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SELLEST TUNNEVAD KÕIK...
Jeesus ütles: „Sellest tunnevad kõik, et te olete minu
jüngrid, kui te üksteist armastate.“ (Jh 13:35) Armastus, see tähendab teha
parimat teisele inimesele.
Armastus mitte ei võta teiselt,
vaid annab teisele, isegi enda
arvelt. Piibel ütleb ka seda,
et armastus ei tee ligimesele
kurja. Armastus ei tee haiget
ei vaimselt, hingeliselt ega
füüsiliselt.

Apostel Johannes tuletas kogudusele meelde: „Lapsed,
ärgem armastagem sõnaga
ja keelega, vaid teoga ja tõega!“ (1Jh 3:18) Armastus tähendab ka andeksandmist.
Ükski inimene ei ole eksimatu. Ja kuigi heatahtlikkus
toob ka teises inimeses välja
head, ei ole elus kunagi mittemõistmine või isegi konflikt välistatud. Siis on tarvis
sellega õigesti toime tulla.

Armastuse tunnuseks ei ole
hingeliigutus ega pelgalt sõnad, vaid käitumine ja teod.

Andestamise oskus on siin
väga tähtis. Armastuses käimine tähendab ülekohtust ja

pettusest hoidumist. Pettus
võib olla mõnikord ka tegeliku olukorra moonutamine,
manipuleerimine, ärevuse
tekitamine. Armastus nii ei
käitu!
Uus Testament julgustab ja
annab ülesande: „Ja mõtelgem üksteisele, kuidas üksteist virgutada armastusele
ja headele tegudele.“ (Hb
10:24) Inimesed ikka mõtlevad üksteisele. Aga liiga sageli mõtlevad nad etteheitvalt
või imestavalt või kritiseerivalt. Piibellikum on mõelda
üksteisele selles võtmes, et
kuidas mina saaksin teises
inimeses esile tuua tema võimeid ja andeid, tema paremat mina. Just nii tugevneb
jumalarahva hulgas rahu ja
üksmeel, just nii julgusta-

takse pelglikke, suunatakse
eksijaid ja korratuid õigele
teele, ja arendatakse kannatlikkust üksteise suhtes ning
väärtustatakse juhtide tööd.
Seegi on viimselt armastuse
küsimus. (1 Ts 5:13-14)
Koguduse liikme ja Jeesuse
jüngri õppekava järgi on tarvis õppida...
üksteist armastama,
üksteise eest palvetama,
üksteist julgustama,
üksteist manitsema,
üksteist teenima,
üksteist tervitama,
üksteist austama,
üksteisele andestama,
üksteisega arvestama,
üksteisele pühenduma.
Ester Reinoja

ÜLESTÕUSMISAEG
Kuigi ülestõusmispühad ja
seda sisse juhatav paastuaeg
on möödas, on tegelikkuses rõõmupühad alles ees.
Traditsiooniliselt ei märgi
ülestõusmispühad niivõrd
paastuaja lõppu kui just ülestõusmisaja algust.
Ülestõusmisaeg on viiekümnepäevane periood, mis algab Jeesuse võiduga surma
üle ja lõpeb nelipühapäeval.
Kui
ülestõusmispühadele
eelnev paastuaeg valmistab
meie südameid mõistma
Jeesuse kannatuse raskust ja
ülestõusmise imelisust, siis
ülestõusmisaja
viiekümne päevane periood kutsub
meid mõtestama ülestõusmise üle nii üksikisiku kui
terve kiriku kontekstis. Mis
on meie elus muutunud
seetõttu, et Kristus elab? Mis
on meie koguduses muutunud seetõttu, et Kristus elab?

Ülestõusmisaja
raamistiku
loovad kaks juudi püha –
paasapüha (Pesach) ja nelipüha (Shavuot). Pesach
tähistas Iisraeli rahva vabanemist Egiptuse orjapõlvest.
Shavuot tuletas aga rahvale
meelde Siinai mäelt antud
käske, mis tegi neist Jumala
seadusi järgiva rahva. Ei ole
juhuslik, et Jeesuse surm ja
ülestõusmine langeb kokku
paasapühadega ning Püha
Vaimu tulek oli seotud Shavuotiga. Need sündmused
on omavahel seotud väga
rikkalike ja mitmekesiste
sümbolitega, mis kõnelevad
meile Jumala erilisest ettenägelikkusest – Jumala sõrmejälgedest, mis imeliselt
juhivad maailma sündmuste
käike läbi kõigi ajastute.

Ülestõusmipühad kui
vaimulik paasapüha

Püha Vaimu tulek kui
vaimulik Shavuot

Jeesus andis paasapühadele
uue vaimuliku mõõtme, jagades jüngritega veini ja leiba, mis algselt oli mõeldud
vaid tähistamaks vabanemist Egiptuse orjusest. Jeesus lisab sellele oma surma
ettekuulutuse – tema ihu on
kui leib ja veri kui vein. Neid
vaimulikke sümboleid võime
mõista veel sügavamalt, kui
mõtleme Jeesusest kui Paasatallest, kes sai hukatud ja
kelle veri päästab, just nagu
päästis uksepiitadele määritud lamba-ohvri veri Iisraeli rahva Egiptuses.

Läbides ülestõusmisaja jõuame Püha Vaimu väljavalamiseni, mis toimus Shavuoti ajal.
Kui Shavuot tähistas Jumala
käskude andmist rahvale, siis
Püha Vaimu tulek muudab
käskude olemust täielikult.
Kivitahvlite asemel on seadus
nüüd kirjutatud meie südamesse Püha Vaimu läbi.
On imeline, et elame ajastul,
kus võime mõista kõigi nende teeradade ristumist. Kuidas juudi paasapühast saab
kristlik ülestõusmispüha – ja
need sündmused ei kattunud
mitte ainult ajaliselt vaid just
vaimulikult. Kuidas juudi
käsupühast sai kristlaste südamepuhtusepüha – Jumala
kivitahvlite asendumine elava Vaimu ja inimsüdametega.
See, mis Moosese seaduste
kaudu paistis vaid ähmaselt,
on evangeeliumite kaudu
saanud selge kuju ja katsutava vormi.

Olgu ülestõusmisaeg meie
jaoks täis rõõmu sellest, et
Jeesus võitis surma. Aga näidaku see ka meile Jumala
imelist juhtivat kätt, mis läbi
ajastute, aegade, sugupõlvede, rahvuste ja riikide viib
täide oma plaani, mis on
kõikumatu, vankumatu ning
igavene.
Maria Keernik

PALVETA!
Palveta koguduse pastorite ja kaastööliste eest
3.04. Meego Remmel ja Väino Põllumäe kohtuvad
koos Lõuna-Eesti palvushommikusöögi toimkonna
liikmetega Tartu linnapea Urmas Kruusega
4.04. M. Remmel EKN juhatuse ja liidu
misjoninõukogu koosolekul Tallinnas
5.04. M. Remmel liidu juhatuse koosolekul
Nuutsakul
5.-6.04. M. Remmel ja Einike Pilli liidu vaimulike
töötegijate päevadel Nuustakul, Toivo Pilli
Amsterdamis EBF esindajana dr Henk Bakke
inauguratsiooniloengul
7.04. M. Remmel jutlustab 3D koguduses, T. Pilli
jutlustab Rakveres ja Kundas
12.04. M. Remmel EBN koosolekul Tartus, T. Pilli
Prahas EBF täitevkomitee koosolekul
13.04. M. Remmel osaleb ja kõneleb KilingiNõmme koguduse juubelipäeval

14.04. M. Remmel jutlustab Tapa ja Tamsalu
koguduses
16.-20.04. Austraalia Baptisti Liidu misjonitöö
arendaja Roger Kempi kohtumised ja
loengud Tartus
18.04. M. Remmel EKN töökoosolekul Tallinnas
21.04. M. Remmel jutlustab Mooste koguduses
23.04. M. Remmel EKN eetika ja eluväärtuste
töörühma koosolekul Tallinnas
27.04.-1.05. M. Remmel TCM International
Institute lõpuaktusel ja fakulteedi nõupidamisel
Austrias

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

Pühapäeval, 07.04 kell 11
jumalateenistus
juhatab: Meego Remmel
muusika: Tiina Kivastik,
tütarlapsed ja ansambel
Conceptio
jutlus: Meego Remmel „Uus vaatus II“
järgneb koguduslik
pühaõhtusöömaaeg
Evangeelne teenistus
kell 13.30

juhatab: Toivo Pilli
muusika: noortebänd
jutlus: Toivo Pilli „Uus vaatus III“
Evangeelne teenistus kell
13.30
Neljapäeval, 18.04 kell 18
õhtupalvus
vaimulik sõnum:
Sulev Kivastik

Neljapäeval, 11.04 kell 18
õhtupalvus
vaimulik sõnum:
Jüri Jürgenson

Pühapäeval, 21.04 kell 11
jumalateenistus
juhatab: Toivo Pilli
muusika: keelpillikoor
jutlus: külalisjutlustaja

Pühapäeval, 14.04 kell 11
jumalateenistus

Evangeelne teenistus
kell 13.30

Neljapäeval, 25.04 kell 18
õhtupalvus
vaimulik sõnum: Toivo Pilli
Pühapäeval, 28.04 kell 11
jumalateenistus
juhatab: Toivo Pilli
muusika: Jakob Laidus ja
Juta Mähari kvartett
jutlustab: Jack Loo
Neljapäeval, 02.05 kell 18
jumalateenistus
vaimulik sõnum: Adu Saar

Pühapäeval, 05.05 kell 11
jumalateenistus
juhatab: Meego Remmel
muusika: ülistuskoor
jutlus: Meego Remmel
Neljapäeval, 09.05 kell 18
õhtupalvus
vaimulik sõnum:
Harli Jürgenson

TEATED
UUS JUHATUS
17. märtsil toimunud üldkoosolekul valiti järgmiseks
kolmeks aastaks uus Salemi
koguduse juhatus. Eelmine
juhatus oli viieliikmeline,
nüüd kuulub sinna üheksa inimest: pastorid Meego
Remmel ja Toivo Pilli, juhatuse esimees Ines Kerikmäe,
aseesimees Väino Põllumäe,
Harli Jürgenson, Marko Aarna, Aarne Põder, Einike Pilli
ning Urmas Roosimaa.

NORRKÖPINGI
KÜLALISED SALEMIS
12.-14. aprillini külastavad
Salemit Norrköpingi külalised. Norrköpingis on meil
sõpruskogudus, millest on
omakorda välja kasvanud
kaks uuemat kogudust: Abylund ja Vidablick. 16-liikmeline rühm külastab Salemit ja
see on suurepärane võimalus
tutvuda nende elu ja tööga.
Kui oleme sõbrad, siis tahame üksteisest rohkem teada.
Tahame üksteisest rohkem
teada, et üksteist toetada ja
üksteise eest palvetada. Osadusõhtu Norrköpingi külalistega toimub Salemis 12.
aprillil kell 19. Tule kindlasti
kohale – külalised jagavad
oma rõõmudest ja muredest,
samuti kuuleme vaimulikku
sõnumit. Külalised osalevad

laupäeval, 13. aprillil ka palvetunnis, kus jutlustab Göran Strömner. Samal päeval
kell 15 toimub Salemi noorteruumis seminar teemal
„Kuidas tegutseda lastega
kriisiolukorras?“ Seminari
viib läbi laste kriisinõustaja
ja terapeut Lars Widen. See
on eriti vajalik pühapäevakooli õpetajatele, noortetöötajatele, koguduses tegevuste
eest vastutajatele.

olgu lühema sõnavõtu või
pikema jutluse vormis. Jack
Loo jagab oma kogemusi jutlustajana, tehakse praktilisi
harjutusi, päeva on planeeritud küsimuste ja vastuste
osa. Tere tulemast nii Salemi kui ka naaberkoguduste
kõnelejad! Pühapäeval, 28.
aprillil jutlustab Jack Loo ka
jumalateenistusel.

EVANGEELSEST
TEENISTUSEST
JACK LOO VIIB
LÄBI JUTLUSTAJATE
ÕPPEPÄEVA
Laupäeval, 27. aprillil viib
pastor Jack Loo, eesti juurtega pastor Californiast, Salemis läbi jutlustajate õppepäeva. Osalema on kutsutud
kõik need, kes peavad koguduses või väljaspool avalikult esinema, eriti need, kes
jagavad vaimulikku sõnumit,

Aprillikuus katsetame ühiselt
pühapäeviti teise ehk evangeelse jumalateenistuse rakendamist. See on mõeldud
selleks, et noored ja noored
täiskasvanud või kogudusekultuuriga mitte-nii-tuttavad
inimesed võiksid osaleda ja
osa saada Heast Sõnumist.
Need jumalateenistused algavad kell 13.30 ja neid juhatab ja koordineerib Rasmus

Rajando. Tegemist on katsetusega, mida on hiljem võimalik hinnata ja analüüsida.
Milliseid ressursse on tarvis
ja kas meil neid praegu jätkub? Kas on otstarbekas jätkata nende teenistustega või
mitte? Kuidas tagada koguduse ühistunne ka sellise
lisatöövormi puhul? Kuidas
koguduse teised tööharud
evangeelseid teenistusi tajuvad, ja millist nõu annavad? Kutsume üles kõiki
kasvõi kordki osalema teisel
teenistusel, et saada aimu,
milline see on, et palvetada kaasa ja et kutsuda eriti
oma tuttavaid ja sõpru, kellele nooruslikumas ja lihtsamas laadis jumalateenistus
võiks olla tähendusrikas.
Vahest peame olema omalt
poolt paindlikud ja teadlikult toetavad sel perioodil
– oleme selleks valmis. Selle
ettevõtmise mõte on jõuda
uute inimesteni, kelleni me
seni ei ole jõudnud. Oleme
kogudus, kes on oma väär-

tuseks ja tegevusjuhiseks
seadnud Suure Misjonikäsu. Kuulutage evangeeliumi,
ristige, õpetage Jeesuse sõnu
ja meelt, ja aidake inimestel
saada küpsemateks Jeesuse
järgijateks!

PARKIMISEST
KIRIKU JUURES
Armsad vennad ja õed Salemi koguduses! Iga kord,
kui käime abikaasaga Salemis, jääb meile paratamatult
silma miski, millele tahaks
kõikide tähelepanu pöörata.
Viimaste andmete järgi on
Salemi koguduses 278 liiget
ja suurel osal on ka auto, millega sõita. See aga tähendab,
et Salemi koguduse väikese
platsi peale peab mahtuma
kõvasti üle 10 auto. Kord
pühapäeval, kui oli Salemis
ka külalisi, märkasime, et

autod oli pargitud väga laialt ning kinni olid nii kõik
sissesõiduteed kui ka peatee
ukse ees. See tähendab aga
kõigepealt seda, et vajadusel
poleks kirikule ligi pääsenud
ükski kiirreageerimisüksus
(tuletõrje, kiirabi, politsei)
ning enamik parkijatest poleks ka kiiresti kiriku juurest
välja saanud, sest sissesõiduteed olid blokeeritud. Teiseks
tähendab see ka seda, et pisut
hiljem tulijad ei mahtunud
enam kiriku juures parkima.
Loomulikult leiab parkimiskoha ka veidi kaugemal, aga
kui tegemist on eaka inimesega, on iga samm raske.
Seepärast kõikidele üleskutse: esiteks, kui olete noored
ja terved inimesed, siis soovitan parkida lähedalasuva
Rimi juurde või hoopiski
tulla kirikusse jalgsi või bussiga, säästate raha ja tervist!
Nõnda jätate kohad vabaks
vanematele
koguduseliikmetele ning hiljem tulijatele.
Teiseks, kui peate tõesti par-

kima kiriku juurde, siis tehke
seda üksteist arvestades ning
jälgides, et sissesõiduteed
oleks kindlasti avatud. Piibel
küll ei ütle otseselt midagi
autode kohta, ent ka parkides tasuks silmas pidada
kirjakohta: „Kõike siis, mida
te iganes tahate, et inimesed
teile teeksid, tehke ka nendele!” (Mt 7:12) Arvestagem
siis ka selles praktilises küsimuses üksteisega.
Õnnistusi soovides Rainis ja Pia Hanslep

PÜHAPÄEVAKOOLI
tunnid igal pühapäeval
kell 11.

NOORTE
PALVETUNNID
kolmapäeviti kell 18. Toimumiskoha täpsustamiseks võta
eelnevalt ühendust Erika
Aarnaga, tel 5908 7827
EMADE PALVERING
kolmapäeviti kell 10 Salemi lastetoas. Palvetame oma
laste ja tuttavate perede eest!
Janice Viinalass, tel 507 6612
TARKADE NAISTE
OSADUSGRUPP
koguneb esmaspäeval,
8. märtsil kell 13 Salemi kiriku keldrisaalis. NB! Nädalapäev tavapärasest erinev.
Lähem info: Liidia Pärn
tel 747 0296

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

SÜNNIPÄEVALAPSED
9. 4.
10. 4.
11. 4.
13. 4.
14. 4.
15. 4.
16. 4.
17. 4.
19. 4.
21. 4.
21. 4.
23. 4.
24. 4.
24. 4.
24. 4.

Lilian Tulp
Marjo Hõim
Janeli Truus
Toomas Jürgens
Esko Eenkivi
Ülle Laasberg
Diana Kalju
Anneli Rüütel
Andreas Roose
Harli Jürgeson
Hannes Keernik
Tiina Pruumann
Tiina Kivastik
Aare Truus
Helle Tõnnisson

26. 4.
26. 4.
27. 4.
27. 4.
28. 4.
28. 4.
28. 4.
29. 4.
29. 4.
30. 4.
3. 5.
5. 5.
8. 5.
8. 5.
11. 5.

Aino Lillemets
Iive Maisla
Meego Remmel
Genrieta Simina
Rael Laugesaar
Käti Kikerpill
Kaia Põder
Hillar Kangur
Aime Mällo
Elena Kaare
Urmas Saupõld
Katrin Pai
Kersti Tomusk
Merili Tshernjavski
Irina Paasoja

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.

