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JÄTKUSUUTLIK KOGUDUS
Jaanipäeval pühitseb Salemi
kogudus 93. aastapäeva. Samas
tähistame 20-aastast partnerlust
sõpruskogudusega
Bryanis,
Texases. Tartu ühe vanima
vabatahtliku missiooniga organisatsioonina võime linnarahvale tunnistada, mis – või
õigemini Kes! – on meie elujõu
võti. Kristuse kogudus ehitub
Jumala Sõna ja Vaimu tegevusele. Meie jätkusuutlikkus ei
tulene meist endist, vaid Jeesuse
Issandaks tunnistamisest. Uskudes S/suuremasse kui me ise,
võime kujuneda koguduse elujõudu üle aegade edasikandvateks inimesteks.
Maailm meie ümber muutub
kiiremini kui arugi saame.
Maikuu lõpul külastasin üht

Tartu kesklinna piirkonnas
asuvat ettevõtet, kus suur osa
hoonetekompleksist ja tootmistehnikast seisab juba paarkümmend aastat kasutuna. See, mis
ja kuidas toimis 20 või 93 aastat
tagasi, ei pruugi täna enam
kestlik olla. Samamoodi ei ole
paljud tänasedki ettevõtmised
20 ja 93 aasta pärast elus. See
on pannud kaasaegseid uurimisasutusi tegelema jätkusuutlikkuse probleemiga teaduslikul tasemel. Aron Cramer ja
Zachary Karabell tõdevad, et
jätkusuutlikkus eeldab kiiresti
muutuvas
maailmas
hästi
toimetulemise võimet. See omakorda tähendab viit asja: suuremalt mõtlemine kui omaenda
olemine ja vajadused, uuenduslik juhtimine, innustamine

uuenduslikele sammudele meeskonnas, läbipaistev koostöövalmidus ning tarbijate kaasamine partneriteks. Ehk just nii
sai teoks paarikümne aasta eest
alustatud ning ameeriklastest
sõpradega koostöös elluviidud
Salemi kiriku ehitustöö? Rääkimata koguduse kasvamisest
nõukogude ajal ning edasiarenemisest ja uute koguduste
rajamisele kaasaitamisest vabaduse ajal.

mõistatamine tähendab senitundmatute häälte kuuldavõtmist“ (Cramer & Karabell).
Kristlastena tunnistame, et
meid nii minevikus ja olevikus
kui ka tulevikus kandev Hääl ja
Jõud, pole tundmatu Suurus
ega vääramatu jõuna toimiv Xfaktor, vaid elav Jumal, kes
valitseb üle kõige ja kõigi. Tema
tahet otsides ja kuulda võttes
osutume jätkusuutlikuks üle
aegade.

Ometi tunnistavad uurijad, et
ka kõigi loetletud vooruste
olemasolu ei taga iseenesest
veel jätkusuutlikkust: „Tuleviku

Õnnistatud aastapäevakuud!
Pastor Meego Remmel

PALVETA!
Palveta koguduse pastorite ja kaastööliste eest
3.06. Meego Remmel Käina koguduse pastori diakon Siim Kase
ametisseseadmisel
8.06. Kirikute öö programm Salemi kirikus, M. Remmel osaleb
noorteüritusel ja juhatab keskööpalvust, Toivo Pilli tutvustab
huvilistele kirikut
8.–10.06. Piiblipäevad 2012 „Linna tuled“ Tartus
12.–14.06. M. Remmel EKN väljasõiduistungil St Peterburis
13.–19.06. T. Pilli Beirutis Liibanonis EBF nõupidamisel „Baptisti
kogudused ja muutuv ühiskond: Lähis-Ida perspektiiv“
15.–16.06. M. Remmel õpetab KUS tudengeid ja osaleb KUS
lõpuaktusel Tartus
17.06. M. Remmel koos Tartu Salemi koguduse noorteansambliga
Elva koguduse aastapäeval
18.06. M. Remmel kohtub Rakvere linnajuhtidega, M. Remmel
koolitab Rakvere Karmeli koguduse väikegrupijuhte
23.–24.06. Tartu Salemi Baptistikoguduse ja Bryani Esimese
Baptistikoguduse 20-aastase misjonipartnerluse juubeli tähistamine
jaanitulel ja Salemi koguduse aastapäev Tartus
24.–28.06. Salemi evangeelne noortelaager Nuutsakul
28.06.–1.07. Salemi koguperelaager Nuutsakul
29.06. Tartu kuldpulmapaaride vastuvõtt Salemi kirikus, tervitavad
pastor M. Remmel ja linnapea Urmas Kruuse abikaasadega
1.–14.07. M. Remmel puhkusereisil

NÄHES MAAILMA, INIMESI JA JUMALA
ARMASTUST
Aprillikuu lõpp ja terve mai on
üliõpilaste seas üks pingelisemaid perioode terve aasta
jooksul. See on aeg täis erinevaid eksameid ning kirjatöid,
mida on vaja esitada kindlateks
tähtaegadeks. Selle asemel, et
keskenduda ja suunata kogu
oma tegevus selle stressirikka
aja alguses õppimisele, tegi
Jumal mu elus hoopis midagi
täiesti
ootamatut.
Jumal
otsustas võtta minu, Kaili,
Meego ja Gregi ning viia meid
kümneks päevaks teisele poole
maailma, et külastada meie
sõpruskogudust Bryani linnas
Texases. Need kümme päeva
muutsid
täielikult
minu
arusaama Jumala armastuse
suurusest.
Tundsime, kuidas Jumal õnnistas kogu reisi juba algusest
peale. Kõik lennud möödusid
sujuvalt ilma probleemideta
ning kohale jõudes saime teada,
et olime saabunud sinna kõige
paremal ajal, kus loodus oli
mõnusalt roheline ning ilm
parajalt soe. Juba esimesest

autosõidust alates Houstonist
Bryanisse olin täiesti sõnatu,
sest see, mida ma kõikjal enda
ümber nägin, oli nii võimas.
Kummaline, mul tekkis justkui
„deja vu“ hetk, sest ühes mu
lemmikbändi
muusikavideos
nägi kõik välja täpselt samasugune, nagu see oli sel hetkel
autoaknast välja vaadates. Kõik
oli täpselt samasugune, nagu
siiamaani vaid ette olin kujutanud. Taolised hetked panevad
mind alati mõtlema, kui võimas
tegelikult Jumal on. Ta on loonud meie ümber vapustavalt
ilusa maailma, kuid vahepeal
unustame kergesti ära, kui väga
Ta meid tegelikult armastab.
Enne reisi kartsin, et Bryani
kiriku ning tuhandete selle
koguduse liikmete nägemine
võib minus tekitada kurbustunde, et meie Salemi kogudusega nii suureks pole kasvanud.
Juhtus hoopis midagi muud.
Sellise massiivse kirikuhoone ja
suure kirikumeeskonna nägemine motiveeris mind veel
enam uskuma, et ühel päeval

saab ka Eestis olema üks selline
omanäoline megakogudus, kus
tuhanded inimesed ülistavad ja
teenivad koos armastavat ja
võimsat Jumalat. Tähtis on vaid
sellesse tõeliselt uskuda ning kui
see on Jumala plaan, siis miski
ei saa sellele olla takistuseks.
Nende kümne päeva jooksul
saime tuttavaks paljude uute
inimestega ning soojendasime
suhteid vanade sõpradega.
Kogu sealoldud aja jooksul
hämmastas
mind
nende
inimeste külalislahkus ja sõbra-

likkus. Kuigi me käisime igal
õhtul külas erinevatel inimestel,
tekkis mul siiski igal pool
kergelt kodune tunne, sest see,
kuidas meid igal pool vastu
võeti, peegeldas minu jaoks
tingimusteta Jumala armastust.
Need inimesed ei teadnud, kes
ma olen, aga sellest hoolimata
suutsid nad jätta minusse tunde,
nagu meid oleks oodatud juba
pikemat aega.
Sel suvel on taaskord Bryanist
Eestisse tulemas Ralph Girlinghouse oma meeskonnaga ning

minu soov on, et meie Salemi
kogudusega võiksime nad vastu
võtta nii, et ka nemad võiksid
tunda ennast siin kui kodus.
Seda pühendumust, mis on
Ralphile Jumala poolt antud, ei
saa kuidagi sõnadesse panna –
see väärib tunnustamist. Need
ameeriklased võtavad igal suvel
ja talvel aja, et käia meie
koguduses teenimas ainsat

Jumalat, kes meid kõiki on
loonud. Minu üleskutse teile,
kallis kogudus, on võtta küllatulevad ameeriklased avasüli
vastu ning panna nemad
tundma nii, nagu neid oleks
juba pikemat aega oodatud.
Jumala armastus on SUUR!
Rasmus Rajando
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Kalev Juhanson
Marika Aljas
Ülle Kaur
Elsa Korkina
Gunnar Künnap
Margit Põllumäe
Liia Mägi
Kristi Daum
Kalju Kahi
Kirsika Meitern
Ülle Savva
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Ester Sula
Niina Kustina
Kaidi Ahas
Helju Kõomägi
Eino Järv
Külli Karlep
Maire Ojasaar
Margus Väli
Inge Meier
Silvia Amos

KOGUDUS NUMBRITES
2897,62 EUR
Veebruaris ja märtsis teostatud koridoride ja külalistubade remondi
ning rõdu tagaseina soojustamise maksumus

901 EUR ja 97 senti
Eesti Gaasile makstud summa aprillikuu kütte eest

423 EUR ja 14 senti
Salemi koguduse pühapäevane keskmine karbikorjandus maikuus

140 inimest
Keskmine maikuu jumalateenistusest osa võtnud inimeste arv

19 õpetajat-abilist ja 70 last
Kaasatuid meie pühapäevakoolitöös kokku – nii eesti-, vene- kui ka
ingliskeelsetes rühmades

52 täiskasvanut
Osalenute arv Salemi koguduse „vanade noorte“ kokkutulekul, kus
meenutati koguduse noortetööd ja noorte ettevõtmisi läbi aastate

11 last
Osavõtjaid meie kogudusest Otepääl Palveränduri kiriku korraldatud
lastepäeval

20 inimest
Salemi ingliskeelses töös (TIF) osalejate ligikaudne arv igal
pühapäeval

SALEMI KOGUDUSE MOTO2012:
VAATA, JUMALTEEB UUT!
Sündmused juunis 2012
(NB! Võimalikud muudatused kavas!)
Pühapäeval, 03.06 kell 11
jumalateenistus
juhatab: Toivo Pilli
muusika: Merle Kanguri
muusikaline lõputöö,
osalevad erinevad Salemi
muusikakollektiivid
jutlus: Toivo Pilli
järgneb koguduslik
pühaõhtusöömaaeg
Neljapäeval, 07.06 kell 18
õhtupalvus
vaimulik sõnum: Jael Puusaag
– eestpalved misjonitöö pärast
Pane tähele!
Pühapäeval, 10.06 kell 11
vabaõhuteenistus Anne
kanali ääres
(jalakäijate silla poolses osas)
osalevad kõik Tartu
vabakogudused, jutlustab
Meego Remmel
(NB! Salemi kirikus
jumalateenistust ei toimu!)

Neljapäeval, 14.06 kell 18
leinapäeva õhtupalvus
vaimulik sõnum: Jüri
Jürgenson
Pühapäeval, 17.06 kell 11
jumalateenistus
juhatab: Ilmar Sirkel
muusika: ülistuskoor ja Taivo
Aarna
jutlus: Einike Pilli
Neljapäeval, 21.06 kell 18
õhtupalvus
vaimulik sõnum: Sulev
Kivastik
Jaaniõhtul, 23.06 kell 18
Jaanilõke Järvede aias. Jälgi
teateid!

Pühapäeval, 24.06 kell 11
koguduse 93. aastapäeva
jumalateenistus koos
Bryani sõpruskoguduse
külalistega
juhatab: Meego Remmel
muusika: ülistuskoor ja
keelpillikoor, Chris Hoover
jutlus: Chris Hoover
Neljapäeval, 28.06 kell 18
õhtupalvus
vaimulik sõnum: Kalev
Meitern

Neljapäeval, 05.07 kell 18
õhtupalvus
vaimulik sõnum: Adu Saar
Pühapäeval, 08.07 kell 11
jumalateenistus
juhatab: Toivo Pilli
lühisõnavõtt: Marko ja Silver
Aarna
muusika: külalisesineja
jutlus: Toivo Pilli

Pühapäeval, 01.07 kell 11
jumalateenistus
juhatab: Jüri Jürgenson
lühisõnavõtt: Adu Saar
muusika: üldlaulud
jutlus: Jüri Jürgenson
järgneb koguduslik
pühaõhtusöömaaeg
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
SUVE ALGUSE
ORELIKONTSERT
Jaanikuu alguses, 3. juunil kell
17, esitab Merle Kangur orelil J.
S. Bachi, A. Vivaldi ja teiste
heliloojate töid. Kavas on ka
vabakoguduste helilooja Marje
Singi loomingut. Kontserdil on
kaastegevad Anneli Klaus ja
Juta Mähar. Sissepääs prii.

10. JUUNI
VABAÕHUTEENISTUS
Pane tähele, et 10. juunil
toimub Tartu vabakoguduste
ühine jumalateenistus Anne
kanali ääres, jalakäijate silla
poolses otsas. Sel päeval ei
toimu tavapärast teenistust
Salemi kirikuhoones, vaid me
ühineme teiste Tartu koguduste
inimestega vabaõhuteenistusel.
See on ühtlasi Piiblipäevade
„Linna tuled“ lõpuüritus koos
muusika,
sõnavõttude
ja
ristimistalitusega.
Jutlustab
Salemi pastor ja EKB liidu

president Meego Remmel. Tule
ise ja võta sõpru-tuttavaidsugulasi kaasa!

NUUTSAKULE EHITAMA!
Kuus abilist Texasest, Bryani
sõpruskogudusest, läheb 11.
juuni hommikul Salemi juurest
Nuutsakule, et aidata laagrikeskuse ehitustöödel. Praegu on
juba mitu eestlasest abilist, kes
tiimiga tahavad liituda. Kui
sinagi tahad veeta paar päeva
või rohkem Nuutsakul vabatahtlikuna ehitustöödel, siis
anna teada pastor Meego
Remmelile, kes koordineerib
Texase
külaliste
Eestisviibimist.

REGISTREERU
KOGUPERELAAGRISSE
Koguduse suvelaagri aeg on sel
aastal neljapäevast pühapäevani,
28. juunist kuni 1. juulini.
Laager toimub nagu ikka kogu-

perelaagrina. Sel aastal on terve
jaanipäevajärgne nädal Nuutsaku järve ääres meie koguduse
päralt, nädala alguses toimub
noortelaager, millele järgneb
koguperelaager. Rohkem teavet
osalustasu kohta ja registreerumine
infolaual
oleval
regilehel.

KOHTUMINE JAEL
PUUSAAGIGA
Neljapäeval, 7. juunil, jutustab
misjonär Jael Puusaag oma
kogemustest ja vastab küsimustele. Palvetame misjonitöö
eest kogu maailmas, kuid eriti
neis maades, kus viibib Eestist
lähetatud misjonäre. Tavapärasel palvetunnil on pisut
teistsugune
formaat,
kuid
eestpalvetajate panus on selgi
korral väga tähtis ja teretulnud.

SALEMI
NAISTEKONVERENTS
3. JUULIL
Käesoleval aastal täitub 20
aastat Salemi ja Bryani koguduste sõpruses ja koostöös.
Sellega seoses ja naistöö juhtide
eestvõttel toimub teisipäeval, 3.
juulil, Salemis naistekonverents,
mida korraldavad Janice Viinalass ja Edith Chenault. Naistekonverentsi üldisem eesmärk
on vahetada teadmisi ja elukogemusi noorte, keskealiste
ning eakate vahel. Jälgi täpsustatud teavet juunikuu jooksul ja
tule, võta sõbranna kaasa, ning
osale!

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@kus.tartu.ee tel 511 8691
Administraator Ines Kerikmäe
salem@hot.ee tel 523 3113
Kantselei avatud E-N 10-12
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.

