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LIHTSAID ANDMEID
SALEMI KOGUDUSEST
Sageli küsitakse, mis kogudus
see Salem siis on? Järgnevalt
mõned valitud andmed, mis
aitavad sellele küsimusele
vastata. Kindlasti võib neid
iseloomustavaid tunnuseid
nii tegevuste kui ka veendumuste poole pealt laiendada.
Teed hästi, kui mõtled siit ise
edasi!
Tartu Salemi Baptistikogudus elab ja tegutseb selle nimel, et inimeste eludes toi-

muksid head muutused. Me
selgitame Piiblit, seostades
seda argieluga. Me palvetame, uskudes Jumala toimimisse. Me võtame aega, et
suhelda üksteisega. Me tunnistame pattude andestust ja
elumuutust usu läbi. Me seame Jeesuse Kristuse endale ja
teistele eeskujuks. Me soovime teenida üksteist ja kogukonda sõna ja teoga. Salemi
koguduse nimi tähendab tõlkes „rahu“ või „kooskõla“.

Salemi koguduse jumalateenistustel on igaüks teretulnud. Kogudus õnnistab
lapsi, palvetades nende elu
üle Jumala kaitset. Me matame lahkunuid Jumala Sõnaga.
Me palvetame abiellujatele
Jumala õnnistust ja tarkust
ühiseks eluks. Koguduses
tegutseb
pühapäevakool.
Noortetöö hõlmab tegevusi
muusikaõhtutest väikerühmade kogunemisteni. Üldse
on koguduses peaaegu 20
väikerühma eri vanuses ini-

mestele. Igal pühapäeval koguneb ka ingliskeelne ja venekeelne osaduskond. Meie
kogudusse kuuluvad nii erinevad rahvused kui ka erinevad põlvkonnad.
Me usume... et Jeesus Kristus
on Jumalast läkitatud Lunastaja... et inimene võib taasleida kadumaläinud osaduse
Jumalaga... et usk väljendub
tegelikus elus... et kristlased on kutsutud kuulutama evangeeliumi ja toetama
kaasinimesi... et ristimise võ-

tavad vastu ja koguduse liikmeks astuvad inimesed, kes
tunnistavad oma usku Jeesusesse Kristusesse. Me teame,
et meil on veel palju õppida
ja areneda, kuid me jätkame
kristliku kutsumuse teekonda. Me jutustame meeleldi
oma usulugu kõigile, kes on
sellest huvitatud.
Tartu Salemi Baptistikogudus
kuulub Eesti Evangeeliumi
Kristlaste ja Baptistide koguduste Liitu, mis ühendab
üle 80 koguduse ühtekokku
umbes 6000 täisõigusliku

liikmega. Lisades neile koguduste toetajaliikmed, sõbrad
ja lapsed, ulatub EKB liidu
osaduskond umbes 10 000
inimeseni. EKB liit omakorda kuulub liikmena 145 riiki
ja 40 miljonit koguduseliiget ühendavasse Baptistide
Maailmaliitu.
Rohkem infot koguduse kohta kodulehelt www.salem.ee
Toivo Pilli

KOLM UUT LIIGET TARTU
INGLISKEELSES KOGUKONNAS

Ülestõusmispühade nädalavahetusel oli meil võimalus
ristida kolm inimest Tartu
ingliskeelsesse kogukonda
(TIF), eelkõige aga Jumala
kuningriiki. On hämmastav näha, kuidas Jumal avab
uksi, et saaksime teha jüngriteks kõik rahvad siinsamas
Tartus.
Cheung Man Yan on vahetusüliõpilane Hong Kongist.
Kaks aastat tagasi hakkas ta
uskuma Jeesusesse kui oma
Päästjasse, aga tagakius perekonnaliikmete poolt ning
Hiina kultuuri eripära muutsid tema kogudusliku perekonna leidmise ning ristitud
saamise keeruliseks. Ta ise
kirjeldab seda kui eesõigust
saada ristitud vabas ja avatud

Eesti ühiskonnas. Aleksander ja Kalle Limit sündisid ja
kasvasid üles Kanadas, aga
nende isa on pärit Eestist.
Nüüd, kui mõlemal vennal
on Eesti kodakondsus, tahtsid nad oma hariduse saada
Tartu Ülikoolis ning jääda
Eestisse elama. Nii Aleks kui
Kalle kirjeldasid, kui üllatunud nad olid, et leidsid Jeesuse isikliku Päästjana maailma
ühes usu suhtes ükskõikseimas riigis. Jumal on juba neid
kahte venda kasutamas, et
kuulutada Kristust meie riigis ka teistele.
Kutsume sind üles olema
meiega koos rõõmus Jumala
töö üle Tartus.
Greg Jones

Vennad Aleksander (vasakul) ja Kalle Limit ning Cheung Man
Yan äsja ristitutena Salemis.

PALVETA!
Palveta koguduse pastorite ja kaastööliste eest
7.05. Meego Remmel liidu vanematekogu
koosolekul Pärnus
8.05. M. Remmel EKN eetika ja eluväärtuste
töörühma nõupidamisel Tallinnas
9.05. M. Remmel EKN juhatuse ja liidu
misjoninõukogu koosolekul Tallinnas, Toivo Pilli
Eesti Kirikuloo Seltsi koosolekul
10.05. M. Remmel kohtub EBF koguduserajamise
koordinaatori Daniel Trusiewiczi ning liidu juhatuse
ja misjoninõukogu liikmetega Keilas
11.05. T. Pilli Salemi kiriku koristuspäeval
14.05. M. Remmel liidu juhatuse koosolekul Mustvees;
Einike Pilli peab ettekande Põhja- ja Baltimaade
kirikute nõukogude peasekretäride koosolekul
15.05. M. Remmel peab ettekande teemal
„Kristlus Eesti ühiskonnas oikumeenilises perspektiivis.“
Euroopa Oikumeeniliste Nõukogude peasekretäride
kohtumisel Tallinnas
16.05. M. Remmel EKN töökoosolekul Tallinnas

17.-18.05. M. Remmel osaleb ja kõneleb
rahvusvahelisel koguduste rajamise
alliansskonverentsil Tallinnas
18.05. M. Remmel nelipühade oikumeenilise
teleteenistuse lindistamisel Tallinnas ning LõunaEesti koguduste lastepäeval ja pastorite kohtumisel
Otepääl ja Karlova päevade kontsertõhtul Tartus
19.05. M. Remmel jutlustab nelipüha ning liidu
misjoni palve- ja ohvripäev teenistusel Paliveres
23.05. M. Remmel ja T. Pilli Jüri Tehnopargis
Estanc angaari avamisel
24.05. Kirikute Öö Tartus, meeste palveõhtu Suigus
26.05. M. Remmel Valga Betaania koguduse
ristimis- ja aastapäevateenistusel
27.-28.05. M. Remmel ja T. Pilli sõprusliidu Converge Worldwide esindajatega kohtumisel Tartus
29.05. M. Remmel Rakvere Karmeli koguduse
korraldataval Lapse kingades nädala arutlusõhtul
30.05. M. Remmel liidu kantselei nõupidamisel
Tallinnas
30.05.-5.06. M. Remmel õpetab pastoraaleetika
kursust Heiligenkreuzis, Austrias

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

Pühapäeval, 05.05 kell 11
jumalateenistus
juhatab: Aarne Põder
muusika: ülistuskoor
jutlus: Meego Remmel
järgneb koguduslik
pühaõhtusöömaaeg
Neljapäeval, 09.05 kell 18
õhtupalvus
vaimulik sõnum: Harli
Jürgenson
Pühapäeval, 12.05 kell 11
emadepäeva jumalateenistus
juhatab: Einike Pilli
muusika: noortebänd ja
lasteansambel
jutlus: Meego Remmel
Neljapäeval, 16.05 kell 18
õhtupalvus

vaimulik sõnum: Jüri
Jürgenson
Pühapäeval, 19.05 kell 11
nelipühi jumalateenistus
juhatab: Urmas Roosimaa
muusika: instrumentaalmuusika
jutlus: Toivo Pilli
Neljapäeval, 23.05 kell 18
õhtupalvus
vaimulik sõnum: Sulev
Kivastik
Pühapäeval, 26.05 kell 11
jumalateenistus
juhatab: Ilmar Sirkel
muusika: noortebänd –
Rasmus Rajando
tervitus: David Usewell
jutlus: Einike Pilli

Neljapäeval, 30.05 kell 18
õhtupalvus
vaimulik sõnum:
Jüri Jürgenson
Pühapäeval, 02.06 kell 11
jumalateenistus
juhatab: Toivo Pilli
muusika: keelpillikoor
jutlustab: Hannes Keernik
järgneb koguduslik pühaõhtusöömaaeg

Neljapäeval, 06.06 kell 18
jumalateenistus
vaimulik sõnum: Adu Saar
Pühapäeval, 09.06 kell 11
jumalateenistus
juhatab: Urmas Roosimaa
sõnum: Jüri Jürgenson
muusika: üldlaulud
jutlustab: Aarne Põder

TEATED
ILMUS PIIBLITUNDIDE
MATERJAL
Trükikojast tuli välja piibliõppematerjal „Jeesuse lugu
läheb edasi“, autorid Maria
Keernik ja Toivo Pilli (Kolm
Talenti, 2013). Tegemist
on aastal 2011 Salemis läbi
viidud Apostlite tegude
raamatut tutvustavate piiblitundidega, mis on hiljem
toimetatud ja kirjalikus
vormis avaldamiseks ette
valmistatud. Suur tänu
kõigile tollal piiblitundidest osa võtnud inimestele,
küsimustele ja vestlustele,
mis autoreid aitasid teksti
paremaks muutmisel. Nii on
nende piiblitundide valmimisel Salemi kogudusel suur
panus. Materjali ilmumist on
toetanud ka Eesti Koguduste
Partnerid. Iga tunni juures
on kunstnik Elina Sildre
illustratsioon, mis aitab mõ-

testada mõnd vestlusküsimust. Töölehtedele kirjutab
osaleja mõne mõtte, mida ta
õppetunnis avastas, ja kuidas õpitut uuel nädalal ellu
rakendada. Kes iga tunni
juures oleva piiblisalmi pähe
õpib, on kursuse lõppedes
tervelt 20 sisuka piiblisalmi
võrra rikkam! Seda materjali
saab töövihikuna kasutada
väikerühmades, aga ka individuaalses piibliõppes.

ALUSTAB
KOGUDUSEKOOL

UUS MÖÖBEL
FUAJEESSE

Esmaspäeval 20. mail kell
18.00 alustab kogudusekool
kõigile neile, kes tahavad
astuda Salemi kogudusse ja
saada ristitud. Tulla kiriku
küljeuksest pastor Toivo Pilli
kabinetti. Kogudusekoolis
käsitletakse kristlaseks saamise ja pattude andestuse,
samuti kristliku elu, pühaõhtusöömaaja ja ristimise
tähenduse küsimusi. Palju
aega võetakse Piibli lugemiseks ja aruteluks. Kui sa oled
Kristuse oma ellu Päästjana
vastu võtnud ja soovid elada
kristlasena koguduse osaduses, siis on see kool just
sinule. Teretulnud on ka
need, kes esitavad alles nende sügavate teemade kohta
küsimusi, ja soovivad saada suuremat selgust, mida
tähendab elu kristlasena 21.
sajandil. Kogudusekool toimub neljal esmaspäeval kuni
10. juunini.

Juba pikka aega on tähelepanelik Salemi külastaja
märganud, et meie fuajee
vajab natuke värskendamist. Aasta alguses tegi hea
abiline Toivo Roose fuajee
seintele ja laele sanitaarremondi. Samuti on plaanis
lähiajal valmistada fuajeesse
uus kapp, infostend ja ratastel raamatulaud, mida saaks
vastavalt vajadusele kergesti
liigutada. Olemasolev laud
on vananenud. Infostend
tuleb selline, mida saab panna peaukse kõrvale kumera
seina äärde või selle vastasseina vastu, nii et on kohe
uksest tulles näha. Kapp
sisaldab sahtleid raamatutele
ja infovoldikutele, samuti
asub seal esmaabikarp. Pastor Toivo Pilli: „See on tubli
samm meie fuajee külastajasõbralikumaks muutmisel.
Loodan väga, et ühel päeval
on meil valmis garaazhiuks,
nii et traktori saame panna

kiriku all olevasse garaazhi.“
SALEMI JUHATUSE
TEGEMISTEST
Salemi koguduse uus juhatus
on pärast valimist kahel korral koos käinud. Otsustati,
et erinevad juhatuse liikmed
vastutavad teatud töövaldkondade eest koguduses.
See ei tähenda, et nad neid
töövaldkondi alati ise peaks
tegema, sest tööharujuhid
kannavad otsest vastutust
oma tegevuslõigul. Küll aga
mõtlevad juhatuse liikmed
kaasa, kuidas neid tööharusid paremini edendada ja
nemad on kontaktisikuks,
kelle poole küsimustega
pöörduda. Vastutusalad
juhatuses on järgmised:
Majandus ja ehitusprojektid (Väino Põllumäe
ja Marko Aarna)
Sotsiaaltöö ja diakoonia
(Harli Jürgenson ja
Urmas Roosimaa)
Evangelism, misjon ja palvetöö (Toivo Pilli ja Meego

Remmel)
Jumalateenistus ja
muusikategevus
(Aarne Põder ja Einike Pilli)
Lastetöö, noortetöö,
koolitused (Einike Pilli)
Alfa kursus
(Urmas Roosimaa)
Suhtlemine kogukonnaga
ja ametiasutustega
(Ines Kerikmäe)
Väikerühmade töö
(Meego Remmel ja
Ines Kerikmäe)
Välissuhtlus (Toivo Pilli
ja Meego Remmel)
NOORTERUUMI
UUENDUSKUUR
Alates märtsikuust on Salemi kirikus üks ruum olnud
pidevalt täidetud värvilõhnadega. Erinevatel aegadel
on ruumi aidanud koristada,
värvida ja muid töid teha
mitmed tublid ja töökad
noored. Tänaseks on noorteruum täiesti uues kuues.
Värvitud on seinad ja laed,
vahetatud on poodiumi

vaip, aknalauad on puhastatud ja värvitud, põrandaliistud tagasi pandud ja paar
valgustit juurde hangitud.
Töö jooksul on olnud nii
rõõmsaid kui ka kurvemaid
hetki, aga lõpptulemust
nähes on nendel, kes käe
asjale külge panid, rahulolev
naeratus näol. Nüüdseks
on asi jõudnud lõpusirgele
ning teha on jäänud veel
viimased pingutused. Aknad ootavad uusi ruloosid.
Pisut hiljem lisandub ruumi
tagaossa kogu seina ulatuses madal kapp, kuhu saab
panna tehnikat ja raamatuid
ja juhtmeid, et need ruumis
laiali ei oleks. Praeguseks on
uues ruumis toimunud juba
mitu harivat üritust ning
kindlasti ei jää ka tulemata
uue noorteruumi avamispidu!
SUVELAAGER
TULEKUL
See on eelteade, et oskaksid
oma kalendris päevad juba

praegu kinni panna. Nagu
igal suvel, nii ka tänavu
toimub jaanipäeva järgsel
nädalal Salemi laager. Kohe
pärast jaanipäeva, 24. juunil
alustavad koguduse noored
laagriga, nädala teises pooles
läheb noortelaager üle Salemi koguperelaagriks. Nii
et juuni lõpus on jälle suurepärane võimalus kohtuda
Nuutsakul, nautida ilusat
järvemaastikku, tunda rõõmu osadusest ja süveneda
vaimulikesse teemadesse.
Paljudele on see oluline
samm nende iga-aastasel
vaimuliku arenemise ja kasvamise teel. Ära jäta laagrivõimalust kasutamata!
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. Janice Viinalass,
tel 507 6612
TARKADE NAISTE
OSADUSGRUPP
koguneb teisipäeval,
7. mail kell 13 Salemi kiriku
keldrisaalis. 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
5.5.
8.5.
8.5.
11.5.
12.5.
12.5.
12.5.
16.5.
16.5.
18.5.
21.5.
22.5.

KatrinPai
Kersti Tomusk
Merili Tshernjavski
Irina Paasoja
Anni Krünvald
Maie Raave
Anneli Salumets
Sulev Hernits
Kairi Marran
Piret Talv
Ester Reinoja
Mai Roots

25.5.
28.5.
31.5.
2.6.
3.6.
4.6.
5.6.
6.6.
8.6.
9.6.

Mart Raid
Renata Volkov
Hedvig Luude
Guido-Roland
Raudver
Kristel Kull
Magdalena Kõlli
Indrek Meier
Taavi Uudam
KatrinKivi
Ülle Aarna

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.

