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EMADEST, LASTEST JA NENDE
OMAKSVÕTMISEST.
Maikuu toob meie koguduse ellu
teiste hulgas kaks teemat. Emad.
Ja lapsed. Iga maikuu teisel
pühapäeval tähistab Eestimaa
emadepäeva. Meiegi tähistame.
Koguduse elus hakkab lõpule
jõudma pühapäevakooli aasta ja
märkame, et varsti ei ole lapsed
meie jumalateenistuse alguses
altari ees, nagu tavaliselt. Kes
läheb maale, kes reisile, ja
pühapäevakool jääb uut kooliaastat ootama. Ja nagu sümboolselt – 1. juunil on lastekaitsepäev.
Kui ma seda juhtkirja kirjutan,

on äsja lõppenud ülestõusmispühad. Jeesus ütles ristil olles
armastatud jüngrile: „Vaata, see
on sinu ema!“ Ja osutas oma ema
Maarjale, et too leiaks osaduskonna ja lähedase abilise jüngrite hulgas. Jünger võttis Maarja
oma emaks. Kas midagi samasugust võiks toimuda 21. sajandi
koguduses? Kas Kristus näitab
sulle kedagi, keda võid pidada
oma vaimulikuks emaks. Ma ei
pea silmas ainult seda, et selline
inimene võib sulle anda nõu,
kogemusi jagada või usk u
kinnitada. Elus on nii, et tuleb
aeg, kus ka emad vajavad pika-

meelsust ja hoolitsust ja mõistmist. See on sinu ema – hoolitse
tema eest, ole temaga kannatlik,
õnnista teda! Paulus õpetas
Timoteost, et ta vaimulikku
vastutust kandes juhendaks
lugupidavalt ja austusega vanemaid naisi, et nood käituksid
pühalikult, oleksid virgad, ei
oleks keelepeksjad, vaid õpetaksid head, oleksid puhta
meelega ega liialdaks millegagi –
ei veiniga ega telekavaatamisega.
(Tiituse 2:3-5). Kas võiks olla, et
sa võtad mõne inimese omaks
otsekui enda ema? Mitte ainult
oodates temalt hoolt, vaid andes
talle hoolt.
Ema omaksvõtmise kohta eesti
keeles eraldi sõna ei ole, küll aga
lapse omaksvõtmise kohta.
Lapse kohta ütleme, et me
lapsendame. Ma ei pea silmas
formaalset lapsendamist, ehkki
seegi võib olla mõne pere otsus.
Mõtlen seekord lihtsalt teadlikku hoolt mõne lapse eest, kes
ei ole sinu pere liige. Vahest
liigutab Püha Vaim su südant
nii, et sa leiad mõne lapse, kellele
pühendada aega ja tähelepanu
aastaringi – ka suveajal. Oleks
kurb ja vale, kui me hoolitseme
oma koguduse ringis olevate

laste eest ainult siis, kui nad on
pühapäevakoolis. Lapsed vajavad tähelepanu kogu aeg – ja
terviklikult: nii ihu, hinge kui
vaimu poolest. Kui kodu seda
pakub, siis on kõik hästi, ehkki
isegi siis on mõnikord usaldusväärsel täiskasvanul ka väljaspool pereringi oluline roll täita.
Aga kui kodu ei toeta... Leia
mõni laps, kelle kasvamise ja
arenguteed otsustad jagada
pikema aja vältel. Ma mõtlen
aastaid, mitte tunde või päevi...
Jeesus ütles: „Laske lapsed minu
juurde tulla, ärge keelake neid...“
(Mk 10:14) Võibolla tähendab
see mitte passiivset suhtumist,
vaid aktiivset hoolt laste eest...
Omaksvõtmist. Millegipärast
kaldun ma arvama, et õige on see
viimane...
Ja veel – Sõbralt Sõbrale alustab
projektiga, kus on võimalik
mõne kitsamates oludes elava
lapse huvitegevust toetada kuni
lapse suureks saamiseni. Selle
kohta oskab rohkem teavet anda
Ines Kerikmäe.
Toivo Pilli

TUNNISTUS
Tänan kõiki inimesi, kes minu eest on palvetanud. Kodust eemal, Norras
viibides, tundsin erilist hoitust. Usaldasin kõik Jumala kätte. Põlvitasin.
Siiski olin teadmatuses, mis edasi saab. Palve tõi rahu. Järgmisel päeval,
kui pidin lennukile minema ja sõitsin lennujaama, küsisin vaikselt aknast
välja vaadates: „Mis saab edasi? Jumal, mida ma pean edasi tegema?“
Samal hetkel vaatasin auto aknast välja ja nägin maja seinal olevat puidust
risti, mille alla oli kirjutatud norra keeles: „Usu!“ Selle nägemine tõi
mulle naeratuse näole. Tõi ka kindluse ja julgustuse, et ma usuksin ja
jätkuvalt palvetaksin. Sest ei ole ühtki palvet, mida ei kuulda.
Siret Suits

Tere, Salemi koguduse pere!
Paljud teist on kuulnud meie pere plaanidest kolida juunikuus tagasi
Texasesse.
Pühapäeva, 18.mai hommikusel jumalateenistusel tahan teiega jagada selle
muudatuse põhjuseid. Jumal juhib meie perekonda edasi. Samuti soovin
koos teiega tagasi vaadata ühisele ajale ja tuua tänu Jumalale selle eest, mida
ta on meie Eestis oleku ajal teinud. Eestil on väga eriline koht meie
südametes.
Kuigi meie aeg Tartus hakkab lõpule jõudma, plaanime kindlasti tulla
mitmetel kordadel tagasi ja töötada koos teiega, et tuua Jumala riiki maa
peale. Seepärast ei taha me öelda "Hüvasti", vaid pigem "Jällenägemiseni!"
Kristuses,
Greg ja Dee Jones

PALVETA!
Palveta pastorite ja kaastööliste eest
6.05. Meego Remmel liidu vanematekogu koosolekul ja
kohtumisel KUS õppejõududega
7.05. M. Remmel kõneleb Riigikogus
palvushommikusöögil ja osaleb emadele pühendatud
konverentsil Tallinnas
8.05. M. Remmel kõneleb Põlva maavalitsuse
korraldatud kokkusaamisel väärtustest ja voorustest
8.-9.05. M. Remmel kohtub koos liidu juhatuse
liikmetega Rootsi Ühendkiriku esindajatega Stockholmis
11.-13.05. M. Remmel TCM International Institute
lõpuaktusel ja fakulteedi nõupidamisel Austrias
13.05. Toivo Pilli kõneleb Tartu Agape korraldatud
üliõpilasõhtul Mäejutluse tähendusest
14.05. Einike Pilli kõneleb Eesti Evangeelsete Üliõpilaste
Ühenduse teemaõhtul
16.05. M. Remmel liidu eakamate vaimulike töötegijate
kokkusaamisel ja Toivo Pilli ajalookonverentsil
Kalju kirikus Tallinnas
17.05. Karlova päevade sündmused (ka Salemi kirikus) ja
maakondlik oikumeeniline palvepäev (Kolgata kirikus)
18.05. M. Remmel Tallinna Kalju Baptistikoguduse
130. aastapäeval

20.05. M. Remmel liidu misjoninõukogu koosolekul
Tartus
23.05. M. Remmel liidu meeste palveõhtul Paldiskis ja
Keilas, T. Pilli Eesti Kirikuloo Seltsi kevadkoosolekul ja
Tartu kirikute öö üritustel Salemis
24.05. M. Remmel Rakvere Karmeli koguduse
120. aastapäeval
25.05. M. Remmel Valga Betaania Baptistikoguduse
aastapäeval
26.-30.05. M. Remmel õpetab kristlikku eetikat Moldova
EKB Liidu seminaris Kišinjovis
31.05. E. Pilli juhib Teemajaka õhtut Tartu Kolgata
koguduses
3.06. M. Remmel liidu juhatuse koosolek Tallinnas
6.-8.06. noorte piiblipäevad Tallinnas, M. Remmel
kõneleb samas ERR teleülekandega evangeelsel
nelipühade teenistusel

SALEMI KOGUDUSE MOTO 2014:
Piibel – põlvkondade pärand
Sündmused mais 2014
(NB! Võimalikud muudatused kavas!)
Pühapäev, 04.05 kell 11
jumalateenistus
Juhatab: Urmas Roosimaa
teenimismeeskond –
Aarne Põder
Muusika: keelpillikoor
Jutlus: Meego Remmel
Järgneb koguduslik
pühaõhtusöömaaeg
Neljapäev, 08.05 kell 18
õhtupalvus
Vaimulik sõnum: Adu Saar
Pühapäev, 11.05 kell 11
emadepäeva pereteenistus
Juhatab: Einike Pilli
teenimismeeskond
Muusika: lastelaulud ja
ülistuskoor
Jutlus: Toivo Pilli

Neljapäev, 15.05 kell 18
õhtupalvus
Vaimulik sõnum: Sulev
Kivastik
Pühapäev, 18.05 kell 11
jumalateenistus
Juhatab: Ilmar Sirkeli
meeskond
Muusika: Lea Kangur
külalisena
Jutlustab: Greg Jones
Neljapäev, 22.05 kell 18
õhtupalvus
Vaimulik sõnum: Jüri
Jürgenson
Pühapäev, 25.05 kell 11
jumalateenistus
Juhatab: Toivo Pilli
teenimismeeskond

Muusika:
Kristen Roose ja Co
Jutlustab: EBF peasekretär
Tony Peck
Neljapäev, 29.05 kell 18
õhtupalvus
Vaimulik sõnum:
Tim Owens
Pühapäev, 01.06 kell 11
jumalateenistus
pühapäevakooli lõpetamine
Juhatab: Meego Remmeli
teenimismeeskond
Tervitus: Hakon Sigland
(Norra)
Muusika: lasteansambel
Jutlus: Meego Remmel
Järgneb koguduslik
pühaõhtusöömaaeg
Neljapäev, 05.06. kell 18
õhtupalvus
Vaimulik sõnum:
Harli Jürgenson
Pühapäev, 08.06. kell 11
nelipüha jumalateenistus
Juhatab: Einike Pilli

teenimismeeskond
Muusika: keelpillikoor
Jutlus: Toivo Pilli
Igal reedel kell 18
noorteõhtud
TC noorteruumis
Igal laupäeval kell 10
eestpalvering kiriku
käärkambris ja igal
kolmapäeval kell 11
„Argihommik Jumalaga“
Every Sunday at 16
Tartu International
Fellowship Kalevi 17
Teisipäeval, 13.mail
alustab misjonär Tania
Martin iganädalase
ingliskeelse vaimuliku
arutelugrupiga
"Experiencing God".
Piiblitunnid toimuvad kell
18.30 Salemi kirikus.
Kõik on teretulnud!

SÜNNIPÄEVAD
3.5.
5.5.
8.5.
8.5.
11.5.
12.5.
12.5.
12.5.

Urmas Saupõld
Katrin Pai
Kersti Tomusk
Merili Tshernjavski
Irina Paasoja
Anni Krünvald
Maie Raave
Anneli Salumets

16.5.
16.5.
18.5.
21.5.
22.5.
25.5.
28.5.
31.5.

Sulev Hernits
Kairi Marran
Piret Talv
Ester Reinoja
Mai Roots
Mart Raid
Renata Volkov
Hedvig Luude

TEATED
Karlova päevad
ja kirikute öö
Nagu varasematelgi aastatel nii
ka sel aastal ilmestavad Karlova
ja Tartu elu kaks maikuist
sündmust. Karlova päevad
toimuvad 17. mail, ehkki
sündmusi leiab aset tervel
eelneval nädalal. Salemi kirikus
toimub 17. mail Arsise Kellade
Kooli kevadkontsert. Osaleme
kindlasti ka Karlova päevade
rongkäigus, nagu varasematel
aastatel. Aitame oma linnaosa
päevade korraldamisel, kus
võimalik ja vajalik. Kirikute öö
on sel aastal reedel, 23. mail.
Sel puhul on ka Salemi kiriku
uksed avatud kell 18-24. Avame
allsaalis kohviku, nagu
eelmiselgi aastal, kus saab
vestelda, aega veeta ja tutvuda
Salemi tegemistega. Osale
kindlasti, et Salemit tutvustada
või Salemist rohkem teada
saada sundimatus ja toredas
õhkkonnas. Vestle külalistega ja
too midagi kohvilauale kaasa!
Palveta Karlova ja Tartu elanike
eest, kes nende ürituste raames
Salemi kirikut külastavad!

Koguperelaager Nuutsakul
Salemi koguperelaager toimub
sel aastal 26.-29. juunini
Nuutsakul. Laagri teemaks on
„Võrgud välja!“ Reserveeri juba
aegsasti laagri kuupäevad oma
kalendris, et osaleda. Paku
toredat vaimuliku värskenduse
ja puhkuse võimalust ka oma
sõpradele ja pereliikmetele! Hea
võimalus ka köögitoimkonnas
kaasa aidata.Kui soovid teha
laagris töötuba – kunstist,
kokandusest või mõnes muus
vallas – siis võta kontakti
Einike Pilliga.
Tee väike heategu –
aita aknaid pesta
Meie koguduses on vanemaid
inimesi, kes vajaksid abi
kevadisel akende pesul. Kui
oled valmis mõne tunni – hea,
kui koos paari kaaslasega –
pühendama praktilisele
teenimisele ja ligimese
aitamisele, siis võta kontakti
Meie Raavega (telefon
53420740). Tema teab, kellel
on abi vaja! Pealegi on tore, et

see töö ei nõua
eriettevalmistust, igaüks saab
hakkama. Meie koguduse
väärtuseks on muuta Jumala
armastus nähtavaks, ja siin on
selleks hea võimalus!
Salemi seminar
„Misjonimeelne kogudus“
Pastor Tim Owens (USA) viib
30.-31. mail läbi Salemi
seminari teemal
„Misjonimeelne kogudus“.
Tegelik ja argipäevas avalduv
misjonimeelsus – ning kuidas
see peegeldub koguduse elus –
on pastor Owensile
südamelähedaseks teemaks juba
aastaid. Kindlasti on meil
temalt palju õppida, eriti kui
peame Salemi kogudusena oma
juhtsalmiks Suurt
Misjonikäsku, mille Jeesus
andis oma jüngritele enne
taevaminekut: Minge kõike
maailma ja tehke jüngreid, neid
ristides Isa ja Poja ja Püha
Vaimu nimesse... Seminari
toimumise ajad: reedel (30.05)
kell 18-20 ja laupäeval (31.05)
kell 10-13. Koht: noorteruum.

Annetus Kolgata koguduse
heaks
Meie naaberkogudus, Kolgata
kogudus, on otsekui ime läbi
ostnud endale uue kiriku Veski
40. See hoone kuulus varem
uusapostlikule kogudusele, kes
otsustas kinnisvara müüa.
Tänaseks on Kolgata kogudus
müünud oma endise kinnistu
Tähe 66, millega finantseerib
uue kiriku soetamisega
kaasnenud laenu. Siiski on
praeguse seisuga veel ligi 50
000 eurot tarvis maksta. Isegi
kui see võlg tänu toetajatele
aegamisi väheneb, on see siiski
väga suur summa. Salemi
koguduse juhatus teeb
ettepaneku, et toetame ühiselt
naabrite tööd. Kuidas seda
teha? Kõigepealt palveta selle
pärast. Ja seejärel... Esiteks.
Võid oma toetuse maikuu või
juunikuu jooksul tuua juhatuse
esimehe Ines Kerikmäe kätte.
Teiseks. Võid teha annetuse
Salemi koguduse pangaarvele,
lisades juurde selgituse „Kolgata
kogudusele“. Salemi
pangarekvisiidid on kuukirja
viimasel lehel. Need annetused
kanname edasi Kolgata

koguduse pangaarvele.
Kolmandaks. Salemi aastapäeva
jumalateenistuse korjanduse
anname täies mahus Kolgata
koguduse heaks. Meil on aega
paari kuu jooksul oma toetus
läbi kaaluda ja teha see otsekui
tänuand meie koguduse
aastapäeval. Jumal on meie
kogudust aidanud, nii et oleme

võinud uues kirikus ja heades
tingimustes tegutseda juba 15
aastat. Ka meie tulime rasketest
aegadest läbi. Üks tänulikkuse
väljendamise viise on naabrite
aitamine. „Igaüks andku nii,
nagu ta süda on lubanud, mitte
nördinult või sunnitult, sest
Jumal armastab rõõmsat
andjat.“ (2 Korintose kiri 9:7)

Salem numbrites 20. märts – 20. aprill

Annetus Ukraina põgenike heaks 920 eurot.
Püsikorralduse või igakuise pangaülekandega toetab
kogudust 12 inimest.
Annetused koguduse pangaarvetele antud perioodil kokku
1498 eurot.
Pühapäevane karbikorjandus antud perioodil kokku
3210 eurot.
Elektrikulu märtsis-aprillis kokku 1056 eurot.
Küttekulu märtsis 1434 eurot ja aprillis 1041 eurot.
Ülestõusmispühade jumalateenistusel osales 135 inimest.
Maksu- ja tolliametile riigimaksudeks aprillis 1317 eurot.

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: Tartu Salemi Baptistikogudus
Arve number SEB pangas EE461010152001809009
Selgituseks märkida: annetus
Annetused välismaalt:
Saaja: Tartu Salemi Baptistikogudus
Pank: SWEDBANK, Liivalaia 8, Tallinn 15040,
Estonia
Rahvusvaheline arve number IBAN:
EE832200221005109196
SWIFT/BIC: HABAEE2X
Salemi Kuukirja koostaja: Toivo Pilli
Kuukirja kujundaja: Pia Hanslep
Järgmiste Salemi kuukirjade ettepanekud ja arvamused saata aadressil
piahanslep@gmail.com või võtta ühendust tel. 52 146 45.

