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TULGE JUMALA LIGI!
Selle juhtlausega astusime uude
aastasse. Kuidas meil on läinud?
Kas esimene 12 kuust on meid
Jumalale lähendanud? Kas ja
mida saaksime edasi teha, et Jumala ligiolu meie elus kasvaks?
Piibel ütleb: „Alistuge siis Jumalale! Pange vastu kuradile, siis ta
põgeneb teie juurest. Tulge Jumala ligi, siis tuleb tema teie ligi!“
(Jk 4:7-8) Elu on liikumine. Looja on liikumapanev jõud. Vastandjõud on saatanlik, kiskudes
meid usu, lootuse ja armastuse
mõjuväljast eemale. Jumalale
saab läheneda ainiti tema usu,
lootuse ja armastuse külgetõmbejõule alludes. Tema suhtes ei

saa jääda mõõdukasse kaugusse seisma. Seda tehes allutame
end tahes-tahtmatult vastandjõule, mis meid lõpuks musta
auku neelab. Nii on meil kaks
võimalust: läheneda Jumalale
saatanlike jõudude vastassuunal
või alluda kurjuse meelevallale
Jumalast eemaldumise teel.
Salemi koguduse kauaaegne
karjane Paul Himma illustreeris
sedasama elutõde triikraua näitel. See saab kas üles soojeneda
või maha jahtuda. Leigeksjäämine, mis esialgu võib tunduda
veel mõnusa soojuse edasi(k)
andmisena, lõpeb varem või hiljem triikraua sisemise ja välise

temperatuuriga samastumisega.
Jumalaga kontaktis olles soojeneb üles ka meie vaimulik elusuhe. Kontaktist valla, jahtume
maha, kuni samastume välise
maailma jahedusega. Triikraua
saab kergesti kontakti ühendada ja kiiresti üles soojendada.
Kui elektrienergiat on. Leigeks
jäänud vaimulikust ja jahenenud
kõlbelisest elust tuliseks saamiseni võib kiirkontaktist Jumalaga
väheks jääda.

Kutsun meid üles isiklikult ja koguduslikult pühendama eeloleva
kuu ja jätkuva aasta selleks, et
(k)annaksime maailmas edasi mitte vaimulikku jahedust, vaid jumaliku usu, lootuse ja armastuse soojust ja valgust tema tõotuse järgi:
„Tulge Jumala ligi, siis
tuleb tema teie ligi!“
Meego Remmel

TERE, MU ARMAS PERE!
Hetkel istun oma voodil ilusas
India linnas nimega Kolkata
(uskuge või mitte, aga see on
selle linna nimi). Oleme olnud
siin vaid nädala, aga tundub,
nagu oleksime olnud juba kuid!
Eelnevad kuud olen osalenud
USA piibliprogrammis nimega
Youth With a Mission (noored
missiooniga). Programmi teine
pool näeb ette välismaal viibimist ning Jumala kutsele vastamist: minna maailma ja teha
jüngriteks kõik rahvad. Jumal
pani minu südamele just India.
Tol hetkel ei teadnud ma, et Indiaga kaasneb ka Nepal. Meie
reisi eesmärk on aidata teisi
sellesama organisatsiooni misjonäre, kes elavad Nepalis ja
Indias, ning lühiajaliselt näha
erinevaid võimalusi, kuidas Jumala kutsele järgides osaleda
misjonitöös tulevikuski. Kuid
mitte ainult aidata neid misjonäre, vaid ka ise õppida ning
näha, kuidas Jumal on tööta-

mas just nendes riikides läbi
erinevate inimeste. Kuna meie
kooli fookus on olnud ’’riskilapsed’’ ning ’’päästemisjon’’,
siis olemegi peamiselt siin, et
aidata lapsi, kes on koduta, vanemateta, AIDS’i nakatunud
või võivad langeda inimkaubanduse ohvriteks. Saame lapsi
aidata nende eest hoolt kandes,
neile Jeesusest rääkides ja nende eest palvetades. Lähitulevikus on meil võimalus minna ka
„punaste laternate“ rajooni ning
luua suhteid noorte tüdrukutega, kes juba töötavad baarides
ning bordellides. Jumala süda
nutab taga ka neid. Olen Jumalale tänulik, et ta saadab mind nende tüdrukute juurde, et nendega
aega veeta, armastada nii nagu
Jeesus neid armastaks. Minu
tiim siin Indias koosneb 18-st
koolikaaslasest ning kaheksast
juhist. Enamus tiimikaaslasi on
pärit Ameerikast. Mina olen
ainus, kes tuleb kaugemalt kui
Kanada.

Olles siin kaugel ja reisides
ühest riigist teise, tuleb ette
palju uut. Kuna Nepal ja India
on naaberriigid, siis on neil
palju sarnast. Kuigi keel on teine, on enamuses kõik muu vägagi sarnane. Nepal oli justkui
ettevalmistus kohanemiseks
India liiklusega. Kui Nepalis
olid künklikud sõiduteed ning
palju tänavakoeri ning lehmi
keset sõiduteed uitamas, siis
Indias on rohkem müra ja kära.
Autode signaale kuulen isegi
oma unenägudes! Mõlema riigi liiklus on väga sarnane oma
sõidustiili poolest: pöörane
ning korrapäratu. Tänu Jumalale, et Nepal andis mulle aimu,
milline India välja nägema
hakkab. Ning tänu Jumalale, et
meie ümber on olemas kohalikud, kes aitavad meil jõuda igale poole kindlalt ja turvaliselt.
Et leida rahu ja kõigega hakkama saada, leiavad meil aset
tiimikoosolekud, kus räägime
avameelselt ja küsime nõu. Igal
õpilasel on üks grupijuht, kes
veedab temaga aega kord nädalas, et rääkida ja jagada kõike, mis toimub ja südamel on.
Mulle on andnud palju jõudu

just see aeg, kus ma võin grupijuhiga jagada oma südamemuresid. Samuti annab palveaeg Jumalaga kindluse igaks
päevaks, et vastu seista uutele
seiklustele ja tihti ka raskustele.
Töövilju siin lühikese aja jooksul on raske märgata. Kuid üks
on kindlasti palvevili! Võin
tuua näitena ühe loo, mis pole
ainult minu meeskonna töövili,
vaid paljude erinevate inimeste palve tulemus läbi aastate.
Nimelt ühes Nepali külas, kus
me nädala viibisime, oli meil
võimalus töötada küla laste
ja naistega. Lastele õpetasime
inglise keelt ning naistele kudumist. Terve nädala palvetasime selle küla inimeste pärast
ja ülistasime Jumalat, aga vaikselt ja salaja. Paar aastat tagasi
müüdi enamik selle küla tüdrukuid ja teismelisi prostituutideks linnadesse, et rahalist
seisu parandada. Kuna küla on
taastumas sellisest sündmusest,
ei taha nad sinna inimesi, kes
puudutaksid juhtunut. Seega
ei võinud meie tiim avalikult
Jeesusest tunnistada, võisime
aga palvetada tiimisiseselt, sest

küla inglise keelt kuigi hästi ei
räägi. Seega, terve nädal palvetasime, et muutused hakkaksid toimuma ning Jumal
muudaks nende inimeste südameid, päästes nad ära erinevate vaimude kummardamisest.
Mida me ei teadnud, oli see, et
Jumal on selles külas juba aastaid vaikselt töötanud. Viimasel õhtul saime teada, et küla
kahetseb tehtut, kohalikud tahavad oma suhtumist muuta
ja päästa teisi tüdrukuid, kes
on samamoodi inimkaubanduse ohvriteks langenud. Nad
tahavad avada naistemaja, kus

tüdrukud saaksid tulla ja õppida erinevaid ameteid, et end
ülal pidada. Küla juht, kelle
pojad elavad linnas ja käivad
kirikus, avas oma südame ja
kuulas head sõnumit Jeesusest
Kristusest. Peale pikka vestlust meie tõlkijaga lausus see
mees: ’’Ükspäev tahan minagi
rääkida Jumalaga’’. Tema süda
on vastuvõtlik sõnumile Jeesusest – seda kõike tänu mitmete
inimeste palvetele ja meie igapäevasele palveosadusele. Küla
juht on juba otsapidi Jumala
perekonnas! Kas pole mitte Jumal suur ja vägev?

Kui ma oleksin Eestisse jäänud,
poleks ma saanud osa sellest
imelisest hetkest ühes väikeses
Nepali külas. Samuti poleks ma
osa saanud nende laste eludest,
kelle Jumal minu ellu on paigutanud, palvehetkedest ning
vaimumaailma
lahingutest,
mille vastu Jumal nii võimsalt
võitleb. Kui ma poleks Jumalale kuuletunud ja osa võtnud
sellest tööst, siis oleksin ma
siiamaani kodus, mõeldes ja
unistades just sellest piiblikooli
programmist, milles ma hetkel
viibin. Igatsen Eestit ja oma kodulinna, kuid olen just siin, kus
olema pean!
Jumal on minu sees töötanud
väga palju. Eriliselt just siin välismaal viibides. Iga päev näitab ta mulle minu iseloomu
külgi, mida ta armastab, kuid
mida tahab siluda. Olen märganud, et Jumal teeb tööd eriliselt minu sõnakuulelikkuse ja
alandlikkusega. Ta tahab, et iga
kord kui ta minuga räägib ja
palub minu abi, vastaksin tema
kutsele ning just nõnda teeksin.
Kui tema tahet eiran, tunnen, et
midagi on valesti. Nagu olek-

sin midagi tegemata jätnud. Ja
iga kord kui ma eksin oma ligimese vastu ja seda korda ei
aja, on midagi minu sees torkimas. Iga kord kui ma pean oma
keelt hoidma, ja ma seda ei tee,
tunnen, et midagi on jäänud
tegemata – rahutus tuleb südamesse. Kuigi ma eksin päevast
päeva, ei anna ta alla ja töötab
minus kindlameelselt, uskudes,
et mul on võimalik õppida.
Hetke seisuga on minu tulevikuplaanid lahtised. Me
suundume USA-sse veebruari
keskel, et lõpetada programm
erinevate kirikute külastamisega, andes ülevaate neile oma
tööst Nepalis, Indias ja mujalgi toimuvast. Kui programm
lõpeb märtsi teisel nädalal,
peaksin ma suunduma tagasi
Eestisse. Kuid kui Jumal lubab,
jään ma kauemaks, et osa saada misjonitöö konverentsist.
Ma loodan ja palvetan hetkel,
et Jumal avaks mulle natuke
Tema plaanidest, et teaksin,
kuhu edasi suunduda. Olen
tundnud, et misjonitööd võib
mind ka edaspidi näha tegemas. Kuid ainult Jumal teab,

millisel mandril see olema saab.
Kuna olen USA-s viisaga, siis
peale Indiast sinna suundumist
saan ma teada, kas immigratsiooniamet lisab mulle seal viibimiseks kuus lisakuud või mitte.
Kui lisatakse lisakuud, mida
tavaliselt tehakse, siis naasen
Tartusse mais.
Palun teid, et te palvetaksite
minu Ameerikasse naasmise
pärast: immigratsiooniametiga kohtumine teeb mind närviliseks ja kindlasti on see üks
kohtadest, kus vaenlane mind
kartma tahab panna. Paluge, et
oleksin julge ning saaksin programmi tagasi minnes lõpetada!

Mõelge palves kogu minu tiimile, kes me hetkel veel Indias
viibime, et Jumal hoiaks meid
ja meie tööd siinpool maakera.
Et imed võiksid juhtuda ning
meil oleks võimalus inimestesse istutada ja kasta veel palju
ususeemneid!
Olete mu südames. Aitäh, et
mind meeles peate!
Armastusega,
Liis Lasman

PALVETA!
Palveta koguduse pastorite ja kaastööliste eest
1.02. M. Remmel Kõrgema Usuteadusliku Seminari
professori Peeter Roosimaa juubeliüritusel Tartus
2.02. M. Remmel liidu eakamate vaimulike töötegijate
kohtumisel ja Kopli supiköögi külastusel Tallinnas
3.02. M. Remmel 3D koguduses Tartus
4.-5.02. M. Remmel liidu vanematekogu koosolekul Tallinnas
8.02. M. Remmel liidu kantseleis Tallinnas ja luterliku
kiriku noortekonverentsil Põltsamaal
9.02. M. Remmel kõneleb Tartu raekojas kuldpulmalistele
ja Virumaa vaimulike töötegijate kokkusaamisel Rakveres
10.02. M. Remmel Rakvere koguduse ja Kunda rajatava
koguduse jumalateenistustel
14.–16.02. T. Pilli õpetab Kõrgemas Usuteaduslikus
Seminaris Eesti kiriku ja kultuurilugu

18.02. M. Remmel Põhjala ja Balti baptistikoguduste
liidujuhtide kokkusaamisel Kopenhaagenis
19.02. M. Remmel liidu juhatuse koosolekul Tallinnas
21.02. M. Remmel EKN ja liidu revisjonikomisjoni
töökoosolekutel Tallinnas
26.02. M. Remmel liidu kantselei töökoosolekul Tallinnas

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

Pühapäeval, 03.02 kell 11
jumalateenistus
juhatab: Meego Remmel
muusika: ühislaulud ja Jakob
Laidus
jutlus: Meego Remmel
järgneb koguduslik
pühaõhtusöömaaeg

Pühapäeval, 17.02 kell 11
sõbrapäeva jumalateenistus
juhatab: Meego Remmel
muusika: eesti-, vene- ja
inglisekeelsed laulud
jutlus: Greg Jones
koguduse üldkogu pärast
hommikust teenistust

Neljapäeval, 07.02 kell 18
õhtupalvus
vaimulik sõnum: Adu Saar

Neljapäeval, 21.02 kell 18
õhtupalvus
vaimulik sõnum: Jüri
Jürgenson

Pühapäeval, 10.02 kell 11
jumalateenistus
juhatab: Toivo Pilli
muusika: ülistuskoor või
ansambel
jutlus: Aarne Põder
Neljapäeval, 14.02 kell 18
õhtupalvus
vaimulik sõnum: Sulev Kivastik

Pühapäeval, 24.02 kell 11
Eesti Vabariigi aastapäeva
jumalateenistus
juhatab: Toivo Pilli
muusika: meeste
projektikoosseis
jutlustab: Urmas Roosimaa

Neljapäeval, 28.02 kell 18
õhtupalvus
vaimulik sõnum: Harli
Jürgenson
Pühapäeval, 03.03 kell 11
jumalateenistus
juhatab: Toivo Pilli
muusika: keelpillikoor
jutlus: Toivo Pilli
Neljapäeval, 07.03 kell 18
õhtupalvus
vaimulik sõnum: Adu Saar

Pühapäeval, 10.03 kell 11
jumalateenistus
juhatab: Ilmar Sirkel
muusika: Vivia Teller
jutlus: Einike Pilli
Neljapäeval, 14.03 kell 18
õhtupalvus
vaimulik sõnum: Jüri
Jürgenson

SÜNNIPÄEVALAPSED
5.2.
6.2.
9.2.
10.2.
11.2.
12.2.
14.2.
14.2.
14.2.
16.2.
16.2.
21.2.
22.2.

Aime Lindre
Helena Kilp
Martin Roose
Merike Saupõld
Helene Suurniit
Jaak Jürgens
Asta Laanepuu
Kalev Meitern
Andrus Salumets
Eva Alaväli
Helju Põllumäe
Jaan Paasoja
Ilma-Koidu Jõe

22.2.
24.2.
24.2.
24.2.
25.2.
1.3.
3.3.
3.3.
3.3.
3.3.
3.3.

Mare Kahi
Piia Paide
Lea Raidsalu
Rasmus Rajando
Ketlin Ilves
Iivi Konnist Feldman
Veera Hüneva
Maria Keernik
Aino Meitern
Kersti Rebane
Kristen Roose

6.3.

Piia Paloots

TEATED

SÕBRAPÄEVA
JUMALATEENISTUS
Tere tulemast 17. veebruaril
Salemi kirikusse sõbrapäeva
jumalateenistusele. Meie kogudus on ikka teadvustanud, et
sõpradel on elus suur väärtus.
Meie koguduseperes on sõpru,
kes tulevad erinevatest kultuuridest ja keeltest. Meil on venekeelne töö ja ingliskeelne töö.
Isegi mõned ingerisoomlased
käivad meie jumalateenistustel,
kuigi neile eraldi soomekeelset
tegevust ei ole. Sõbrapäeval
tahamegi jumalateenistusel
kasutada nii vene, eesti kui ka
inglise keelt, nii lauludes kui
sõnas. Samuti mõtleme heade
mõtetega ja eestpalvetega oma
sõpruskogudustele Norrköpingis ja Texases. Aegamisi on
meil tekkinud lähemad suhted
ka Riia Agenskalnsi kogudusega. Ja veel – ei maksa unustada,
et sel aastal on meie palvepartneriks Kunda vastrajatav

kogudus, mis veel ametlikult
registreeritud ei olegi. Olgu
nemadki sõbrapäeval meie
palvetes!
KOGUDUSE ÜLDKOGU
Nagu igal aastal, nii ka tänavu
toimub talvisel ajal koguduse üldkogu. Seekord 17.
veebruaril pärast hommikust
jumalateenistust. Me anname
koguduse üldkogule aruande
möödunud aasta tegevusest.
Samuti on kavas mõned põhikirja muutused ja üldkogu
pädevuses olevad majandusotsused. Statistiliselt kasvas
Salemi kogudus 2012. aasta
jooksul 9 inimese võrra. Kui
2012. aasta 1. jaanuaril oli
liikmeid 269, siis käesoleva
aasta alguses oli liikmearv
278. Möödunud aastal viisime lõpule ka Võnnu väikese
koguduse ja Salemi ühinemise protsessi. Ehitasime välja

helisüsteemi ja hankisime
kõrvaklapid neile, kellel kuulmisega raskusi. Uuendasime
altariesise vaipkatte ja Sõpruse
silla poolne vundamendiäär
sai kividest laotud randi, nii
et vesi ei voolaks seina vastu.
Laiendasime kiriku ees oleva
tammepuu tüve ümber olevat
ala ja lõikasime puu kuivanud
oksad. Valmis uue kujundusega
Salemi veebileht. Kuid tähtsam on siiski sisuline tegevus.
Lastelaupäevadega alustamine
ja pühapäevakooli töö tugevnemine on kindlasti eelmise aasta
oluline areng. Samuti noorte
täiskasvanute suurem vastutuse
võtmine koguduse elus. Noortepastori kohused võttis endale
Greg Jones. Hästi läks korda
suvine koguperelaager – paljud olid sellises laagris esimest
korda. Salem aitas kaasa mitmele ülesehitavale ja sisukale
ettevõtmisele, näiteks pakkudes
oma ruume ja inimesi GLS
juhtimiskonverentsi kordaminekuks. Tähistasime Salemi ja
Bryani koguduse koostöö 20.
juubelit. Oli sisukas aasta.

MÄRTSIS
KODUGRUPPIDE
JUMALATEENISTUS
Kodugruppide juhid kavandavad 10. märtsil jumalateenistust, kus tutvustatakse
Salemi kodugruppide tööd.
Võibolla võiks isegi öelda, et
meie koguduses on väikerühmad, sest kõik need grupid ei
kogune kodudes. Samuti on
väikerühmatöö näiteks piiblikool või laupäevane palvering
või meeste reedehommikune
palvushommikusöök. Kuid
suurem osa väikerühmi on
siiski kodude-põhised. Salemi
väikerühmatööd juhib Ines
Kerikmäe. Koolitusi on korraldanud Meego Remmel. Mida
siis kujutab endast kodugruppide jumalateenistus? Tule ja
vaata! Kindlasti saad kodugruppide tähtsusest ja tähendusest rohkem teada. Kindlasti
saad teada sedagi, kuidas ise
mõne kodugrupi – või olgu
siis, väikerühmaga – liituda.

PÜHAPÄEVAKOOLI
tunnid igal pühapäeval
kell 11.

MEESTE
PALVUSHOMMIKUSÖÖK
igal reedel kell 7
allkorruse klassis

NOORTE PALVETUNNID
kolmapäeviti kell 18. Toimumiskoha täpsustamiseks võta
eelnevalt ühendust Erika
Aarnaga, tel 5908 7827

EESTPALVERING
igal laupäeval kell 10
kiriku käärkambris

EMADE PALVERING
kolmapäeviti kell 10 Salemi
lastetoas. Palvetame oma laste
ja tuttavate perede eest!
Janice Viinalass, tel 507 6612

TARTU
INTERNATIONAL
FELLOWSHIP
Every Sunday at 16 in the
youth room

TARKADE NAISTE
OSADUSGRUPP
koguneb teisipäeval, 5.
veebruaril kell 13 Salemi kiriku
keldrisaalis. Kõik naised on
väga teretulnud! Lähem info:
Liidia Pärn tel 747 0296

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.

