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SALEMI KOGUDUSE VÄÄRTUSED
Möödunud aasta lõpupoole sõnastasime kogudusena Salemi
koguduse väärtused. Väärtused
toimivad kaht moodi. Ühelt poolt
aitavad need märksõnad meil
mõista, millised on need sügavamad ajendid, millest lähtudes
tegutseme. See aitab langetada
otsuseid. Kui väärtuseks on avatus, siis tähendab see, et Salem
on valmis katsetama uusi teid.
Nagu ütleb Hiina vanasõna:
„Parem komistada uutel radadel,

kui seista paigal vanadel teedel.“
Teisalt aga on väärtused alati ka
üleskutseks elada nende väärtuste kohaselt. Mis väärtused
need meil siis on? Need on: lahkus, avatus, hoolivus ja ehtsus.
Kuidas need väärtused sündisid?
Esimese tõuke andis tööharujuhtide väljasõit, mille käigus
kõik tööharude juhid, peegeldades laiemat Salemi kogukonda,
pidid sõnastama terve rea väär-

tusi ja panema need tähtsuse järjekorda. Neli või viis töörühma
tegid igaüks väärtuste püramiidi: kõige tippu sai kõige tähtsam
väärtus, millest mingi hinna eest
ei tohi taganeda. Seejärel kaks
olulist väärtust, ja seejärel kolm
väärtust, mis ka tähtsad, aga mitte nii tähtsad, nagu eelmised...
Oli huvitav näha, et erinevad
rühmad kasutasid samu või lähedasi märksõnu. Üks rühm leidis, et lahke evangeelimi jagamine on meie väärtus. Ja teine ütles,
et meil on siin sama asi, aga me
arvame, et lahke peab olema ka
annetamises ja kaasinimeste aitamises.
See oli hea lähtematerjal, mille
põhjal sündisidki jätkuva arutelu
käigus juba väiksemas töörühmas
nimetatud väärtused. Need on
sõnastatud hoiakute ja tegevuste
vormis. Iseloomustan neid hästi
lühidalt.
Lahkus. Jaga oma parimat! Me ja-

game kaasinimestega evangeeliumi
elumuutvat sõnumit, aga ka oma
rõõme ja muresid, andeid ja materiaalseid väärtusi. Me lähtume külluse ja võimaluste, mitte puuduse ja
vabanduste mõtteviisist. Me oleme
külalislahked ja suuremeelsed. Me
jagame tunnistust Jumala toimimisest meie elus ja koguduses. Lahkus
tähendab ka seda, et mida iganes
teeme, seda teeme oma võimete ja
võimaluste kohaselt parimal viisil,
mitte miinimumi vaid maksimumi
andes.
Avatus. Ole õppimisvalmis! Me ei
ole veel kõike mõistnud ega kõike
saavutanud. Avatus tähendab ka tähelepanelikkust Jumala juhtimisele,
Tema tõsiseltvõtmist. See tähendab
praeguse olukorra reflekteerimist,
valmisolekut teha parandusi oma
elus ja koguduse tegevuses. Kuid see
väärtus kutsub meid olema mitte
kirikuseinte taha suletud kogudus,
vaid avatud kogukonnale. Me loome
tähendusrikkaid suhteid Karlova

linnaosas, Tartu linnas ja kaugemalgi. Me ei karda uusi olukordi
ega muutusi.
Hoolivus. Hooli ja teeni südamest! Me ületame ükskõiksuse ja
oleme üksteise suhtes tähelepanelikud. Me hoiame osadust – jumalateenistustel, väikerühmades,
lihtsalt suheldes. Meie hoolivus
väljendub teenivates tegudes. Me
hindame erinevate põlvkondade panust. Me otsime koosmeelt.
Meile läheb korda, kuidas me kogudusena teostame oma ülesannet maailmas. Me hoiame Looja
kingitud loodut. Me hoolime ka
iseendast – oma tervisest, oma
usu kasvamisest, isiksuslikust
arengust. Hoolimine tähendab, et
me ei lükka asju edasi. Me usume,
et kui meile läheb korda, küll siis
läheb korda!
Ehtsus. Ela ausalt ja ehtsalt! Me
taotleme sõnade ja tegude ühtsust. Me ei peida pead liiva alla
probleemide ees ega karda väljen-

dada oma tundeid. Me keeldume
tagarääkimisest. Me tegutseme nii,
et meie heasoovlikkus ja armastus,
Jeesuse eeskuju ja Piibli vaimulaad
muutuksid kaasinimestele nähtavaks. Me jutlustame ja õpetame
tegeliku elu küsimusi ja selgitame
Piiblit argipäeva jaoks tähendusrikkalt. Me julgeme öelda, kui me
ei tea lahendusi või vastuseid. Me
julgeme edasi otsida. Me väljendame oma usku, küsimusi ja avastusi
siiralt. Asjaajamises oleme ausad ja
sõnapidajad.
Pastor Toivo Pilli

VÄLJASPOOL KIRIKUSEINU
TOIMUNUD SÜNDMUSI

Kaks laste eriüritust
Salemi lastel on olnud sel aastal
lisaks pühapäevakoolile ja lastelaupäevale veel kaks toredat
eriüritust. Mõlemad üritused
toimusid kahes keeles: esimene
eesti ja inglise, teine eesti ning
vene keeles.
Jaanuari alguses kohtusime
USA Bryani koguduse sõpradega. Sõpruskoguduse esindajad viisid läbi mänge, rääkisid
Piiblilugu Joonast ja üheskoos
kiitsime lauluga Jumalat nii
inglise-, eesti- kui ka viipekeeles. USA sõbrad õppisid meie
koguduse lapsi paremini tund-

ma ning lapsed said võimaluse
küsida ameeriklaste elu kohta.
Tõdesime, et meil võib olla küll
palju erinevusi, kuid siiski oleme kristlastena justkui üks pere.
Küsimuste ja vastuste käigus
selgus, et mõned külalistest nägid Eestisse tulles esimest korda
elus lund. Eesti lapsed rääkisid
aga, et talvel lumega mängimine
on üks nende lemmiktegevustest. Seetõttu lõppes meie tore
kohtumine õues sõbraliku lumesõjaga.
16. veebruaril toimus ühine vastla- ja sõbrapäev koos vene osaduskonna lastega. Üritus algas
hoogsa kelgutamisega, võisteldi

pikima ja ka kõige täpsema liu
laskmises ning kelkudest moodustati isegi rong. Seejärel liiguti
koos kirikusse, et kuulata lastejuttu. Külaline Enn Palmik rääkis
kahest pühapäevakoolis käivast
poisist, kelle sõber on Jeesus. Vastla- ja sõbrapäeva ürituselt ei puudunud ka vastlakuklite söömine
ning sõpradega vestlemine. Päev
lõppes meeldiva ideega, et Salemi
vene ja eesti osaduskonna lastega
võiks lisaks sõbrapäevale ka muul
ajal midagi ühiselt ette võtta.
Salemi lastetöö juht,
Moonika Raja

TIF’i aktsioon
Tartu International Fellowship
(TIF) soovis kohtuda uute üliõpilastega. Läksime Raatuse 22
ühiselamusse ja andsime neile
küpsiseid ja teed. Kohtusime üliõpilastega paljudest riikidest. See
oli väga tore päev!
TIF,
Beth James

Lõuna-Eesti naiste
osaduspäev
2. veebruaril toimus Otepää
Palveränduri kirikus LõunaEesti naiste osaduspäev. See oli
üks väga tagasihoidlik nimetus
sellele päevale. Tegelikult oli
see tõeliselt heal ja vaimulikul
tasemel konverents, kuhu tuli
üle 50 osaleja. Tahan avaldada
oma südamliku tänu Issandale
ja tunnustust kõigile korraldajatele ning eestpalvetajatele. Püha
Vaimu ligiolu oli väga tuntav

algusest peale ja olen veendunud, et kõik osalejad said ühise
ülistuse, ettekannete, palvete ja
osaduse läbi Jeesusele lähemale.
Aitäh Liidu naistööle ja Janice
Viinalassile ning tema abilistele,
Salemi koguduse noortele ülistajatele, seminaride ettekandjatele Evelyn Ainlole, Ele Pajule ja
Brasiilia külalisele Livia Tellesele. Ja ma olen põnevil ootuses,
mis meie kogudustes nüüd edasi
juhtuma hakkab, sest Jeesus tuli
lähemale!
Otepää koguduse pastor,
Margo Meri

PALVETA!
Palveta koguduse pastorite ja kaastööliste eest
3.03. Meego Remmel Järva-Jaani koguduses, Toivo Pilli
ettekanne TIF-i kogunemisel
6.03. M. Remmel kohtub koos EEA palvushommikusöökide
toimkonnaga Tartu linnapea Urmas Kruusega
7.03. M. Remmel kohtub koos liidu juhatuse liikmetega
Gruusia vendluse ja sõprusliidu Converge Worldwide
külalistega Tallinnas
8.03. M. Remmel liidu koguduste sotsiaaltöö koordinaatorite
koolituspäeval, liidu koguduste juhatuste esimeeste
kohtumisel ning liidu vanematekogu koosolekul Tallinnas
8.–9.03. Liidu aastakonverents Tallinnas
11.–15.03. M. Remmel õpetab Venemaa vaimulikele
töötegijatele kristlikku eetikat Vladimiris
17.03. M. Remmel jutlustab 3D koguduses Tartus
20.03. T. ja E. Pilli viivad läbi perekoolituse
Loomemajanduskeskuse ruumides
21.03. M. Remmel Eesti Kirikute Nõukogu töökoosolekul
Tallinnas
22.–27.03. M. Remmel õpetab Ida-Euroopa vaimulikke
töötegijaid kristliku eetika alal Austrias

SÜNNIPÄEVALAPSED
3.3.
3.3.
3.3.
3.3.
3.3.
6.3.
16.3.
17.3.
20.3.
21.3.
22.3.
23.3.
25.3.
26.3.
27.3.

Veera Hüneva
Maria Keernik
Aino Meitern
Kersti Rebane
Kristen Roose
Piia Paloots
Vjatšeslav Sõsa
Lilian Palu
Viive Jürgens
Hilja Sokk
Ingrid Põllumäe
Leelo Tõnno
Imre Merits
Enno Lillemets
Ellen Kuusik

27.3.
29.3.
31.3.
2.4.
3.4.
3.4.
4.4.
5.4.
5.4.
6.4.
7.4.
7.4.

Tuuli Geetsia
Tshashkin
Jüri Roots
Taivo Aarna
Kristin Klesmann
Kaija Ermel
Meeta Haldre
Liidia Saul
Erika Aarna
Sofia Kristiina
Lintula
Viive Jurak
Margus Padar
Anna Somelar

PAARISUHTE KOOLITUS
“TAHAN SIND HOIDA”
Tartu Loomemajanduskeskuses, Kalevi 13, Tartu
Kolmapäeviti kell 18-20 13.03 – 27.04
Õnneliku ja kauakestva suhte loomise soovitused
Einike ja Toivo Pillilt ning Karita ja Meelis Kibuspuult
Paarisuhte õnnestumine ei ole juhus, vaid pikaajalise pühendumise
ning töö tulemus. Kui otsite aega ja ruumi oma suhtega tegelemiseks, et see veel paremaks saaks, siis tulge osalema suhtekoolitusel.
Koolitus toetub uuematele uuringutele, mis
on tehtud pikalt koos olevaid õnnelikke paare jälgides.
Koolituse hind on 50 eurot paari kohta 7 korra eest.
Üliõpilastest paarile 35 eurot.
Hinnas sisaldub koolitus koos materjalidega ning kohvipausid.
Koolitust korraldab “Kolm Talenti OÜ”. Registreerimine ja
lisainfo aadressil einike@kolmtalenti.ee ja kylli@lmk.ee,
telefon 510 6865

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

Pühapäeval, 03.03 kell 11
jumalateenistus
juhatab: Toivo Pilli
muusika: keelpillikoor
jutlus: Toivo Pilli
järgneb koguduslik pühaõhtusöömaaeg
koguduse üldkoosolek pärast
hommikust teenistust
Neljapäeval, 07.03 kell 18
õhtupalvus
vaimulik sõnum: Adu Saar
Pühapäeval, 10.03 kell 11
jumalateenistus
juhatab: Toivo Pilli
väikerühmade tööst – Ines
Kerikmäe ja Meego Remmel
muusika: Vivia Teller
jutlus: Toivo Pilli - „Kannata
välja I“

Neljapäeval, 14.03 kell 18
õhtupalvus
vaimulik sõnum:
Jüri Jürgenson
Pühapäeval, 17.03 kell 11
jumalateenistus
juhatab: Meego Remmel
muusika: noortebänd
jutlus: Meego Remmel „Kannata välja II“
Neljapäeval, 21.03 kell 18
õhtupalvus
vaimulik sõnum:
Sulev Kivastik
Pühapäeval, 24.03 kell 11
Palmipuudepüha
jumalateenistus
juhatab: Ilmar Sirkel
muusika: keelpillikoor
jutlustab: Greg Jones „Kannata välja III“

Neljapäeval, 28.03 kell 18
suure neljapäeva
jumalateenistus
juhatab: Jüri Jürgenson
jutlus: Harli Jürgenson
Reedel, 29.03 kell 18
suure reede palvus
juhatab: Einike Pilli
Pühapäeval, 31.03 kell 11
ülestõusmispühade
jumalateenistus
juhatab: Meego Remmel
muusika: ülistuskoor
jutlus: Einike Pilli –
„Uus vaatus I“
Pühapäeval, 31.03 kell 13.30
ülestõusmispühade lisajumalateenistus

Neljapäeval, 04.04 kell 18
õhtupalvus
vaimulik sõnum:
Kalev Meitern
Pühapäeval, 07.04 kell 11
jumalateenistus
juhatab: Meego Remmel
muusika: Tiina tüdrukud ja
Merle lasterühm
jutlus: Meego Remmel –
„Uus vaatus II“
Neljapäeval, 11.04 kell 18
õhtupalvus
vaimulik sõnum:
Jüri Jürgenson

TEATED

JUHATUSE ÜLESANDED
Peagi valib Salemi koguduse
üldkoosolek järgmiseks kolmeks aastaks uue juhatuse.
Pastorid on meie põhikirja järgi
ameti poolest juhatuse liikmed.
Uus juhatus seisab silmitsi uute
ülesannetega. Kuidas areneda
edasi nii, et jõuaksime evangeeliumiga nende inimesteni,
kelleni me seni jõudnud ei
ole? Kas lisajumalateenistus on
lähiaja või kaugema tuleviku
tegelikkus? Kuidas kaasata rohkem inimesi kodugruppidesse?
Kuidas olla rohkem kohal Karlovas, Tartus ja Eesti ühiskonnas
laiemalt? Kuidas töötada nii,
et külastamist ja julgustamist
vajavad inimesed ei tunneks
end üksijäetuna? Milliseid
ettevalmistusi teha kirikuhoone
välisfassaadi ülevärvimiseks
lähiaastatel? Kuidas majanduslikult õigeid otsuseid teha, mis
edendavad evangeelimi ja jumalariiki Salemi tegevuse kaudu?

Milliseid inimesi
juhatusse valida?
Pastor Toivo Pilli: „Enne mõne
mõtte kirjapanemist tahan
rõhutada, et see vastus olgu
igaühel leitud palves, mitte valimisvõitluse tuhinas. Soovin,
et meie kogudus näitaks Eesti
ühiskonnas eeskuju otsuste
langetamise viisi ja meelsuse poolest. Küsigem: milline
valik viib meid arengus edasi
21. sajandi teisel kümnendil
ja toob au Jumalale?“ Siiski
võib nimetada mõned märksõnad. Juhatuse töö nõuab tõsist
panustamist. Juhatus sõnastab
sageli, mida teha, aga sama tähtis on küsimus „Kes teeb?“ Siin
peab juhatus olema kogudusele
eeskujuks. Juhatuse liige peab
mõistma, et ka argiasjad ja majanduslikud küsimused on vaimulik teenimine. Samas peab
juhatus käsitlema ka koguduse
üldise arengu ja evangeeliumi
edenemise küsimusi – ja seda
vahest rohkem kui seni.

Toivo Pilli: „On väga hea, kui
juhatuses on tööharude esindajaid, samuti majandusotsuste
puhul nõuandvaid inimesi.
Kasuks tuleb tasakaalukas
teoloogiline kaasamõtlemise
oskus. Väga tähtis on oskus
töötada meeskonnas, alati olla
lugupidav teiste suhtes ja jõuda ühiselt otsusteni. Juhatuses
töötamine on alandlikkuse kool,
sest alati ei lähe töösse isiklikult
minu meelest kõige õigemad
ja meeldivamad lahendused. Ja
kindlasti on vajalik, et juhatuse
liikmel oleks oma elu, isikuomaduste, vaimuandide rakendamise ja käitumisega olemas
usaldus koguduses. Seda kinnitab ka koguduse põhikiri.“

töötajate tööle võtmise ja töölt
vabastamise küsimused,
6) korraldada koguduse asjaajamist, raamatupidamist ja selle kontrolli, 7) pidada koguduse
liikmete arvestust.

Meie koguduse liige Kristin
Klesmann viibib praegu YWAM
piiblikoolis, mis keskendub
noorte kristlaste õpetamisele,
evangeeliumi kuulutamisele,
eestpalvetele, ülistamisele ja Jumala tundma õppimisele. Kooli
motoks on: ”Päästa kadunud,
äratada päästetud ja teha kõik
Kristuse jüngriteks.”

Juhatuse ülesanded: 1) suunata
vastavalt koguduse eesmärgile
ja vahenditele koos pastoritega
koguduse tööorganite tegevust,
2) luua tööorganitele võimalused eesmärgipäraseks tegevuseks, 3) kanda koos pastoritega
hoolt koguduse ja selle liikmete
usulise kasvamise ja arenemise eest, 4) otsustada koguduse
põhi- ja väikevahendite soetamise, rentimise, remondi jm
küsimusi,
5) otsustada koguduse palgaliste

Kristin ütleb: „Mida rohkem
aega ma siin veedan ja omandan kõike, mida meile õpetatakse, seda enam näen ma vajadust
selle järgi ka Eestis ja Tartus. Nii
paljud inimesed pole kuulnud
head sõnumit päästest. Need on
meie õed-vennad, vanemad või
lapsed. Me saame neile jagada
head sõnumit ja öelda, et on
lootust paremaks eluks, igaveseks eluks Jeesusega. Kui meid
on õnnistatud selle sõnumiga
ja see on muutnud meie elu,

KRISTIN KLESMANNI
MISJONIREIS

siis julgen uskuda, et ka nemad
väärivad seda.“
„Siin koolis olles on Jumal
murdnud ka mind ja minu
südant ja näidanud seda, kes
Ta on ja kelleks Ta meid kristlastena kutsunud on. Kuigi ma
ei tunne alati Jumalat, tean ma,
et Ta on minuga ja Ta on ustav.
Kui varem tundsin kohustust
Piiblit lugeda ja palvetada, siis
siin olles olen ma kogenud,
kuidas see tuleb armastusest Jumala vastu ja kuidas see on mu
päeva parim osa. Piibli lugemine on tõesti põnev ja Jumalast
rääkimine teeb rõõmu, sest Jumal
on nii hea ja Ta armastab meid,
oma lapsi, nii väga.“
Märtsi lõpus kavatseb kooli misjonimeeskond minna
Lõuna-Aafrikasse, et sealsetele
inimestele kuulutada evangeeliumi. Misjonireis kestab 2
kuud, mille käigus viibitakse
erinevates linnades ja külades
ja Cape Towni ülikoolis. Kogu
missioon Lõuna-Aafrikas keskendub põhiliselt tundengitele
Cape Towni ülikoolis ja vaesematele küladele. „Ma nii tahan
minna ja rääkida neile inimestele Jeesusest ja näha, kuidas

nende elud saavad muudetud.
Näha Jeesust saamas au selle
kalli hinna eest, mis Ta maksis
meie eest,“ kõneleb Kristin oma
kutsumusest.
Märtsi lõpuks peab Kristin
koguma reisi- ja elamiskulude
katteks 3000 eurot, et osaleda
kahekuulisel misjonireisil. See
on väga suur summa. Ja praegu Kristin veel ei tea, kuidas ja
kas üldse ta selle summa kokku
saab. Kui sa tunned, et saad ja
tahad Kristinit materiaalselt
toetada, siis tema pangaandmed on: Kristin Klesmann,
arveldusarve 221029857961.
Kui sa aga ei saa teda materiaalselt toetada, siis palun palveta
Kristini õpingute, teenimistöö
ja kutsumuse eest! Ta on selle
eest väga tänulik.
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 teisipäeval, 5. märtsil
kell 13 Salemi kiriku keldrisaalis. Kõik naised on väga teretulnud! 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

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.

