SALEMI KUUKIRI
veebruar 2014

KUI HEA ON HEA SÕNUM?
Hiljuti tegin kaks analüüsi. Esimene viidi läbi EKB
liidu juhtide ja töötegijate seas ja selle eesmärgiks
oli kaardistada koguduste
õppimisvajadus. Teiseks
vaatasin meie koguduse
arengukava rakenduskavalisi eesmärke aastateks
2013 ja 2015. Mõlemas
analüüsis tuleb välja üks
muster. Meie, Eesti vabakoguduste, tugev külg

on lastetöö. Aga nõrgem külg on misjonitöö
– evangeelne kuulutus ja
sotsiaalvaldkonna teenimine.
Arvan, et võib nõustuda
sellega, et oleme hästi
edendanud oma jumalateenistusi ja noortetööd.
Samm-sammult, aga ikkagi. Väikerühmad toimivad. Mõni jääb ehk

nõrgemaks, aga teised
tugevnevad. Tekib uusi
väikerühmi. Aga peame
ka ausalt tunnistama, et
suur hulk uusi koguduseliikmeid astub kogudusse
peamiselt kahe ukse kaudu: esimene uks on uute
koguduseliikmete kontaktide uks ja teine uks
on väikerühmade uks.
Värsked kristlased jagavad oma usku loomulikult
ja eluliselt. Väikerühmad
annavad võimaluse otsijatel usu alused leida
ja kristlaste elu tundma
õppida. Kahest evangeeliumi uksest on siiski
vähe. Meil on suur kirik.
Uksi on rohkem tarvis!
Olen alati imestanud,
miks evangeeliumi head
sõnumit nii raske jagada
on. Või teistpidi: miks nii

vähesed peavad kogudust
kohaks, kus jagatakse midagi vastupandamatult
head? Murelikke abivajajaid ja toimetulevaid
elu tähenduse otsijaid on
meie ümber ju nii palju!
Mida teha, et avada
evangeeliumi
kuulutusele rohkem uksi? Kus
on sobiv võti? Äkki ei
olegi
võti sõnades?
Järsku on võti selles, et
me elame evangeeliumi
head sõnu-mit selgemalt
ja julgemalt nähtavaks.
Uuendame
oma usku
evangeeliumi jõusse ja
headusesse!
Evangeelium päästab ja
uuendab inimeste elusid
täna ja siin. See on rõõmusõnum. See ei ole
mõru rohi, mis tuleb alla
neelata, et kunagi – siis

igavikus – hakkaks parem. Jeesus tuli tooma
meile elu ja seda ülirohkesti. Otsime oma elus
hea sõnumi uuesti üles!
Mida see Sinu elus tähendaks?
Einike Pilli

PALVETA!
Palveta pastorite ja kaastööliste eest
16.02. Meego Remmel Saalemi vabakoguduse 105.
aastapäeval Pärnus ja EKN 25. aastapäeval Rootsi
Mihkli kirikus Tallinnas
17.02. M. Remmel kohtumisel Tartu linnapea
Urmas Kruusega
18.02. M. Remmel ja Einike Pilli EKN
juubelikonverentsil Kuremäe kloostris
19.-22.02. M. Remmel õpetab kristliku eetika
magistrikursust Bukaresti Baptisti Seminari ja
Bukaresti Ülikooli usuteaduskonna ja TCMII
magistriõppe tudengitele Rumeenias
23.02. M. Remmel Haapsalu Baptistikoguduse
130. aastapäeval
25.02. M. Remmel Eesti kirikujuhtide kokkusaamisel
Tallinnas

26.-27.02. M. Remmel esindab Eesti Kirikute Nõukogu Peterburis toimuval oikumeenilisel pereteemalisel
konverentsil ning külastab EKB kogudusi Peterburis
1.03. M. Remmel Lõuna-Eesti koguduste töötegijate
kokkusaamisel Pukas
4.03. M. Remmel liidu juhatuse ja misjoninõukogu
koosolekul Tallinnas
5.03. M. Remmel kõneleb poliitiliselt aktiivsete noorte
aruteluõhtul abielu- ja peresuhetest
7.-8.03. M. Remmel M4 koguduserajajate
meeskondade koolitusel
9.03. M. Remmel jutlustab 3D koguduses, E. Pilli
jutlustab Tartu Jaani kirikus
10.03 E. Pilli peab ettekande Rakvere Karmeli
koguduse väikegrupijuhtidele

SALEMI KOGUDUSE MOTO 2014:
Piibel – põlvkondade pärand
Sündmused veebruaris 2014
(NB! Võimalikud muudatused kavas!)

Pühapäev, 16.02. kell 11
jumalateenistus
juhatab: Toivo Pilli teenimismeeskond
muusika: Helari Puu soololaulud
jutlus: külaline Helari Puu
Neljapäev, 20.02. kell 18
õhtupalvus
vaimulik sõnum: Sulev
Kivastik
Pühapäev, 23.02. kell 11
jumalateenistus
juhatab: Ilmar Sirkeli
teenimismeeskond
muusika: Merle Kangur ja
vaimulikud rahvalaulud
jutlus: Harli Jürgenson

Neljapäev, 27.02. kell 18
õhtupalvus
vaimulik sõnum: Jüri Jürgenson
Pühapäev, 02.03. kell 11
jumalateenistus
juhatab: Einike Pilli teenimismeeskond
muusika: keelpillikoor
jutlus: Meego Remmel
järgneb koguduslik pühaõhtusöömaaeg ja üldkoosolek
Neljapäev, 06.03 kell 18
piiblitund
Markuse evangeeliumi
seletus – Meego Remmel

Pühapäev, 09.03 kell 11
jumalateenistus
juhatab: Meego Remmeli
teenimismeeskond
muusika: M&M Kivisild
jutlus: külaline Urmas
Petti

Igal reedel kell 7
meeste palvushommikusöök allkorruse klassis

Neljapäev, 13.03 kell 18
õhtupalvus
vaimulik sõnum: Jüri Jürgenson

Igal laupäeval kell 10
eestpalvering kiriku käärkambris

Pühapäev, 16.03 kell 11
jumalateenistus
juhatab: Urmas Roosimaa
teenimismeeskond
muusika: Agenskalnsi
koguduse noored
jutlus: Edgars Mazis
Neljapäev, 20.03 kell 18
õhtupalvus
vaimulik sõnum: Sulev
Kivastik

Igal reedel kell 18
noorteõhtud TC noorteruumis

Igal kolmapäeval kell 11
„Argihommik Jumalaga“
Every Sunday at 16
Tartu International
Fellowship Kalevi 17
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Eva Alaväli
Helju Põllumäe
Tatjana Jüriado
Jaan Paasoja
Ilma-Koidu Jõe
Mare Kahi
Piia Paide
Rasmus Rajando
Ketlin Ilves

1.3. Iivi Konnist Feldman
3.3. Veera Hüneva
3.3. Maria Keernik
3.3. Aino Meitern
3.3. Kersti Rebane
3.3. Kristen Roose
6.3. Piia Paloots
9.3. Laura Jõgar
16.3. Vjatšeslav Sõsa

TEATED
KOGUDUSE
ÜLDKOOSOLEK
2. MÄRTSIL
Salemi koguduse aastakoosolek ehk üldkoosolek toimub pühapäeval
2. märtsil pärast hommikust jumalateenistust
ja pühaõhtusöömaaega.
Kavas eelmise aasta
aruanded, uue eelarve
kinnitamine, delegaatide valimine EKB konverentsile. Päevakorras
on veel kaks küsimust.
Esiteks, pastor Toivo
Pilli 5-aastane valimisaeg
saab täis sel kevadel ja
seetõttu tuleb korraldada
pastori valimised. Toivo
Pilli on andnud nõusoleku kandideerida järgmi-

seks valimisajaks Salemi
pastori kohale. Teiseks,
kuna eelmisel aastal ei
õnnestunud meil müüa
Võru 18 kinnistut ja
juhatuse volitused lõppesid, siis tuleb uuendada
juhatuse volitusi selle
kinnistu müügiga edasi tegelema. Palveta, et
Jumal juhataks koguduse
ühiseid otsuseid ja kinnitaks meie südant ja käsi
Tema teenimisel!
MITMESUGUSEID
EESTPALVEID
Oleme oma koguduse
tunnusjoonte hulgas
sõnastanud, et oleme ja
tahame rohkemgi olla
palvetav kogudus. Usu-

me palvete väesse – mõnikord muudavad need
olukordi, mõnikord meid
endid. Ärgem siis unustagem palvetada lisaks
konkreetsetele eestpalvetele, mis tuuakse palvepostkasti või kantslile,
veel teistegi, üldisemate
asjade eest: et meie koguduse iga liige elaks
misjonlikku elu, et Jumal
kinnitaks vanemate inimeste tervist, et töötud
ja majandusraskustes inimesed leiaksid lahenduse
ja teeksid jätkusuutlikke otsuseid, et rohkem
inimesi oleks kaasatud
Salemi väikerühmadesse,
et oskaksime näha praktilisi vajadusi meie ümber ja aidata kaasa neile
vajadustele vastamisel.
Palveta, ja sa märkad, et
oled ise osa palvete vastustest!

SALEMI KÜLALISI
See kevadtalv on meie
koguduse jaoks rikas
külaliste poolest. 16.
veebruaril laulab ja jutlustab Salemis pastor
Helari Puu. Helari on
praegu Tallinna Allika
koguduse pastor. Tema
varasemate ülesannete hulgas on EKB liidu
presidendi ja Euroopa
Baptisti Föderatsiooni
presidendi töö. Ta sõnum
on sisukas ja tema laul
südamesseminev.
Seejärel, 9. märtsil jutlustab Tartu „jutlustajatevahetuse-projekti“
raames meie kirikus
Jaani koguduse õpetaja
Urmas Petti. Urmas Petti
on Tartu Ülikooli õppejõud kirikuloo, eriti reformatsiooni ajaloo val-

las. 16. märtsil on meie
külaliseks Riia Agenskalnsi koguduse pastor
Edgars Mazis koos koguduse muusikarühmaga ja
sellel jumalateenistusel
soovime allkirjastada ka
sõprus- ning koostöödokumendi Salemi ja
Agenskalnsi vahel. Edgars Mazis on õppinud
USA-s ja tema erialaks
on Vana Testament.
Sellega külaliste õnnistus veel ei lõpe. Euroopa
Baptisti Föderatsiooni
praegune president Oti
Bunaciu (Rumeenia)
jutlustab Salemis 23.
märtsil. Tule ise kohale
ja võta sõpru kaasa!

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: 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: Toivo Pilli, Hannes Keernik
Kuukirja kujundaja: Elina Sildre
Järgmiste Salemi kuukirjade ettepanekud ja arvamused saata aadressil hkeernik@gmail.com või võtta ühendust tel 5804 7724.

