SALEMI KUUKIRI
september 2013

KOOLIALGUSE ÄREVUS JA
ÕPPIMISE PÕNEVUS
Septembri alguses meenuvad
„Kui Arno isaga koolimajja
jõudis...“ ja kõik need teised
sõnad, mis on omandanud
krestomaatilise
väärtuse.
Mäletad sa veel omaenda
esimest koolipäeva? Mina
ei mäleta. Aga selle päeva
tunnet mäletan küll, sest see
ärevustunne kordub. Alati
siis, kui tuleb seista mille gi uue ja senitundmatu ees.

Esimene töökoht. Esimene
vaimulik talitus, mille läbi
viisin. Esmakohtumine mõne
inimesega. Mõne tegevuse või töövõtte katsetamine.
Uudne kogemus, idee või
selgus usulises ja isiksuslikus
arengus...
Aga elus õppimine ja teadasaamine ja muutumine jät kub. Esimese koolipäeva äre vus peab muutuma õppimise
põnevuseks. Kiriku kuukirjas
on kohane meelde tuletada

sedagi, et sõna „jünger“
tähendab tegelikult õpilast.
Ja kristlasi, Jeesuse järgijaid,
võiks tegelikult nimetada
eluaegseteks õppijateks.Ei
ole see elukestev õpe nii uus
termin midagi, eks ole! Sel lepärast tekitab minus alati
suure küsimärgi, kui mõni
kristlane ütleb, mõtleb või
käitub, nagu oleks tal juba
kõik selge – Piibel ja teiste
inimeste elud nagunii, aga
Jumal veel pealekauba... Hm?
Muidugi sõnapaaril „elu
aegne õpilane“ on kaks tä hendust. Esimene: see on
inimene, kes muudkui õpib,
aga targemaks ei saa. Minu
ülikooliajal nimetati selliseid
tudengeid sammalpeadeks.
2. Timoteose 3:7 räägib usklikest, kes „aina õpivad, aga
kunagi ei suuda jõuda tõe
mõistmisele“. Teavad palju
piiblisalme, huvituvad luge matutest teemadest, on kan ged arutajad, aga kordavad
ikka vanu vigu, takerduvad
vanasse loomusesse ja pole

mõistnud meeleuuendust.
Soovin väga, et meie sellised
ei oleks!
Teine tähendus on parem:
„eluaegne õpilane“ on inimene, kes sisestab teadmisi oma
ellu, see tähendab, et õppi mine muudab teda paremaks,
küpsemaks, elutargemaks
– ja vaimulikult sügavamaks.
Selline õppimine on põnev,
sellises õppimises on tänulikkust. Selline õppimine muu dab õpilase sarnasemaks ta
Õpetajale. Ega Jeesus asjatult
ei öelnud: „Õppige minult...“
(Mt 11:29). Sellise õppimise
tulemusel valmib elu vili –
armastus, rõõm, rahu, pikk
meel, lahkus, headus, usta vus, tasadus, enesevalitsus
(Gl 5:22-23). Soovin väga, et
oleksime sellised õppijad!
Toivo Pilli

SÜNNIPÄEVALAPSED
3.9.
4.9.
4.9.
4.9.
5.9.
8.9.
9.9.
10.9.
13.9.
16.9.
16.9.
16.9.
17.9.

Ruth Kustina
Viivi Ladva
Evelin Oras
Liidia Pärn
Veljo Huugen
Viivika Glaase
Ellen Järv
Evi Vardja
Helgi Lukats
Sirje Saat
Andres Savva
Liis Lasman
Kertu Rajando

18.9. Pille Soome
19.9. Rutti Sõsa
20.9. Gennadi Aarna
21.9. Elviira Paap
27.9. Külli Hansen
30.9. Einike Pilli
5.10. Marko Aarna
8.10. Jaan Muuga
12.10. Toivo Roose
12.10. Jaan Hanni
12.10. Merle Bunescu
12.10. Ilmar Sirkel

PALVETA!
Palveta koguduse pastorite ja kaastööliste eest
7.09 Meego Remmel annab kristliku eetika loenguid
EELK Usuteaduse Instituudis Tallinnas
7. - 8.09 M. Remmel Kuressaare Siioni koguduses
10.09 M. Remmel liidu vanematekogu koosolekul ja
rooma-katoliku kiriku paavsti meenutusõhtul Tallinnas
12.09 M. Remmel Eesti Kirikute Nõukogu juhatuse ja
Valduste OÜ nõukogu koosolekul Tallinnas
13.09 M. Remmel Virumaa piirkonna meeste
palveööl Rakveres
14.09 M. Remmel Tallinna Kalju koguduse õppepäeval
14.09 Toivo Pilli Salemi koguduse juhatuse ja
tööharujuhtide nõupidamisel
17.09 Einike Pilli külas Agape Eesti poolt üliõpilaste
korraldatud aruteluõhtul ja M. Remmel kohtumisel
Ameerika Baptistikoguduste Liidu (ABC) misjonijuhi ja
Kišinjovi Usuteadusliku Seminari rektoriga Tallinnas
18.09 M. Remmel ja T. Pilli KUS õppeaasta avaaktusel
Tartus, T. Pilli peab kristliku spiritualiteedi loenguid

19.09 M. Remmel Eesti Kirikute Nõukogu
töökoosolekul Tallinnas
20.09 M. Remmel inimuuringute teemalisel
koosolekul sotsiaalministeeriumis Tallinnas
21.09 M. Remmel Unleash Estonia
konverentsil Tartus
22.09 M. Remmel 3D evangeelsel teenistusel
Vanemuise kontserdimajas Tartus
24.09 M. Remmel Eesti Evangeelse Alliansi
eestseisuse koosolekul Tallinnas
25. - 28.09 M. Remmel ja T. Pilli Euroopa
Baptistiföderatsiooni aastakoosolekul Bratislavas
27.09 E. Pilli korraldab Eesti Kirikute Nõukogu
konverentsi “Traditsioon ja elu” Tallinnas
30.09. - 8.10 M. Remmel Iisraelis

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

Pühapäev, 01.09 kell 11
jumalateenistus
juhatab: Toivo Pilli
teenimismeeskond
jutlus: Toivo Pilli „Jagajale
jäävad õppetunnid“
järgneb koguduslik pühaõhtusöömaaeg
Neljapäeval, 05.09 kell 18
õhtupalvus
vaimulik sõnum: Adu Saar
Pühapäev, 08.09 kell 11
jumalateenistus
Pühapäevakooli algus ja
vanavanemate päev
juhatab: Ilmar Sirkeli teenimismeeskond
jutlus: Aarne Põder „Jagajale jäävad rõõmud.“

Neljapäev, 12.09 kell 18
õhtupalvus
vaimulik sõnum: Jüri
Jürgenson
Pühapäev, 15.09 kell 11
jumalateenistujsuhatab:
Meego Remmeli
teenimismeeskond
jutlus: Michai Malanchea
„Jagajale jäävad
kogemused.“
Neljapäev, 19.09 kell 18
õhtupalvus
vaimulik sõnum: Sulev
Kivastik
Pühapäev, 22.09 kell 11
jumalateenistus
juhatab Urmas Roosimaa
teenimismeeskond

jutlus: Hannes Keernik
„Jagajale jäävad näpud?“
Neljapäev, 26.09 kell 18
õhtupalvus
vaimulik sõnum: Kalev
Meitern
Pühapäev, 29.09 kell 11
jumalateenistus
juhatab: Einike Pilli teeni mismeeskond
jutlus: Meego Remmel
„Jagajale jäävad riskid.“
Neljapäev, 03.10 kell 18
õhtupalvus
vaimulik sõnum: Jüri
Jürgenson
Pühapäev, 06.10 kell 11
jumalateenistus
juhatab: Urmas Roosimaa
teenimismeeskond
jutlus: Toivo Pilli „Jagajale
jäävad õnnistused.“
järgneb koguduslik pühaõhtusöömaaeg

Neljapäev, 10.10 kell 18
õhtupalvus
vaimulik sõnum: Adu Saar
Pühapäev, 13.10. kell 11
jumalateenistus
Lõikustänupüha
pereteenistus
juhatab:Toivo Pilli teenimis meeskond
jutlus: Einike Pilli
„Jagajale jääb tänu!“

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
NOORTEÕHTUD
TC REEDETI
Koguduse noored korraldavad reedel, 6. septembril
kell 18, värske tegevusaasta
avaürituse Salemi kõrval
muruplatsil. Tule ise ja võta
sõpru kaasa võid võtta ka
grillimaterjali, sest grill on
kuum! Suhtlemist, osadust,
südame valmistamist! Õhtut
juhib Merili Tshernjavski.
Noortejuht Rasmus
Rajando: Noorteõhtute
nimetus TC on kõige parem sel on mitu tähendust:
Total Change ja Tartu City.
Igatahes TC alustab! Aga
kui vihma sajab? Ole ikka
kohal, õhtu ära ei jää!
PÜHAPÄEVAKOOLI
ALGUS 8. SEPTEMBRIL
Salemi koguduse pühapäevakooli algus langeb kokku

vanavanemate päevaga, mis
sel aastal on 8. septembril.
See on sümboolne. Kogudus
on koht, kus eelmiste põlvede usku ja elukogemust
edasi antakse, ometi jättes
ruumi otsinguteks ja iseenese leidmiseks. Vanavanemate
usk on tähtis, aga ei asenda
isiklikku usku. Pühapäevakooli avajumalateenistus
toimub 8. septembril kell
11, misjärel lastele on korraldatud oma tegevusi. Tule
ise, võta pühapäevakooliealisi sõpru või pereliikmeid
kaasa! Sel päeval palume
õnnistust ka kõigile esimesse
klassi minejatele. Kooliastujad lapsed, tulge koos
koolikotiga sest palvetame, et jõuaksite selle kotiga
palju tarkust kanda!

PEREKOOLITUS
„TAHAN SIND
HOIDA!“
Septembris-oktoobris toimub perekoolitus, mida
viivad läbi Meelis ja Karita
Kibuspuu ning Toivo ja
Einike Pilli. Paarisuhte õnnestumine ei ole juhus, vaid
pikaajalise pühendumise
ning töö tulemus. Uuringud,
mis on tehtud pikalt koos
olevaid õnnelikke paare jälgides, näitavad, et on käitumismustreid, mida võib ära
õppida iga paar, et omavahelisi suhteid parandada.
Kui tahame, et lillepeenar ei
kasvaks umbrohtu, siis
teame, et peame sellele
pühendama hoolt ja aega.
Miks küll paljud paarid
arvavad, et nende suhe
toimib iseenesest?
Koolitused toimuvad seitsmel kolmapäeval 18.09
kuni 30.10 kell 18-20 Tartu
Loomemajanduskeskuses,
Kalevi 13, Tartu. Iga kord
käsitletakse erinevat teemat:

Sinust unistades, Sind kuulates, Sind väärtustades, Sind
nautides, Sinuga leppides,
Sulle aega pühendades ja
Sind inspireerides. Isiklikke
teemasid arutatakse ainult
koos abikaasaga.
Koolituse hind on 50
eurot paari kohta 7 korra
eest. Üliõpilastest paarile
35 eurot. Hinnas sisalduvad koolitusmaterjalid ning
kohvipausid. Julgusta koolitusele tulema oma tuttavaid!
Registreerimine ja info aadressil einike@kolmtalenti.ee,
telefon 5186219 ja
kyllihansen@tmk.ee,
telefon 5106865.
MISJONIKONVERENTS
SALEMI KIRIKUS
12. OKTOOBRIL
Tule ja avarda oma kristliku
missiooni piire misjonikonverentsil Piiri Taga, mis
toimub Salemi kirikus laupäeval, 12. oktoobril, algusega 10.30. Misjonikonverent-

sil osaleb ja sõnaga teenib
BWA peasekretär Neville
Callam Jamaikalt. Lastepäev
sama ürituse raames toimub
Tartu Karlova Gümnaasiumi
ruumes koos videosillaga
misjonikonverentsile. Õhtul
Salemi kirikus evangeelne jumalateenistus 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!
KUI OTSID
KODUGRUPPI...
Sügisel alustavad mitmed
uued väikerühmad Salemis
oma tööd. Kui otsid endale
kodugruppi, kus sisemiselt
kasvada ja pühakirja õppida, siis pöördu Einike Pilli
poole, kes alates augustist

koordineerib väikerühmade
tööd. Oktoobris alustab ka
Tähista Tervenemist rühm
naistele. Täpsem info kodugruppide kohta oktoobrikuu
infolehes. Olgu niipalju
öeldud, et väikerühm tähendab Salemis igasugust rühmatööd, näiteks ka meeste
palvehommikuid reedeti ja
laupäevast palveringi käärkambris. Kodugrupp on
konkreetsem tegevusvorm,
ja tähendab teenimise, misjoni ja kasvamise rühma,
mis tavaliselt koguneb kellegi kodus, kuid mõnikord ka
kiriku ruumides.
EELINFO:
GLS JUHTIMISKONVERENTS
15.-16. novembril toimub
Tallinnas GLS juhtimiskonverents. Global Leadership
Summit kristlik konverents pakub juhtidele üle
kogu maailma inspiratsiooni ja värskeid mõtteid. Sel
aastal toimub konverents

uuendatud formaadis. Lisaks
väliskõnelejatele on rohkem
aega kuulata Eesti esinejate ettekandeid ja arutada
kuuldu üle. Rohkem infot
kava, kõnelejate ja programmi kohta www.gls.ee/2013.
Salemi koguduse liikmed
kui registreerute administ-

raator Kristin Klesmanni
juures (salem@salem.ee)
või kantseleis enne 25. septembrit, saate konverentsil
osaleda 25 EUR eest (tavahind 49 EUR). NB! Tasu (25
EUR) peab olema makstud
registreerumisel, muidu ei
saa soodustust tagada!

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.

