
EELK Viljandi Jaani kogudus 

Aja Leht 
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MÄRTS/Paastukuu 
Kuningas läks oma paleesse 

ja veetis öö paastudes ega 
lasknud mänguriistu enese 

ette tuua, ja tal ei olnud und. 
(Tn 6:19) 

APRILL/Jürikuu 
Kui ma ärkan, olen ma alles 

sinu juures.                              
(Ps 139/18) 

 
 

MAI/lehekuu 
Issand, Sa läkitad välja oma 

vaimu, ja nad luuakse, ja 
sina uuendad maa näo.     

(Ps 104:30)

 

 

 

Lähtuvalt EELK kirikuseadustikust on 

taas saabumas aeg, et ette valmistada ja läbi 

viia koguduste nõukogude, juhatuste, 

revisjonikomisjonide (revidentide) ja 

sinodisaadikute korralised valimised. Kuna 

eeloleval talvel võib ette näha koroonaviiruse 

levikust tingitud liikumispiiranguid, siis 

otsustas Kirikukogu viia koguduste 

juhtorganite valimised läbi perioodil 1.1.2021-

31.05.2021. 

Koguduse nõukogu saavad valida ja 

sinna kandideerida Viljandi Jaani koguduse 

liikmed, kes on eelmisel või jooksval 

kalendriaastal tasunud oma liikmesannetuse 

ja osalenud Pühal Õhtusöömaajal. Koguduse 

nõukogu kandidaadid seavad üles õpetaja, 

nõukogu ja juhatus. Samuti on viiel koguduse 

täiskogu liikmel õigus seada üles oma 

kandidaat. 

Koguduse nõukogu ülesandeks on olla 

koguduse vaimulikele toeks koguduse 

usulisel ja kõlbelisel ülesehitamisel, valida 

koguduse juhatus ja revisjonikomisjon, võtta 

vastu koguduse arengukava, eelarve ja selle 

täitmise aruanne ning otsustada teisi 

strateegilisi küsimusi koguduse elus.  

Jaani koguduse nõukogu on 30-

liikmeline. Oleme kasvav kogudus ja  seetõttu 

on oluline, et otsustajate ja vastutajate ring 

oleks laiapõhjaline ja  sinna kuuluksid eri 

vanuserühmade ja elualade esindajad. 

VALIMISED ON KORRALDATUD        

arvestatdes viiruse levikust tulenevaid 

piiranguid: 

✓ KOGUDUSE TÄISKOGU 

KOOSOLEK toimub e-keskkonnas 

Zoom 28. märtsil kell 13:00 

✓ Hääletada saab: 

Pühapäev, 28.03  kl 15-18 

Esmaspäev, 29.03  kl 10-15 

Teisipäev, 30.03  kl 13-18  

Kolmapäev, 31.03  kl 10-15  

Suur Neljapäev, 01.04 kl 13-18 

Suur Reede, 02.02  kl 12-17 

Vaikne Laupäev, 03.04 kl 12-17   

Pühapäev, 04.04             kl 12-17   

Viljandi Jaani koguduse NÕUKOGU VALIMISED                            
toimuvad 28. märts – 4. aprill 

 

* PALUN TULGE VALIMA! *  



  
  

 

Sel aastal 1.01. kuni 31.05. toimuvad 

kogudustes 

juhtimisorganite—

nõukogu ja juhatuse 

-korralised 

valimised.    Samuti 

valib iga kogudus 

endale revidendi 

ning kaks 

praostkonna sinodi 

saadikut. Viljandi Jaani koguduse nõukogu 

on praegu 30-liikmeline ja nii saab see olema 

ka uuel valimisperioodil. Peatselt algab 

kandidaatide ülesseadmine ning paljudel 

koguduseliikmetel on põhjust endalt küsida: 

Kas vastutuse jagamine oma kodukoguduse 

käekäigu ja tuleviku eest läbi nõukogu töös 

osalemise on midagi, mis mahub minu 

ajakava, prioriteetide ja valikute hulka? Kas 

see on midagi, mida Jumal ootab ka minult? 

Koguduse nõukogu esmane ülesanne on olla 

„koguduse vaimulikele toeks koguduse 

usulisel ja kõlbelisel ülesehitamisel“. Me ei 

oota ega vaja koguduse nõukogusse 

erakordsete võimete või oskustega inimesi, 

kandidaadi elukutse, edulugu ja majandus- 

või juhtimisalased kompetentsid pole siin 

esmase tähtsusega. Pigem on iga koguduse 

nõukogu liikme puhul määrav enese 

mõistmine   Jeesuse Kristuse püha ja 

üleilmse kiriku liikme ning Issanda enese 

täievolilise saadikuna kohalikus koguduses 

ja kogukonnas. Mis on kiriku missioon?                                             

Kirik ei ole teenindusettevõte, kus 

väljaõppinud professionaalid (vaimulikud ja 

kirikumuusikud) osutavad soovijatele 

religioosseid teenuseid – tähtpäevade 

korraldamist, hingeabi ja eestpalveid. Kirik 

pole ka rahvamaja, kus toimuvad erinevad  

huviringid ning mille juhtkonnal on 

kohustus tagada kõigile sobivad    ruumid ja 

tegutsemisvabadus. 

Evangeelsete Kirikute Osadus 

Euroopas uurimuses „Jeesuse Kristuse 

Kirik“ öeldakse: „Kiriku missioon on tema 

ülesanne tunnistada sõna ja teoga kogu 

inimkonnale rõõmusõnumit Jumala 

Kuningriigi saabumisest.“ Kõige olulisem, 

selle missiooni täitmises on kutsutud 

osalema igaüks, kes ristimise kaudu on 

vastu võtnud kutse olla Kristuse saadik ja 

Tema rahva liige. 

Kandideerida ja olla valitud koguduse 

nõukogusse on üks võimalus , et täita oma 

kutsumust Jeesuse saadikuna ja aidata 

varustada ning võimestada Jumala rahvast 

elama julgelt, avalikult ja nähtavalt koos 

Jumalaga, tunnistada Tema Kuningriigist 

ning teenida kaasinimesi Temalt saadud 

andidega.  

Tänan siinkohal kõiki Jaani koguduse 

nõukogu liikmeid nende senise panuse ja 

toetuse eest ning soovin Jumala Vaimu 

juhtimist ja õnnistust kõigile, kes 

kandideerivad ja osutuvad valituks 

koguduse nõukogu ja juhatuse liikmeteks 

järgmiseks neljaks aastaks. 

 

 

Õpetaja Marko Tiitus 

Koguduse õpetaja 

IGA RISTITU ON JEESUSE SAADIK 
Õpetaja Marko Tiituse juhtkiri, ilmunud ajalehes “Eesti Kirik” 20.01.2012 

 



  

  

 

RAJA AARDEVÄLJA (76) 
Pensionär 

Koguduse liige aastast 1996. 

 

 

 

 

 

 
 
PRIIT AER (55) 
Ettevõtja/ ehitus- ja 

kinnisvaraprojektide juht 

Koguduse liige alates 2014. 

„See on üks hea viis 

kaasteelistele jõudu mööda 

toeks olla ja samal ajal ka 

oma hingekese eest pisut 

hoolt kanda.“ 

 
 

KRISTEL AER (51) 

(Kontsert)organist, 

oreliõpetaja 
Koguduse liige alates 2014. 

„Pean oluliseks osaleda 

nõukogu töös, sest 

loodetavasti saan nii oma 

teadmiste ning oskustega 

kasulik olla.“ 

 
 
TIIT-UKU AUDOVA (45) 

OÜ Reaalprojekt, mentor-

projektijuht 

Koguduse liige alates 2006. 

 „Pean oluliseks nõukogu 

töös osalemist, sest minu 

jaoks on kiriku ja koguduse 

käekäik oluline.“ 

 

 

ENNA AUDOVA (45) 
Inglise keele õpetaja 

Koguduse liige alates 

2006. 

 „Nõukogu töös osalemine 

võimaldab tutvuda koguduse 

tööga sügavamalt ja toetada 

koguduse töötegijaid ning 

vabatahtlikke nõu, jõu ja 

eestpalvega.“ 

                                                                                            
LIINA HEINASTE (41)                                      
Koguduse sekretär – juhiabi    

Koguduse liige alates 2016. 

 „Usun, et saan töötajana võimalikult 

mitmekülgselt õpetajat toetada koguduse 

arendamisel ja sidusamaks muutmisel.“ 

 
HELVE HUNT (65) 
Hüdrotehnika 

insener/maakasutuspoliiti

ka küsimustega tegelev 

riigiametnik 

Koguduse liige alates 1996. 

 „Pean oluliseks koguduse 

õpetaja poolset kutset, mis 

annab eelduse uskuda , et 

olen nõukogus toimetamiseks sobiv ja vajalik 

inimene.“ 

 
IVO KALJULA (47) 
Ehitusvaldkonna spetsialist 

Koguduse liige alates 2016. 

 

ILMI KARD (70) 
Pensionär 

Koguduse liige alates 1999. 

 „Püüan olla sama 

aktiivne koguduse liige kui 

siiani.“ 

 

 

KES ON MEIE KANDIDAADID? 
Miks peavad kandidaadid oluliseks osaleda koguduse nõukogu töös? 

  

 



 

MEELIS KARD (70) 

Pensionär 

Koguduse liige alates 1999. 

 „Olen aktiivne koguduse 

liige.“ 

 

 

 

 

MAIE KASVANDIK (71)  
Korteriühistu juhatuse liige, 

pensionär 

Koguduse liige aastast 1997. 

 „Tahan olla kursis koguduse 

tööga ning toetada õpetajat.“ 

 

                                                                    
 
KRISTA KINGUMETS 
(34) 
Metsamajandus, 

keskkonnakaitse,  

Koguduse liige alates 2018. 

 „Usun, et erinevate 

kogemuste ja teadmistega 

nõukogu liikmed, loovad 

läbimõeldud ja riskivabad 

otsused. Usun, et saan tuua lisaväärtust enda 

teadmiste, kogemuste ja kristlike uskumustega.“ 

 
ÜLLE KRAMER (52) 
Õpetaja, tõlkija 

Koguduse liige alates 2016. 

 „Mulle läheb korda 

koduoguduse käekäik. Olen 

valmis koguduse töö 

korraldamisel osalema 

tegevustega, mida oskan ja 

milleks võimeline olen.“ 

 

KALLE KÜTTIS (70) 

Õpetaja 

Koguduse liige alates 2006. 

 „Soovin panustada 

meestele vaimutoitu 

pakkuvate ürituste 

korraldamisel. Võib-olla 

oskan ka midagi 

leerilastele öelda.“ 

 

TARMO LOODUS (63) 
Haridusvaldkond, kutsekooli direktor  

Koguduse liige alates 1998. 

„Soovin olla kaasatud  koguduse elu 

korraldamisse, anda oma annid koguduse 

teenistusse ning olla abiks koguduse ettevõtmiste 

korraldamises“. 

 

REET LUBI (41) 
Viljandi Linnaraamatukogu direktor 

Koguduse liige alates 1999. 

 

TIINA MIKKOR (45) 
Hambaarst 

Koguduse liige alates 2000. 

 

MARKO MÄGI (44) 
Muusik, TÜ Viljandi 

Kultuuriakadeemia 

muusikateooria õppejõud ja 

muusika osakonna juht  

Koguduse liige alates 1993. 

 „Nõukokku kandideerin 

sooviga anda oma 

tagasihoidlik panus 

kodukoguduse ellu, erialast lähtuvalt pigem 

muusikaelu valdkonnas.“ 

 

CÄTLIN MÄGI (41) 

TÜ Viljandi 

Kultuuriakadeemia 

õppejõud, muusik 

Koguduse liige alates 2012. 

„Pean oluliseks koguduses 

kaasa mõelda just 

muusikainimesena, kui 

kerkib esile teemakohaseid 

probleeme või ideid. Kogudus ja selle hea käekäik 

on minu jaoks oluline!“ 

 
ELI PAUL (19) 

Tartu Ülikooli I kursuse 

tudeng 

Koguduse liige alates 2019. 

 „Pean oluliseks osaleda 

nõukogu töös, et anda oma 

panus koguduses ja kirikus 

kõige hea hoidmisel ning 

veel paremaks muutmisel.“ 



 

ALO PEEBO (34) 
Ehitusinsener, väikeettevõtja 

ja kutseõpetaja 

Koguduses liige alates 2016. 

 „Osalemine koguduse 

juhtorganite töös võimaldab 

mul erialaselt panustada 

koguduse ellu ja koguduse 

vara säilimisse.“ 

 

 
MONIKA PEEBO (38) 
Kokk, väikeettevõtja 

toitlustusvaldkonnas  

Koguduse liige alates 2016. 

 „Soovin panustada laste 

kaasamisse koguduse elus.“ 

 

 

 

 

 

MARGUS PÕLDSEPP 
(51) 
Muusik, Karksi-Nuia 

Muusikakooli direktor 

Koguduse liige alates 1993. 

 „Koguduse nõukogu töös 

soovin kaasa rääkida eriti 

muusikavaldkonda 

puudutavatel teemadel. Võin 

ilmestada jumalateenistusi erinevate 

muusikaliste projektidega.“ 

 

ANNIKA SALONEN 
(53) 
Jaani Lastemaja 

lapsehoidja 

Koguduse liige alates 

1990. 

 „Soovin aidata kaasa 

kodukoguduse usulisel ja 

majanduslikul kestvusel.“ 

 

 

 

 

 
 
 

 
HEVEL SARV (37) 
Koguduse liige alates 2013. 

 „Seotus kirikuga annab rahu 

ja vaimset tasakaalu ning see 

on see, mida ma vajan 

igapäevaelu toimetulekutes.“ 

 
 

 

 

 
SILVIA SORO 
(45) 
Teatriõpetaja, 

telestsenarist, 

näitekirjanik 

Koguduse liige 

alates 1993. 

„Pean oluliseks 

panustada aega ning teadmisi-oskusi 

kodukoguduse elu edendamiseks, sest usun, et 

pisimgi panus aitab veidi kaasa aastasadu 

kestnud usuelu jätkumisele meie kirikutes.“ 

 

ENE SUIGUSAAR 
(49) 
Hambaarst 

Koguduse liige alates 

2016. 

 „Nõukogus osalemine 

annab minule võimaluse 

lähemalt kaasa elada 

koguduse tegemistele ning 

oma nõu ja oskustega 

koguduse elu toetada.“ 

 

MEELIS SUURKASK 
(52) 
Kaitsealade kaitse 

korraldamine 

Keskkonnaametis 

Koguduse liige alates 1997. 

 „Soovin kaasa aidata, et  

kogudus oleks 

rõõmsameelne ja 

teotahteline ning kirik 

oleks valgusküllane ja särav ning kirikut 

kaunistaksid lillepeenrad.“ 

 



 
ANN TAMME (57) 
Tõlk, EELK Usuteaduse 

Instituudi luterlikku 

teoloogia üliõpilane  

Jaani koguduse liige alates 

2018. 

 „Olen leidnud oma 

vaimuliku kodu Viljandi 

Jaani koguduses. Usk ja 

usaldus Kolmainsa Jumala suhtes on minu elu 

kandvaks jõuks, tahan Teda teenida kõiges, mida 

teen. Nõukogu tegevuses osaledes saan aidata 

kaasa meie koguduse tegevusele ja kasvamisele.“ 

 

MIRJAM TIITUS (46) 
Jaani Lastemaja lapsehoiu 

juhataja, laste- ja peretöö 

juht ja organist 

Jaani koguduse liige alates 

2005. 

 „Koguduse nõukogu 

liikmena tahan anda oma 

osa koguduse töö 

toimimisse: olla toeks ja abiks koguduse 

õpetajale ning hoida ja arendada võimalusi laste 

kristlikuks kasvatuseks, et kogudus oleks elav ja 

jätkusuutlik ka edaspidi.“ 

 

TRIINU TINTS (34) 
Raseduskriisi-, kogemus- 

ning leinanõustaja Jaani 

koguduse liige alates 2003. 

 „Soovin anda oma panust, 

jagada oma teadmisi ning 

oskusi Viljandi Jaani 

koguduse elu ja arengu 

heaks.“ 

 

BERTA TOIKKA (55) 
Perearst  

Jaani koguduse liige alates 

2016. 

 „Soovin panustada 

koguduse arendamisse oma 

kogemuse ning aidata 

kaasa sellele, kuidas tuua 

kirikut tänapäeva 

inimesele lähemale.“ 

 

 

 
RAILI TOIKKA-
TAMM (45) 
Psühholoogia ja haridus, 

õppenõustaja – 

karjäärikoordinaator  

Jaani koguduse liige alates 

2016. 

 „Pean kristlike hoiakute 

ja väärtuste kujundamist 

väga oluliseks juba lastel 

ja noortel. Kirik saab 

pakkuda inimestele olulist vaimset tuge 

keerulistel aegadel ja olukordades. Soovin omalt 

poolt panustada koguduse nõukogu töösse oma 

teadmiste ja oskuste ulatuses, toetada nõu ja 

jõuga sündmuste planeerimisel ning 

korraldamisel.“ 

 

PRIIT VIITAK (35) 
Ehitusvaldkond, ettevõtja  

Jaani koguduse liige alates 

2020. 

 „Aidata oma oskustega 

kaasa koguduse ja kiriku 

püsimisele.“ 

 

 
 
 

 
TIINA VILBERG (54) 
Matemaatikaõpetaja, 

maakonna aineühenduse 

juht  

Jaani koguduse liige alates 

1994. 

 „Nõukogus osalemine 

annab võimaluse 

koguduses toimuvaga 

sügavuti kursis olla ning 

kaasa rääkida oluliste 

otsuste tegemisel.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

COVID-19 viiruse laialdasest levikust tingituna ei toimu kirikutes avalikke väljakuulutatud 

jumalateenistusi, palvusi ja muid sündmusi perioodil 3. märts -11. aprill. 

 

EELK Viljandi Jaani koguduses toimuvad JUMALATEENISTUSED VEEBIÜLEKANDE TEEL: 

• Pühapäeval 7. märtsil kell 11 PAASTUAJA PEREJUMALATEENISTUSE ÜLEKANNE 
 

• Pühapäeval 14. märtsil kell 11 Paastuaja 4. pühapäeva JUMALATEENISTUSE ÜLEKANNE,  
teema ELULEIB (Jesaja 44:1-3; Johannese ilmutus 21:6-7; Johannese 6:48-58) 
 

• Pühapäeval 21. märtsil kell 11 Paastuaja 5. pühapäeva JUMALATEENISTUSE ÜLEKANNE, 
teema KANNATUSE PÜHAPÄEV (Jesaja 29:13-16; Peetruse 1. kiri 2:4-10; Markuse 12:1-12) 
 

• Pühapäeval 28. märtsil kell 11 PALMIPUUDEPÜHA JUMALATEENISTUSE ÜLEKANNE, 
teema AUKUNINGA ALANDUSTEE (Jesaja 50:4-10; Filiplastele 2:4-11; Matteuse 21:12-17 (18-22) 
 
Pühapäeval 28. märtsil kell 13 TÄISKOGU KOOSOLEK E-KESKKONNAS ZOOM, 
KOGUDUSE NÕUKOGU VALIMISTE ALGUS 

 

 

 

 

• NELJAPÄEVAL 1. aprillil kell 18 SUURE NELJAPÄEVA JUMALATEENISTUSE 
ÜLEKANNE, teema PÜHA ARMULAUD (2. Moosese raamat 12:1-8, 11-14; 1. kiri Korintlastele 
10:16-17; Matteuse 26:17-30) 

• REEDEL 2. aprillil kell 11 SUURE REEDE JUMALATEENISTUSE ÜLEKANNE, teema 
JUMALA TALL (Jesaja 53; Heebrealastele 5:7-10; Matteuse 27:33-54) 

• PÜHAPÄEVAL 4. aprillil kell 11 KRISTUSE ÜLESTÕUSMISE PÜHA JUMALATEENISTUSE 
ÜLEKANNE, teema KRISTUS ON ÜLES TÕUSNUD! (Hoosea 6:1-3; 1. kiri Korintlastele 5:6-8; 
Matteuse 28:1-8) 
 

• Pühapäeval 11. aprillil kell 11 ülestõusmisaja 2. pühapäeva JUMALATEENISTUSE 

ÜLEKANNE, teema ÜLESTÕUSNU TUNNISTAJAD (Sakarija 8:12-13; Apostlite teod 13:23-33; 
Luuka 24:36-49) 

• Neljapäeval 15. aprillil kell 12  KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA 
 

• Pühapäeval 18. aprillil kell 11 ülestõusmisaja 3. pühapäeva MISSA, teema HEA KARJANE 
(Miika 7:14-20; Heebrealastele 13:20-21; Johannese 10:1-10) 

• Neljapäeval 22. aprillil kell 12  KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA 
 

• Pühapäeval 25. aprillil kell 11 ülestõusmisaja 4. pühapäeva MUUSIKALINE MISSA, teema 
JUMALA RAHVA KODUIGATSUS (5. Moosese raamat 30:19-20; Heebrealastele 11:2, 13-19; 
Johannese 14:1-7) 

• Neljapäeval 29. aprillil kell 12  KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA 
 
 

 

KUUKAVAD 

Märts * Paastukuu 

Aprill * Jürikuu 



 
 

 

• Pühapäeval 2. mail kell 11 ületõusmisaja 5. pühapäeva MISSA, teema TAEVARIIGI 

KODANIKUNA MAAILMAS (Jesaja 4:2-6; Johannese 1. kiri 3:18-24; Johannese 15:10-17) 

• Neljapäeval 6. mail kell 12  KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA 

• Pühapäeval 9. mail kell 11 EMADEPÄEVA PEREMISSA, laste ristimine 

• Neljapäeval 13. mail kell 18  KRISTUSE TAEVAMINEMISPÜHA MISSA, teema 

ÜLENDATUD ISSAND (Jesaja 33:5-6; Apostlite teod 1:1-11; Luuka 24:46-43) 

• Pühapäeval 16. mail kell 11 ülestõusmisaja 7. pühapäeva MISSA, teema PÜHA VAIMU 

OOTUS (Sakarija 14:7-9; Efeslastele 1:16-23; Johannese 17:18-23) 

• Neljapäeval 20. mail kell 12  KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA 

• Pühapäeval 23. mail kell 11 NELIPÜHA MISSA, LEERIÕPPIJATE RISTIMINE JA 

KONFIRMATSIOON, teema PÜHA VAIMU VÄLJAVALAMINE (Jesaja 3:1-5; Apostlite teod 

2:1-13; Johannese 3:16-21) 

• Neljapäeval 27. mail kell 12  KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA 

• Pühapäeval 30. mail kell 11 KOLMAINUPÜHA MUUSIKALINE MISSA, teema VARJATUD 

JUMAL (4. Moosese raamat 6:22-27; Efeslastele 1:3-6 (7-10) 11-14; Matteuse 28:16-20) 

 

Riiklikult kehtestatud rangete piirangute ajal kuni 11. aprilline toimuvad Viljandi Jaani koguduse 

jumalateenistused veebiülekannetena, mis on raalajas jälgitavad algusega kell 11 ning järel vaadatavad 

koguduse Facebooki lehel: https://www.facebook.com/Viljandi-Jaani-kogudus.  

Usume ja loodame, et jumalateenistused meie kirikus saavad jätkuda peale 11. aprilli. Kui rangeid 

piiranguid pikendatakse, siis anname sellest ja kõikidest muudatustest kuukavades teada koguduse 

kodulehel, e-kirja teel ja Facebookis. 

Koguduse kantselei on kuni 5. aprillini kaugtööl. Töötajatega saab kontakti telefoni ja meili teel:  

Õpetaja Marko Tiitus tel 53413394, marko.tiitus@eelk.ee – kui soovid vaimulikku nõu, eestpalvet, 

eraviisilist pihti, armulauda, matusetalitust, infot koguduse juhtimise ja töökorralduse kohta  

Sekretär-juhiabi Liina Heinaste tel 56240124 liina.heinaste@eelk.ee – liikmesannetuste tegemine, 

kirikutähed, koguduse kantselei toimingud, arved ja sularahatoimingud.  

Kirik on avatud E ja K kell 10-15, T ja N kell 13-18, P kell 12-18. 

Pühade ajal on KIRIK AVATUD: Suurel Neljapäeval 1.04 kl 13-18, Suurel Reedel 2.04 kl 12-17, 

Vaiksel Laupäeval 3.04 kl 12-17, pühapäeval 1. ülestõusmispühal 4.04 kl 12-17 

Oled oodatud palvetama, küünalt süütama, Jumala ligidust otsima.  

Olge rõõmsad lootuses, vastupidavad viletsuses, püsivad palves! (Rm 12:12)  

 
Rahu, lootust ja tervist soovides 

Koguduse hingekarjane 
Marko Tiitus 

 

Mai * Lehekuu 

https://www.facebook.com/Viljandi-Jaani-kogudus

