma põllulappi jälle sügisel, saagikoristamise ajal. Mees oli laenanud
võimsa traktori, et loodetav
and kokku koguda. Ta pööras
kogu mullakamara pahupidi,
kuid kartulisaak jäi leidmata.
Õigupoolest ei õnnestunud
tal ämbritäitki noppida. Mees
oli päris nõutu ja tal oli väga
raske uskuda, et tema äriprojekt oli luhtunud. Kohalikud põlluharijad said muidugi kõhutäie naerda, sest
iga põllumees teab, et oma
põllu eest tuleb hoolt kanda:
põllumaa ette valmistada, õigel ajal seeme mulda panna,

umbrohtu kitkuda, mullata,
väetada ja Jumalalt parajat
päikesepaistet ja mõõdukat
vihmasabinat paluda.
Siin põhjamaisel Eestimaal oleme harjunud looduse ringkäiku tähele panema:
ootame kevadet, siis suve ja
sügist, millele järgneb looduse puhkeaeg, talv. Kuid järjest
vähem sõltume looduse rütmidest toidulaua rikastamise
mõttes, sest toitu saab osta
poest ja kevadine külv ei ole
enam nii elulise tähtsusega.
Argielus kaugeneme põlluharimise oskustest. Aga kas
tunnetame ja mõistame vaimulikus töös vajaliku külvi ja
lõikuse seaduspärasusi?
Kutsun sind üles vastama
eneses küsimusele: “Kus on
minu põld vaimulikus teenimistöös?” Mida sa ütleksid
või mõtleksid, kui Jumal näitab sulle vajadusi sinu ümber
ja kutsub sind oma põllule tööle? Millist ja kui suurt
põldu pead enda jaoks jõukohaseks? Sa võid mõelda, et
oled selle või teise ülesande
jaoks liiga noor või siis hoopis

liiga vana. Või siis mõelda, et
sul ei ole piisavalt aega, sest
igapäevase leiva teenimine
võtab palju energiat ja lisakoormus teeb su nõrgaks või
koguni vaeseks. Või arutled
hoopis, et ülesanne on sinu
jaoks liiga suur ja sul ei ole
piisavalt vajalikke teadmisi
ja oskusi.
Vaimulikul põllul ja teenimistöös on aga omad seaduspärasused:
• Kõigepealt vajab põld
ettevalmistamist, et külvatu
kukuks soodsale ja tasasele
pinnasele ning külviks tuleb
koguda õiget seemet. Kui su
jalgades on valmidus kuulutada rõõmusõnumit, siis
ole varustatud kogu Jumala
sõjavarustusega (Ef 6:1417).
• Kui seeme kukub heasse
mulda, siis kannab see vilja ja rohkeneb kolmekümne
või kuuekümne või sajakordselt (Mt 13:8). Heasse mulda külvatud seeme ei jää samasuguseks: õunaseemnest
võib saada suur õunapuu ja

mõnest väga väikesest sammust võib alguse saada suur
muutus.
• Põllu eest tuleb hoolt
kanda ja umbrohtu kitkuda.
Teenimistöös võib ette tulla
rohkelt probleeme, mis panevad sind kahtlema, et kas
see, mida sa teed, on ikka
vajalik. Sa võid tunda hirmu
täieliku läbikukkumise ees,
aga ka jõuetust probleeme
lahendada. Hirmu umbrohi
vajab väljajuurimist ja eemaldamist. Lootus on see, mis
ei jäta häbisse ja Jumal võib
pöörata su ebaõnnestumised
kordaminekuiks. Ilma Temata ei või me midagi. Aga
koos Jumalaga võib isegi läbikukkumisest saada uus algus.
• Ja lõpuks kõige olulisem:
Jumal on see, kes kasvatab
(1Kr 3:7).
Erinevus linnamehest külvaja ja Jumala kaastöölise vahel
seisneb selles, et viimane ei
pea olema põlluharija omast
jõust ja tarkusest, omast initsiatiivist ja võimetest, vaid ta
võib Jumala väes korda saata
suuri asju sõltudes Temast.

Usu ainult!
Ma julgustan sind tulema
Jumala tööpõllule kaastööliseks ja leidma üles oma põllumaa.   Palu Jumalalt, et ta
avaks selleks su südame ja
silmad. Kasuta võimalust ja
kutsu 6-11 aastaseid lapsi
12. oktoobril kl 11.00 Karlova gümnaasiumis toimuvale
lastepäevale. Julgusta noori
ja täiskasvanuid osa saama
õhtusest evangeelsest jumalateenistusest Salemi kirikus
kell 18.00. Valmistu selleks!
Palveta nende inimeste eest,
kellega koos osaled. Sul on
ka võimalus kaasa aidata lastepäeval rühmatöö läbiviijana, sest töötegijaid napib.
Ärgem siis elagem varakevadises mõtteviisis, et küll
külvini on veel aega ja lõikus
seisab kaugel ees, sest Jeesus ütleb: “Tõstke silmad ja
vaadake põlde, need on juba
valged lõikuseks!” (Jh 4:35).
Õnnistussoovidega,
Ines Kerikmäe

OSADUSREIS NARVA
28. septembri hommikul oli
ilm jahe ja taevas tinahall.
Kolgata ja Salemi koguduse
rahvas valmistus reisiks Narva,
et külastada nii sealseid
vaatamisväärsusi kui kogudusi.
Reisiseltskonna eestvedajaks
oli pastor Leho Paldre.
Kui seltskond oli koos ja palve
peetud, hakkas buss liikuma.
Teel laulsime ja kuulsime pastor Leholt Osvald Tärgi osaduseteemalise jutluse esimese
poole. Järgnevalt tutvustas
õde Kolgatalt Kreenholmi
ajalugu ning Kolgata koguduse
karjane jagas teavet Narva
asutamisest ja asustamisest
aastasadade jooksul.
Esimeseks peatuskohaks oli
EELK Narva Aleksandri Suurkirik. Kõigepealt tutvusime
suure saaliga. Järgnes torni
külastus, kust võisime imetleda linna vaatamisväärsusi.
Kõrgest tornist allatulemiseks
otsustasime kasutada keerdtreppi, aga ühe korruse läbimise järel sai ümber mõeldud
ja liftiga jätkatud.

Edasi sõidutas buss meid
suletud Kreenholmi Manufaktuuri ümbruses. Hoonetesse
me ei pääsenud, piirdusime
bussiaknast nähtuga. Pärast
kehakinnitust
suundusime
Narva linnuseõuele. Nautisime kauneid vaateid nii siinkui sealpool piiri ning jõele.
Järgmiseks külastasime Narva
baptistikogudust. Sealne pastor Pavel Vezikov jagas nende
koguduse minevikust, tänapäevast ja hoone omandamise
loost. Pastori poolt jagatu
näitas, kuidas Jumal selles
paikkonnas töötab. Reisikava
nägi ette ka Sinimägede
memoriaali külastust. Koha
peal kuulasime Leho Paldre
poolt antud ülevaadet möödunud aegade sõjakoledustest,
olime palves ja võtsime ka
laulu üles. Sealt suundusime
edasi Sillamäe mereranda, kus
saime pisut jalutada. Meri
võttis meid vastu paraja tuule
ja vahuste lainetega. Bussi
peale suundudes oli võimalus
ka kohalikku katoliku kiri-

kusse piiluda, kus oli äsja
lõppenud luteri koguduse
teenistus. Neil endil pole
kogudusehoonet.
Uueks sihtkohaks oli Sillamäe
baptistikogudus. Siin ootasid
meid pastor Valeri Gerassimov
koguduse liikmete ja tee- ning
kohvilauaga. Vastuvõtt oli
väga südamlik ja soe. Nemadki
rääkisid oma praegusest olukorrast, aga ka koguduse
tekke- ning hoone saamisloost.
Väga imekspandav ja huvitav
on fakt, et sellesse linna rajati
esimesena
baptistikogudus.
Suur Jumala ime on just see, et
ta lõi selle koguduse rakukese
nõukogude-aegsesse kommu-

nistide linna, kus valdavalt
elasid ja töötasid parteilased.
Kohalikud saatsid meid seejärel koduteele nagu kõige
suuremaid sõpru. Tagasiteel
jagas meie grupijuht põnevaid
fakte Sillamäest. Jätkus ka
Osvald Tärgi jutlus osadusest.
Tänu Jumalale kordaläinud
reisi eest. Samuti olen väga
tänulik korraldajatele Kolgata
kogudusest, kelle poolt oli kõik
suurepäraselt kavandatud ja
teostatud. See oli tõesti väga
hea osaduse võimalus. Soovitan sellelaadseid ettevõtmisi
ka teistel tulevikus julgelt
kasutada.
Aino Orav

PALVETA!
Palveta pastorite ja kaastööliste eest
10.10. Meego Remmel EKN juhatuse koosolekul
ja kohtumistel Baptisti Maailmaliidu peasekretäri
Neville Callamiga Tallinnas
10.-12.10. Einike Pilli Inglismaal, GLSi korraldajate
ettevalmistaval seminaril
11.10. M. Remmel Eesti Bioeetika Nõukogu
koosolekul ning Baptisti Maailmaliidu peasekretäri
Neville Callami kohtumistel regionaalministri, peapiiskopi ja riigikogu aseesimehega Tallinnas ning liidu
juhatuse ja Eesti Koguduste Partnerite juhtidega Tartus
12.10. Misjonikonverents Piiri Taga Tartu Salemi kirikus
ja lastepäev Tartu Karlova Gümnaasiumis, evangeelne
õhtu Salemi kirikus
13.10. M. Remmel Nõmme Baptistikoguduse
120. juubeli aastapäevateenistusel Tallinnas
15.10. M. Remmel liidu juhatuse koosolekul Tallinnas
17.10. M. Remmel EKN töökoosolekul Tallinnas

18.-19.10. M. Remmel koguduserajajate treeningul
Nuutsakul
20.10. M. Remmel jutlustab 3D koguduses
Tartus, Toivo Pilli jutlustab Kuressaare
koguduse aastapäeval
21.-25.10. M. Remmel õpetab pastoraaleetikat
Minski Usuteaduslikus Seminaris
26.-27.10. M. Remmel ja Rasmus Rajando koos
Tartu Salemi koguduse noortega Riia
Agenskalnsi Baptistikoguduses
29.10. M. Remmel ja V. Põllumäe kohtuvad
Tartu linnapeaga
31.10. M. Remmel ja T. Pilli KUS hoolekogu
koosolekul Tartus

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

Pühapäev, 06.10 kell 11
jumalateenistus
juhatab: Urmas Roosimaa
teenimismeeskond
jutlus: Toivo Pilli „Jagajale
jäävad õnnistused.“
järgneb koguduslik pühaõhtusöömaaeg

(Kunda)
jutlus: Einike Pilli „Jagajale
jääb tänu!“

Neljapäev, 10.10 kell 18
õhtupalvus
vaimulik sõnum: Adu Saar

Pühapäev, 20.10 kell 11
jumalateenistus
juhatab: Meego Remmeli
teenimismeeskond
muusika: noorteansambel
jutlus: Meego Remmel

Pühapäev, 13.10 kell 11
lõikustänupüha pereteenistus
juhatab: Toivo Pilli teenimismeeskond
muusika: lastekoosseis
tervitus: Janek Puusepp

Neljapäeval, 17.10 kell 18
õhtupalvus
vaimulik sõnum: Sulev
Kivastik

Neljapäev, 24.10 kell 18
õhtupalvus
vaimulik sõnum: Jüri
Jürgenson

Pühapäev, 27.10 kell 11
jumalateenistus
juhatab: Toivo Pilli teenimismeeskond
muusika: keelpillikoor
jutlus: Hannes Keernik

Neljapäev, 14.11 kell 18
õhtupalvus
vaimulik sõnum: Harli
Jürgenson

Neljapäev, 31.10 kell 18
õhtupalvus
vaimulik sõnum: Kalev
Meitern
Pühapäev, 03.11 kell 11
jumalateenistus
juhatab: Einike Pilli teenimismeeskond
jutlus: Meego Remmel
Neljapäev, 07.11 kell 18
õhtupalvus
vaimulik sõnum: Toivo Pilli
Pühapäev, 10.11 kell 11
isadepäeva jumalateenistus
juhatab: Ilmar Sirkeli
teenimismeeskond
nukunäidend „Kadunud
poeg“
jutlus: Toivo Pilli

Igal reedel kell 7
meeste palvushommikusöök
allkorruse klassis
Igal reedel kell 18
noorteõhtud
TC noorteruumis
Igal laupäeval kell 10
eestpalvering kiriku käärkambris
Every Sunday at 16
Tartu International
Fellowship in the youth
room

TEATED
MISJONIKONVERENTS
JA LASTEPÄEV
„PIIRI TAGA“
Tule ja avarda oma kristliku missiooni piire misjonikonverentsil Piiri Taga,
mis toimub Salemi kirikus
laupäeval, 12. oktoobril,
algusega 10.30. Misjonikonverentsil osaleb ja sõnaga teenib BWA (Baptist
World Alliance) peasekretär
Neville Callam Jamaikalt.
Sama ürituse raames toimub
Tartu Karlova Gümnaasiumi ruumes üle-eestiline
lastepäev koos videosillaga
misjonikonverentsile. Õhtul leiab Salemi kirikus aset
evangeelne jumalateenistus
algusega kell 18. Laulab
Oleviste ülistuskoor, elavad
tunnistused piireületavast
Jumalast, evangeelne kutse
Neville Callamilt. Kutsu
kaasa neid, kes vajavad

päästvat sõnumit – evangeeliumi –, ja julgusta neid, kes
on ehk südames juba valmis
Kristuse järgijaks saama.
Ole misjonär! Selleks ei pea
võõrale maale rändama!

PALVETA AMALIE
VIINALASSI EEST
Amalie Grace Viinalass, kes
on kasvanud Salemi koguduses, on praegu Haitil, kus

ta tegutseb misjonitöös, ise
samal ajal uusi kogemusi
saades ja neist õppides. Kas
mäletad, et Amalie tervitas
Salemi kogudust enne reisile
minekut ja kutsus tema eest
palvetama? Amalie kirjutab: „Olen olnud Haitil neli
nädalat. Mulle tundub nagu
oleksin siin olnud juba mitu
kuud, arvestades kõigega,
mis on juba juhtunud. Esimesel nädalal elasime oma
ülesannetesse sisse ja tutvusime olukorraga. Käisime
organisatsiooniga Mission
of Hope külastamas seitset
külakest, kus tehakse koostööd kohaliku kogudusega,
et tuua elumuutust Jeesuse
nimel, et iga mees, naine ja
laps võiks tunda Kristuse
armastust. Praktiliselt näeb
see välja nõnda, et iga nädal
tulevad Põhja-Ameerikast
mõned misjonigrupid, kes aitavad erinevates projektides
(majade värvimine, aedade
korrastamine, vilja külvamine jms). Abilised aitavad
luua uusi suhteid kohalike-

ga, palvetavad nende eest
ja tutvustavad neile Jeesuse
päästet ja uut lootust. Seda
tehakse käsikäes siinse
kogudusega. Õnneks meil
on ka vabu päevi, mil saame
meeskonnaga minna randa,
jääda koju puhkama või
minna päevaretkele, näiteks
pealinna Port-au-Prince.
Järgmine grupp, mida mina
pean juhtima, saabub juba
lähiajal. Meie ülesandeks on
teenimistöö Simonette’is.
Olen tohutult tänulik teie
eestpalvete ja julgustavate sõnade eest, mida olen
saanud paarilt inimeselt
Salemist! Olete mulle kallis
pere Kristuses!“

TÄNUPÜHA
ANNETUS TARTU
JA TARTOUS’I
ABIVAJAJATELE
Sel aastal toome jälle lõikustänupüha ande kirikusse –
tuua võib aiasaadusi, kuivaineid, teed, kohvi, konserve.
Nagu ikka, kaunistame
tänuandidega altariesise 13.
oktoobri jumalateenistuseks.
Ande võib tuua juba sellele eelneva nädala jooksul.
Need annid jagame neile,
kellel neist abi ja rõõmu –
nii oma koguduses kui väljaspool. Lõikustänupüha jumalateenistuse lõpul teeme
erikorjanduse, lisaks tavakorjandusele. Erikorjanduse
saadame Euroopa Baptisti
Föderatsiooni kaudu Süüriasse Tartous’i baptistikogudusele, kes korraldab umbes
1600 põgenikuperekonna
toitlustamist. „Mul oli nälg
ja te andsite mulle süüa,“
ütleb Issand (Mt 25:35).

SALEMI ESINDUS
KÜLASTAB RIIAT
Salemi koguduse esindajad – noorteansambel koos
pastor Meego Remmeliga –
külastavad Riia Agenskalnsi
kogudust 26.-27. oktoobril.
Tartlased osalevad ülistusõhtul, jagavad oma tunnistust
ja tutvuvad Agenskalnsi
baptistikoguduse tööga.
Pühapäeval jutlustab Meego
Remmel jumalateenistusel.
Agenskalnsi kogudus on
elujõuline baptistikogudus
umbes 400 liikmega. Üleeelmisel aastal osalesid
Toivo ja Einike Pilli sealses
suvelaagris. Enne seda osales
pastor Edgars Mazis meie
laagris ja külastas Tartut.
Viimastel aastatel on Salemi
ja Agenskalnsi koguduse
sõprussuhted tugevnenud.
NAISTEPÄEV
„TERVED SUHTED“
Naistepäev toimub 2. no-

vembril Kohila baptistikoguduse kirikus. See ei ole
ainult koguduste siseüritus,
vaid avatud laiemale kogukonnale, olgu nad siis
koguduste liikmed või mitte. Oodatud on eelkõige
abielupaarid, lapsevanemad,
samuti kõik naised, keda
suhete tervis ja sellega seotud teemad huvitavad ja kui
vabu kohti on. Aga praegu
veel on! Ja pealegi – tulla
võivad ka mehed.
Osalustasu 10 eurot,
abielupaaridele 15 eurot,
mis sisaldab kohvipausi ja
lõunasööki. Muusikat teeb
Hannes&Co.

GLS JUHTIMISKONVERENTS
15.-16. novembril toimub
Tallinnas TTÜ saalis GLS
juhtimiskonverents. Global Leadership Summit –
kristlik konverents – pakub
juhtidele üle kogu maailma
inspiratsiooni ja värskeid
mõtteid. Sellest on saanud
üks suurimaid juhtimiskonverentse Eestis. Sel aastal
toimub konverents uuendatud formaadis. Lisaks
väliskõnelejatele on rohkem
aega kuulata Eesti esinejate ettekandeid ja arutada
kuuldu üle väikerühmades.
Rohkem infot kava, kõnelejate ja programmi kohta
www.gls.ee/2013. Sealsamas
võimalik registreeruda.

Liituda võib uute Merili
või Marguse-Margiti kodugrupiga. Kohti on ka
juba toimivates gruppides.
Huvi korral
kontakteeruda Einikesega
einike@kolmtalenti.ee
või telefonil 51986219.

15. oktoobril kell 18
alustab Salemis Tähista
Tervenemist aasta läbi
kestev naiste grupp, mida
juhivad Mare ja Kaili.
Registreerumiseks kirjuta
mare.kahi@ut.ee.

SÜNNIPÄEVALAPSED
8.10. Jaan Muuga
10.10. Meelis Sedrik
12.10. Toivo Roose
12.10. Jaan Hanni
12.10. Merle Bunescu
12.10. Ilmar Sirkel
19.10. Uno Tari
20.10. Mihail Tšaškin
22.10. Marten Kauküla

24.10. Maarja Kaasik
26.10. Jüri Jürgenson
30.10. Eva Lembinen
2.11. Mare Hainsoo
3.11. Kaili Orav
5.11. Inga Varul
5.11. Maie Erin
5.11. Inga Roosimaa
9.11. Harri Saar

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

