LÄKI NÜÜD TEELE!
Kui inglid olid nende juurest ära läinud taevasse, ütlesid karjased üksteisele: “Läki nüüd
Petlemma, et näha saada seda, mis on sündinud, mis Issand on teatanud meile!“ Ja nad
läksid rutates ja leidsid Maarja ja Joosepi ja lapsukese, kes magas sõimes.
Luuka 2:15-16
HEA KAASTEELINE!
Tänavu oktoobris oli mul võimalus käia palverännakul Pühal Maal,
kõndida Jeesuse jalajälgedes ning
näha ja käega katsuda neid paiku, kus Jeesus sündis, elas, õpetas,
tervendas, suri ja üles tõusis. Loomulikult oli vahetu kokkupuude
Iisraeli rahva, Jeesuse elu ja algkogudusega seotud pärimusega minu
kui vaimuliku ja teoloogi jaoks eriline kogemus. Veelgi enam puudutas mind aga see, et need paigad
ja seal toimunud sündmused ei ole
jäänud ajalukku ega kaotanud oma
tähendust tänapäeval – vastupidi,
kaks tuhat aastat hiljem tulevad
kümned ja sajad tuhanded inimesed maailma eri paigust, et külastada Jeesuse sünni- ja hauakirikut,
astuda Jordani jõe voogudesse seal,
kus Ristija Johannes Jeesuse ristis
või ammutada vett Süükari kaevult, kus Jeesus küsis juua Samaaria naiselt. Palverändurid tulevad
mitte lihtsalt ajaloolisest huvist,
vaid igatsusest kummarduda Jeesuse sünnikoopa või hauakambri ees,
et kogeda Jeesuse lähedust, väge ja
armastust, kes elab ja on igapäev
meie juures ajastu otsani.
JÕULUSÕNUM saab tegelikkuseks, elu kandvaks ja muutvaks
väeks üksnes nende jaoks, kes ei
jää lihtsalt kõrvaltvaatajaiks või
-kuulajaiks, vaid asuvad teele, nii
nagu karjased Petlemma poole. Nad
läksid rutates ja leidsid Maarja ja
Joosepi koos jõululapsega. See käik
oli nende elus ja kogu inimajaloos
ainukordne, sest Jeesus ei tule igal
aastal nagu jõuluvana, vaid sündis

siia maailma inimesena üks kord,
ühel kindlal ajahetkel ja kindlas
paigas. Kuid seesama Jeesus on
kutsunud läbi aastatuhandete ja
kutsub meidki ikka ja taas teele
asuma, et leida oma elule mõte,
tähendus ja eesmärk. Teekäimine,
Jeesuse järgimine on Uues Testamendis üks sagedamini kasutatud
pilte kristliku elu kohta – oleme
kutsutud mitte lihtsalt kuulama ja
vaatama, mida meile räägitakse või
näidatakse, vaidlema ja arvamust
avaldama, vaid oleme kutsutud
käima koos Jeesusega, Tema jälgedes ja Tema juhtimisel.
KA TÄNAVU ADVENDIAJAL ja
jõulupühadel kõlab meile karjaste
kutse: “Läki nüüd Petlemma!“ Kõigil meil ei ole võimalik matkata
Jeruusalemma, Rooma või Santiago
de Compostelasse. Kuid meil igaühel on võimalik ette võtta lühemaid palverände oma kodusesse
kirikusse – jõulujumalateenistusele
või -kontserdile. Selleks ei ole vaja
nädalate kaupa aega ega sadu või
tuhandeid eurosid kulutada. Piisab
vaid mõnest õhtu- või hommikupoolikust, et tulla ja saada osa Jeesuse sündimise imest.
Selles pühakojas, Viljandi Jaani
kirikus, mis peatselt saab 545 aastat vanaks, on võimalik väga erilisel viisil kogeda Jumala lähedust
ja armastust. Paljude inimpõlvede
jooksul on meie esiisad ja -emad
tulnud siia kirikusse oma rõõmude ja muredega, palvetanud oma
lähedaste, laste ja lastelaste, maa
ja rahva pärast, otsinud selgust ja
valgust oma elu keerdkäikudes ja

kitsaskohtades, ammutanud väge,
armastust ja lootust oma maisel
teekonnal Jumala poole. Siin on
usaldatud Kõigeväelise Jumala varju ja kaitse alla äsja sündinud lapsed, sõlmitud abielud ja magama
uinunud omaksed. Igal aastal on
Jaani kirikus nagu kõigis teisteski
pühakodades kõlanud vabastav ja
elumuutev sõnum Jumala Poja sündimisest. See sõnum kõlab ka tänavu, igal kontserdil, jumalateenistusel ja palvusel. Sinagi oled oodatud!
Kristlus on tee, mida kõnnitakse üheskoos. Kas võiksid ka sinna
kellelegi öelda: “Läki nüüd kirikusse!” Kas võiksid tulla oma laste ja
lastelastega perejumalateenistusele,
et päkapikkude ja lumememmede
kõrval teadvustada neile ka jõulude kristlikku tähendust? Kas võiksid mõne naabri või sõbranna kaasa
kutsuda kirikus toimuvale jõulukontserdile? Kas võiksid oma eaka
memme või taadi, kes enam ise kirikusse tulla ei jaksa, jõulude ajal
autoga jumalateenistusele tuua ja
nõnda talle eriline kingitus valmistada? Jõulusõnum on avastamiseks,
leidmiseks ja kogemiseks, aga see
on ka jagamiseks ja kinkimiseks.
RAHULIKKU ADVENDIAEGA, rõõmurohkeid jõulupühi ja õnnistatud
uut aastat soovides

MARKO
TIITUS,
Viljandi Jaani
koguduse õpetaja

ADVENDIAEG JA JÕULUD 2016
VILJANDI JAANI KIRIKUS
NOVEMBER
Laupäev, 26.11

Pühapäev, 4.12
KELL 10

KELL 17. 30 advendiküünla süütamine
Vabaduse platsil
KELL 18

1. advendilaupäeva kontsert,
korraldab Viljandi Jaani kogudus,
esinevad ansamblid “Elukaar”, “Iris”,
“In Unison”, “Vesna”, “Maneo”,
Mulgi segakoor jt, orelil Tuuliki Jürjo.
Sissepääs TASUTA

Pühapäev, 27.11
KELL 12

advendiaja 1. pühapäeva peremissa
Pühapäeva teema: JEESUS ON
MAAILMA VALGUS (Johannese 8:12) ,
jutlusena teemakohane lavastus suurte
ja väikeste koguduseliikmete osavõtul.
Muusikaga teenivad kaasa Viljandi
Muusikakooli õpilased ja Jaani koguduse
lasteansambel.

KELL 13.30 koguduse täiskogu koosolek,
päevakorras EELK Viljandi Jaani
koguduse nõukogu valimised.

Teisipäev, 29.11
KELL 10

Jaani Lastemaja kirikuhommik

Teisipäev, 6.12
KELL 10

Kolmapäev, 7.12
KELL 18

Neljapäev, 1.12
KELL 12

KELL 12

keskpäevapalvus armulauaga

KELL 18

Viljandi Muusikakooli kontsert

Pühapäev, 11.12
KELL 10

advendiaja 3. pühapäeva missa.
Muusikaga teenib kaasa ansambel
“Soliid”, juh. Ene Soolo. Pühapäeva
teema: VALMISTAGE ISSANDALE TEED
Malaki 3:23-24; 2. Peetruse 1:19-21;
Matteuse 11:11-19

Esmaspäev, 12.12
KELL 11

Kirikutund Jämejala haigla tegelusmajas

keskpäevapalvus armulauaga

Reede, 2.12
KELL 19

vesper ning piibli- ja palvering
kiriku keldrisaalis

Neljapäev, 8.12

vesper ning piibli- ja palvering kiriku
keldrisaalis.

DETSEMBER

Jaani Lastemaja kirikuhommik

KELL 17.30 Lasteaed Mängupesa jõulukontsert

Kolmapäev, 30.11
KELL 18

advendiaja 2. pühapäeva muusikaline missa
Pühapäeva teema: SINU KUNINGAS
TULEB KIRKUSES
Jesaja 35:3-6; Heebrealastele 10:35-39;
Luuka 12:35-40
Muusikaliselt teenib kaasa ansambel
“In Unison”.

Priit Strandbergi kontsert «Valvab».
Esinevad Priit Strandberg, Marion
Strandberg, keelpillikvartett, segakoor
HUIK! Ja kammerkoor Helü. Esitusele
tuleb Priit Strandbergi looming.
Piletid 12€

Teisipäev, 13.12
KELL 10

Jaani Lastemaja kirikuhommik

Kolmapäev, 14.12
KELL 18

vesper ning piibli- ja palvering kiriku
keldrisaalis

Neljapäev, 15.12
KELL 12

keskpäevapalvus armulauaga

KELL 13

eakate jõululõuna, eelregistreerimine
kantseleis

KELL 18

Viiratsi kooli jõulukirik

Laupäev, 17.12
KELL 18

Kontsert: Arsise kellade ansamblid ja
Rahvusooper “Estonia” solist
Kristel Pärtna. Kavas ooperiklassika ja
jõululaulud Eestist ja mujalt Euroopast.
Piletid 12/10 €.

Pühapäev, 18.12
KELL 10

advendiaja 4.pühapäeva missa.
Leeriõppijate ristimine ja konfirmatsioon.
Pühapäeva teema:
ISSAND ON LÄHEDAL
1. Moosese 21:1-7; Heebrealastele 6:13-19;
Matteuse 1:18-24
Muusikaga teenib kaasa kammerkoor
“Kungla”, dirigent Kadi Kask

Pühapäev, 25.12
KELL 12

1. jõulupüha perejumalateenistus
koos jõulunäidendiga
Kristuse sündimise püha
Luuka 2:1-20

KELL 14

kirikutund Viiratsi Pansionaadis

Neljapäev, 29. 12
KELL 12

Reede, 30.12
KELL 18.30 Aleksanter Sünteri 45. sünniaastapäevale
pühendatud mälestuskontsert „Alguse
valguses“. Laulavad ja mängivad
Aleksander Sünteri sõbrad.

Laupäev, 31.12
KELL 18

Esmaspäev, 19.12
KELL 17

keskpäevapalvus armulauaga

kiriku koristustalgud
Kiriku koristus, kuuse ülespanek ja
ehtimine, vabatahtlikud oodatud

vana–aasta õhtu missa
Teema: MEIE AEG ON ISSANDA KÄTES
Koguja 3:1-8; 1. Peetruse 1:22-25;
Luuka 13:6-9

JAANUAR

Teisipäev, 20.12
KELL 10

Jaani Lastemaja kirikuhommik

KELL 18

Kontsert “ Renessansiaja
pühademuusika”, esineb Kiili
Vanamuusikaansambel.
Pilet 5€ tund enne algust kohapeal.

Pühapäev, 1.01
KELL 10

Kolmapäev, 21.12
KELL 18

vesper ning piibli- ja palvering kiriku
keldrisaalis.

Neljapäev, 22.12

uusaasta missa
Pühapäeva teema: JEESUSE NIMEL
Jesaja 43:1-3; 1. Johannese 5:1-5;
Johannese 14:12-14

Teisipäev, 3.01
KELL 10.30 kirikukellade helistamine Vabadussõjas
võidelnute mälestuseks

KELL 10.30 Viljandi Gümnaasiumi jõulukirik
KELL 12

keskpäevapalvus armulauaga

Laupäev, 24.12
KELL 18

jõuluõhtu jumalateenistus. Laulab Jaani
koguduse naisansambel “Iris”.

KELL 21

jõuluõhtu jumalateenistus.
Laulab ansambel “In Unison”
VAATA, MA KUULUTAN TEILE
SUURT RÕÕMU!

Neljapäev, 5.01
KELL 10

kirikutund Viljandimaa
Hoolekandekeskuses

Reede, 6.01
KELL 17

Kolmekuningapäev kaunimate
jõululaulude laulmisega. Laulab Jaani
koguduse naisansambel “Iris”.

KOGUDUSE IGAPÄEVATÖÖ
ALUSEKS ON
LIIKMESANNETUSED
Aastal 2016 oktoobrikuu seisuga on Viljandi Jaani kogudust
liikmesannetusega toetanud 221
inimest ja kogunenud on annetusi
summas 15 887 eurot. Koguduse
nõukogu on kinnitanud 2016.aasta eelarves liikmesannetuste tänavuseks laekumiseks 25 000 eurot.
Püstitatud eesmärgi suudame täita vaid siis, kui meie kogudusel
on aastas vähemalt 335 annetajat.
Hea koguduseliige, kes Sa pole sel
aastal veel oma kogudust annetusega toetanud, tee seda kindlasti
ja aitame ning toetame üheskoos,
et Viljandi Jaani kirik oleks ka
edaspidi soe, hubane ja valge ning
kogudusele oleks võimalik jätkata
samasuguse rõõmu ja pühendumisega seda teenimistööd, milleks
meid on kutsutud. Samuti täna-

me ja kustume üles kõik, kel annetus juba tehtud leida võimalus
täiendavaks annetuseks.
Liikmesannetusi võtame vastu
sularahas kogudus kantseleis E
ja K kell 10-15, T kell 12-17 ja N
kell 13-17 ning pühapäeviti tund
enne jumalateenistust.
Kõige lihtsam viis liikmesannetuste tasumiseks on teha ülekanne EELK Viljandi Jaani koguduse
arveldusarvele EE6610 100 220
503 960 04 (SEB); EE752 200 221
057 689 936 (Swedbank). Ülekandele märgi palun oma nimi ja isikukood (või kõigi annetajate nimed ja isikukoodid, kui ülekanne
on tehtud mitme inimese eest).
Lootuse ja tänuga
EELK Viljandi Jaani kogudus

EELK VILJANDI JAANI
KOGUDUSE JAANI
LASTEMAJA LASTEHOIUST
Jaani lastemaja pakub lapsehoidu 1,5-6-aastastele lastele. Meie
majas on ruumi kuni kümnele
lapsele. Tegeleme lapsehoius sellega, millega lasteaiaski tegeletakse: mängime, laulame, meisterdame, sööme, käime õues, magame
lõunaund. Aga tänu väiksele rühmale saame igale lapsele rohkem
tähelepanu pöörata ja koos maa-

ilma avastada. Jaani Lastemaja
lapsehoid on mõeldud peredele,
kes soovivad oma lapsele väikest
rühma ja sõbralikku keskkonda
ning hindavad kristlikke väärtusi. Lapsehoiu pered ei pea olema
koguduse liikmed, kuid eeldame
valmisolekut koostööks kogudusega - osavõttu laste kirikuhommikutest ja pereteenistustest.
Hetkel on lapsehoius 2 vaba
kohta. Võtke meiega julgelt ühendust ja tulge meiega tutvuma!
Tere tulemast meie sõbralikku
lapsehoidu!

Lisainfo:
Lastemaja arendusjuhilt
Mirjam Tiituselt tel 53 442 412
või e-posti aadressil
jaani.lastemaja@eelk.ee

OOTAME
KEVADISELE
LEERIKURSUSELE
PAKUME VÕIMALUST:
• võtta aega Jumala ja iseenda tundmaõppimiseks, saada teadlikumaks
oma sügavamast olemusest ja elu
mõttest, leida sisemist rahu ja tasakaalu
• saada ristitud, konﬁrmeeritud,
laulatada oma abielu, ristida lapsi
ja saada ristivanemaks
• leida toredaid kogudusekaaslasi,
osaleda erinevatel sündmustel,
teenida vabatahtlikuna
Tulla võib alates 15. eluaastast,
vanuse ülempiiri ei ole.
Leeritunnid toimuvad esmaspäeviti kell 17-18.30 Viljandi Jaani kiriku hubases keldrisaalis.
Esimene kogunemine esmaspäeval, 6. veebruaril kell 17 Viljandi
Jaani kirikus.
RISTIMINE
ülestõusmispühal, 16. aprillil
KONFIRMATSIOON
nelipühal, 4. juunil
TÄPSEM INFO JA REGISTREERIMINE:
• Viljandi Jaani koguduse kodulehel www.eelk.ee/viljandi.jaani
• Õpetaja Marko Tiitus: 5341 3394,
marko.tiitus@eelk.ee

EELK VILJANDI JAANI KOGUDUSE KANTSELEI ON PÜHADE
AJAL AVATUD JÄRGMISELT:
• E, K kell 10-15
• T kell 12-17
• N kell 13-17
• R, L suletud
• P tund enne jumalateenistuse/
missa algust
Kantselei lahtioleku aegadel
on kõigil võimalus kirikusse pääseda juhul, kui kiriku peauks
kinni on.
2. jõulupühal, 26. detsembril
KANTSELEI SULETUD
Õnnistatud pühadeaega kõigile!

