Anna mulle vara kuulda oma heldust, sest ma loodan Sinu peale!
Anna mulle teada tee, mida pean käima, sest Sinu poole ma tõstan oma
hinge! (Psalm 143:8)
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Jaanuar 2013 Näärikuu

Õnnitleme!
2.jaan
3.jaan
6.jaan
7.jaan

JÕULUSÕIM ON IGAL AASTAL ÜKS JA SEESAMA ...
1.jõulupühal pidasime koos Pauluse kogudusega traditsiooniks saanud
ühist peremissat koos jõulunäidendiga. Teenis Pauluse koguduse õpetaja
Allan Praats, meie õpetaja Marko Tiitus oli ootamatult haigestunud.
Peremissal esitamisele tulnud näidendi „Jutud jõulusõime juures“ lavastas
laste-, noorte- ja peretöö toimkonna liige Silvia Soro ning osatäitjatena
astusid üles Jaani ja Pauluse koguduste liikmed: Elsbet Helena Tiitus
(tüdruk Mari), Malle Pisarev
(Mari vanaema), Liia Link
(Maarja),
Uku
Audova
(Joosep), Kalle Lillemets ja
Tiit Jürmann (karjased), Allan
Praats (ingel), Juhan-Mart
Salumäe, Tarmo ja Karl
Mihkel
Loodus
(Idamaa
targad), Iida Kovanen, Herta
ja Marta Soro ning Ingel
Madleen Tiitus (inglikesed).
Näidend jutustas väiksest tüdrukust Marist, kes arvas, et kirikus olev
jõulusõim on igal aastal üks ja
seesama ning muutub ajapikku
tüütuks, tema arvates oleks juba
aeg midagi uut välja mõelda. Ent
siis elustusid jõuluevangeeliumi
tegelased tema ees ning Mari
tajus, et jõulujutt pole iganenud,
vaid see kõnetab inimesi ka 2000
aastat hiljem sama liigutavalt.
Suur tänu näidendi ettevalmistajatele ja lahketele vaatajatele!

8.jaan
9.jaan
10.jaan
11.jaan
15.jaan
16.jaan
17.jaan
19.jaan

20.jaan
22.jaan
24.jaan
25.jaan
26.jaan
28.jaan
30.jaan
31.jaan

Evelin Raia
Gerti Karilaid
Andra Tetsmann
Selma Haavik
Heidi Oja-Kalberg
Priit Tambet
Elvi-Anna Tulp
Vaiki Talts
Iivi-Reet Männik
Kristi Grünberg
Edith Naarits
Margit Karu
Märt Moll
Taavi Sõukand
Anneli KontRahtola

38
25
44
94
52
45
90
81
77
24
31
42
66
31
50

Ingrid Agur
Age Einulo
Leida Reinu
Urmas Närep
Iisi Kaasik
Käty Zujev
Aino-Elju Känd
Ülle Allas
Marja-Liina
Talimaa

83
61
92
42
28
27
80
50
36

Eve Kreisman
Valdo Laurimaa
Ülle Luisk
Ilmi Samarüütel
Kairi Kajo
Laine Kallasmaa

51
73
41
94
41
81

SÜDAMLIKUD ÕNNESOOVID
KÕIGILE SÜNNIPÄEVALISTELE!
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PÄRLID
PÄRLI
PÄRLI-KEES
Suure rõõmuga võtsin vastu uudise, et tänavuse
Viljandimaa kultuuripärli vääriliseks arvati Margus
Põldsepp – pillimees, õpetaja, ansamblijuht, koolidirektor ja meie koguduse nõukogu liige. Kuigi
tegemist on mitte lihtsalt hea muusiku, vaid oma
ala tipptegija ja Eesti folkmuusika ühe säravaima
tähega, tunnen mina ja paljud teised Margust kui
lihtsa olemisega, tagasihoidlikku ja väga abivalmis
meest. Tõelised pärlid on sageli peidus just nendes, kes ei tüki esiplaanile ega ole endast teab mis
heal arvamusel, vaid lasevad särada sellel ilusal ja
heal, mida Jumal neile ja nende kaudu kingib.
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Tänavune Viljandimaa kultuuri PÄRL on meie
koguduse
nõukogu
liige,
Karksi-Nuia
Muusikakooli direktor, õpetaja ja pillimees,
ajaloohuviline MARGUS PÕLDSEPP.
Viljandimaa kaheksas „Pärlipidu“ ehk maakonna parimate kultuuri-ja sporditegijate austamisõhtu peeti reedel, 3. jaanuaril Viljandi Sakala
Keskuses. Kultuurkapitali Viljandimaa ekspertgrupi aastapreemia laureaate oli 13.
Aastapreemia määrati 2013. aasta jooksul enim
silma paistnud kultuuri- või sporditegelasele ja
sündmusele. Tunnustuse osaliseks said ka Reet
Kasepalu (AKG õpetaja, tantsujuht) ja Leo Liiber
(Karksi ja Halliste valla spordielu koordinaator)
Karksi vallast.
Anti üle kuus rahvakultuuri auhinda - hõbesõled,
mis olid asetatud Mulgi Ukuvaka poolt valmistatud kotikestesse. Aukirjad kujundas Viljandi
linnakunstnik, disainer Malle London.

Rahvakultuuri auhinna
laureaadiks kuulutati
ka Karksi mulke mokalaat
kui
aktiivne
valla
pärimuskultuuri
Täpselt samamoodi võiksin iseloomustada eelmise
aasta Viljandimaa kultuuripärli Anu Rauda, kes on hoidja ja kandja.
samuti meie koguduse liige ning kelle „Ristivaip“ ja Õhtu tähtsaim hetk oli
„Taevaredel“ on lahutamatuks osaks meie kiriku 2013. aasta Kultuuriinterjöörist. Vaimulikuna mõtlen sellele, kui palju pärli saaja väljakuuluimelisi pärle on meie koguduses. Aga mõtlen ka tamine. Sellele tiitlile
Tõnis Mägi – taas ühe armsa venna ja koguduse- esitati kaheksa kandidaati. Kultuuripärliga
liikme sõnadele, kes aastapäevad tagasi ühel konttunnustatakse ja innus
serdil kuulajate käest küsis: kas te ikka mõistate, -tatakse väljavalitud
et te igaüks olete äravalitud? Et mitte üksnes kultuuri- või spordipoliitikud, lauljad, modellid, vaid igaüks teist on tegelase erialast pütulnud siia maailma erilise ja kordumatu üles- hendumist
Viljandiandega? Jumala pärlikees ei ole hinnalisemaid ega maal.

odavamaid, säravamaid ega tuhmimaid pärle –
Tema jaoks on igaüks meist hindamatu, kordumatu ja asendamatu. Tahad teada, milline on
Jumala kõige kallihinnalisem pärl? Vaata peeglisse
ja sa näed.

Tänavuseks pärliks valiti
MARGUS PÕLDSEPP

Ometi tuleb pärli tõeline kaunidus esile kaelakees
või käevõrus. Laul või pilliviis saab oma tõelise
kõlajõu ja väljendusrikkuse kooskõlas teiste pillide
või inimhäältega. Ka inimese ilu ja väärtus ilmneb
kaasluses ja osaduses teistega. Usu- ja vaimupärlid säravad Kristuse Kirikus.
Soovin kõigile koguduseliikmetele ja Aja Lehe
lugejatele, et me alanud aastal aina enam
märkaksime, milliseks hindamatuks pärlikeeks on
Kristuse Kirik ja ka meie kodukogudus – Viljandi
Jaani kogudus, ning oleksime igaüks need pärlid,
mille kaudu Jumala loodud maailma ilu ja pühadus
aina kirkamalt särab, valgustab ja soojendab.
Õnnistatud uut aastat soovides
Soovime kõigile laureaatidele palju õnne,
Marko Tiitus tegutsemisrõõmu ja kordaminekuid uuel aastal!
Tarmo Loodus
Koguduse õpetaja
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PEAPIISKOPI LÄKITUS
JÕULUPÜHADEKS JA
UUEKS AASTAKS 2014
Armsad kaaskristlased, õed ja vennad!
Jeesuse sünni ettekuulutused piibli lehekülgedel ulatuvad tagasi
inimkonna algaega – Aadama ja Eevani. Prohvetite ettekuulutused,
mida jõulukirikus kuuleme, on kirja pandud sadu aastaid enne
Kristuse sündi. Jumal kõneleb kaasajaga läbi mineviku. Pärimus ja
kultuuripärand on vahendid, mis võimaldavad mõista mitte ainult
iseennast ja maailma, vaid ka Jumalat. Siiraki tarkuse raamatus
öeldakse: ”Vaadake muistseid põlvkondi ja nähke: Kes Issandasse
uskujaist on jäänud häbisse?” (Srk 2:10)
Käesolev aasta oli kuulutatud usuaastaks meie kirikus ning
kultuuripärandi aastaks meie ühiskonnas. See kokkukuuluvus on
kõnekas: usk on kõige väärtuslikumaks kultuuripärandiks. Isegi
sõna kultuur pärineb samast ladinakeelsest tüvest kui kultus, mis
tähistab harimist, viljelust ja austust, esmajoones Jumala
austamist. „Au olgu Jumalale kõrges, ja maa peal rahu, inimestest
hea meel!” hõiskasid taevased väed kuningas Kristuse sünniööl.
Usk on eluhoiak, mis usaldab ja armastab Jumalat, toob
südamesse ja inimsuhetesse rahu ja rõõmu, mõtestab ja hoiab elu.
Mis võiks veel enam kõnelda elu väärtusest ja pühadusest kui laps,
kelles leiame Jumala ja kellesse uskudes saame ise Jumala
lasteks? Selline arusaam inimesest peletab pimeduse ja hirmu,
võidab kiusatused ja kurjuse, on teeniv, ülesehitav ja loov – on
vaimukultuur. Selline kultuur mõistab, et „inimene ei ela üksnes
leivast, vaid igast sõnast, mis lähtub Jumala suust." (Mt 4:4)
Olgem uhked ja tänulikud, et meie rahvuskultuuri juured on kristlikus usus. Oleme kirjaoskaja rahvas tänu pühakirjale ja laulurahvas tänu kirikulaulule, meie suurimateks arhitektuuri- ja kunstimonumentideks on pühakojad ja meie rahvakalendriks kirikukalender. Jõulupühad tuletavad taas meelde, et esivanemate
varandus on ka meie varandus ja esivanemate usk on ka meie usk.
Pärandi rikkusest saame siiski osa vaid seda vastu võttes ja
kasutades.
Prohvetid olid küll kuulutanud Päästja sündi ja karjastele räägiti
rõõmust, mis saab osaks kogu rahvale. Tõeliselt tuli Jumala Poeg
aga nende ellu, kes talle südamed avasid. Usu ja kultuuri kodu on
südames. Siin muutub möödunu olevikuks ja ühine isiklikuks, siit
saab suuna meie tulevik – ka koos Kristusega! „Anna mulle vanaaja usku, sest mulle küllalt saab,” laulsid noored kristlased mõne
aastakümne eest. See palve on alati moodne ja aktuaalne, kuna
sirutub Igavese, Täiusliku ja Püha poole.
„Minu õnn on, et ma olen Jumalale ligi!” öeldakse uue aasta
juhtmõtteks olevas piiblisalmis (Ps 73:28). Kultuuripärandi aasta
jääb seljataha, kuid usu-aasta jätkub ka järgmisel, 2014. aastal.
Soovin Teile, head kaaskristlased, õnnistatud jõule ja aastavahetust ning jätkuvat Issanda ligiolu!

Andres Põder

EESTI KIRIKUTE
NÕUKOGU
JÕULULÄKITUS
Ja nad läksid rutates ja leidsid
Maarja ja Joosepi ja lapsukese,
kes magas sõimes.
Luuka evangeelium 2:16
Armsad kaasmaalased!
Jumal saatis meile oma Poja vaese
lapsena, kes elas vaeses perekonnas, vaeses külas, vaesel maal. Tema, kes on kõigeväeline ja kõikide
rikkuste Looja, sünnib Petlemmas
viletsas ümbruses. Kas ei näita see
meile, millised on tõelised rikkused
ja mis on meie elus tõesti oluline?
Heroodese dünastia ning Rooma
keisririik, tolle aja suurvõimud, olid
kogu oma maise vara ja mõju juures
seesmiselt vaesed ning seetõttu pole
neist midagi järel. Samamoodi pole
midagi alles ka teistest sarnastest
võimudest. Sisemiselt tühi ühiskond
või ideoloogia, mis on unustanud
tõelised rikkused, ei jää püsima.
See, mis on oluline ja püsib, on
mujal. Petlemma sõnum on selge:
tõeline rikkus on alati olnud laps ja
perekond.
“Lapsuke, kes magas sõimes” - selline vaatepilt ei paku aga huvi neile,
kelle ainsaks eesmärgiks on isiklikud
ambitsioonid ja naudingud. Seetõttu
ei teadnud Jeruusalemmas keegi, et
Messias oli sündinud. Ent Pühakiri
näitab meile, et just selles vaesuses
peitub inimkonna aare. Seda panevad tähele need, kelle süda on avatud nagu karjastel.
Lastele avatud perekonnad on meie
rikkus. Perekond – see on armastuse
ja rahu osadus. Perekeskne ühiskond, kus lapsed on oodatud ja
armastatud, on meie tulevik.
Seevastu ühiskond, mille peamine
eesmärk on tarbimise suurendamine,
ei saa püsida ega pakkuda lootust,
eriti noortele.
Inimene, kes võtab aega abivajaja
toetamiseks, on seesmiselt rikas ja
Jumal õnnistab teda. Jõuluaeg on
meie ühiskonnas liiga sageli saanud
tarbimisaja sünonüümiks. Muutkem
see rõõmuajaks neile, kes vajavad
meie abi ja armastust. Seda tehes
saame paremaks ise ja kogu Eesti
ühiskond.
Rahulikke Jõulupühi!
Eesti Kirikute Nõukogu
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JÕULURÕÕMU
KOGUDUSE
EAKATELE

mete poolt maitsekalt kaetud
jõululaud. Peale õpetaja poolt

17. detsembril olid 70-aastased
ja vanemad koguduse liikmed
oodatud kirikusse jõulukoosviibimisele. Alustasime nagu ikka keskpäevapalvusega kirikus,
kus teenis õpetaja Marko Tiitus. lausutud avasõnu ja palvet tekitas kohalolnutes väikest elevust ajaleht „Sakala“ reporteri
ja fotograafi külaskäik.
Muusikaliselt rikastasid koosviibimist meie koguduse liikmed Cätlin ja Marko Mägi, kes
mängisid torupilli, parmupilli,
vilepilli ja saksofoni. MeelePärast palvust ootas keldrisaa- olukad palad vaheldusid huvitalis diakooniatöö toimkonna liik- vate lugudega.

Kui traditsiooniline jõulutoit
söödud, asuti jagama jõulukingitusi. Kõigil oli varuks
luuletus, laul või lihtsalt ilusad
mõtted
ja
tänusõnad
korraldajatele.
Suur tänu Vestman OÜ-le
jõululõuna toetamise eest!

Suur tänu diakooniatöö toimkonna liikmetele maitsvate
jõulutoitude ja kauni jõululaua
eest!
Mirjam Tiitus,
juhiabi

STIPENDIUM VILJANDI NOORELE SAGAVOLLI RAHVAÜLIKOOLI NORRAS!
Kaunis Lõuna-Norra Telemarki
maakonnas olev Viljandi Jaani
koguduse sõpruskogudus Sauheradis ja Nesis võimaldab ühel meie
koguduse noorel õppida aasta
Sagavolli Rahvaülikoolis.

Erialad, mida Sagavollis on võimalik õppida, on piibliõpe, tants, elu
vabas looduses (enamus õppest
toimub õues – vesi, lumi, mägi
mets…), elu metsikus looduses

tamise süvaõppega, muusika, safari (minnakse Aafrikasse).
Kandidaat peab omama keskharidust, olema koguduse liige või
soovib kogudusse tulla, huvitatud
kristlikust kultuurist, oskama
inglise või norra keelt.

Norras väga populaarsed rahvaülikoolid pakuvad noortele täisKui oled huvitatud aastasest õpkasvanutele aastaseid programpest Sagavollis, siis saada oma
me, mille eesmärgiks on õppida
CV ja motivatsioonikiri koos
eluks vajalikke oskusi, arendapõhjendusega, miks soovid
da loovust, eneseusaldust ning
õppida Norras, 20. jaanuariks
sotsiaalsust ning kujuneda küpviljandi.jaani@eelk.ee.
seks ning vastutustundlikuks
Aktiivne, suhtlus- ja seikluskodanikuks. Ühele Viljandi noohimuline noor! See võib olla
rele on 2014-2015 õppeaastaks
(koerakelgud, mägironimine), loov Sinu võimalus!
võimaldatud tasuta õpe ja elamine
disain (käsitöö, ehete valmistamiSagavolli Rahvaülikoolis. Taskune), sport koos võrkpalli ja suusa- Vaata lähemalt: www.sagavoll.no
raha peaks noorel endal olema.

Viljandi Jaani koguduse eakate projektijuhina asub tööle Ülle
Kramer. Kes Sa oled?
Sündisin 11. jaanuaril 1969 Viljandis, üles kasvasin Abja-Paluojal.
Õpingud on mind viinud Abja koolist edasi Tallinnasse, Saksamaale
ja Tartusse. Oma ma pere ja kodu,
kus kasvab kaks tütart, otsustasime aga koos abikaasaga luua Viljandi kanti.
Algselt

küll

pedagoogi

omandanuna olen end aja jooksul
järjepidevalt mitmekülgselt täiendanud ja tegelen juba pikemat aega peamiselt tõlkimisega. Kiriku
liige olen alates 1991. aastast.
Aastal 2014 tegelen Jaani ja Leeri
koguduste
vahetusprojekti
koordineerimisega. Saksamaa
Leeri koguduse liige Michael Albe
kirjutas koguduste 50-aastaste ja
vanemate inimeste jaoks projekti.
Projekt toimub sel aastal.

Mul on väga hea meel, et eakamatel on võimalus ennast vabatahtdiplomi liku tegevuse kaudu arendada,

uusi teadmisi ja kogemusi teises
riigis viibides omandada. Soovin
kõigile koguduse liikmetele ja tulevastele projektis osalejatele kõike
head alanud aastaks ja toredat
koostööd!
Projekti
“Heute vom
gestern
lernen”
koordinaator
Ülle Kramer

Jaanuarikuu Viljandi Jaani kirikus
Neljapäev, 02.01
Pühapäev, 05.01
Jõuluaja
2.pühapäev

Lk 5

kell 18 KONTSERT: Viljandi Linnakapell ja ansambel Maneo. Sissepääs vaba
kell 20 ÕHTUPALVUS Taizé lauludega
kell 9 HOMMIKUPALVUS
kell 10 MISSA JA LASTEKIRIK
Teenivad õpetaja Marko Tiitus, organist Kalev Rajangu ja Harri Heinsoo kitarril

ISSANDA TEMPLIS (1.Saamueli 3:1-10; Roomlastele 12:1-5; Johannese 10:22-30)
Esmaspäev, 06.01
Teisipäev, 07.01
Reede, 10.01
Laupäev, 11.01

Pühapäev, 12.01
Kristuse ristimise
püha

kell 18 Kolmekuningapäeva oikumeeniline jumalateenistus kaunimate jõululauludega
Jutlustab Viljandi Pauluse koguduse õpetaja Allan Praats
kell 12 KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA
kell 10.30 KIRIKUTUND JÄMEJALA PSÜHHIAATRIAKLIINIKU TEGEVUSMAJAS
kell 18 Allianssnädala jumalateenistus. Jutlustab Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku Abja
koguduse pastor Guldar Järve
kell 16 KONTSERT “Naabrid”: Segakoor K.O.O.R (dirigent Raul Talmar), kontsert
jätkub Viljandi Maavalitsuse saalis. Piletid 5/3€ Piletilevist ja kohapeal.
kell 9
HOMMIKUPALVUS
kell 10 MISSA JA LASTEKIRIK
Teenivad õpetaja MarkoTiitus, organist Kalev Rajangu ja Malle Pisarev flöödil

RISTIMISE AND (Jesaja 61:1-3; Apostlite teod 8:26-40; Johannese 1:29-34)

Teisipäev, 14.01

Kolmapäev, 15.01
Pühapäev, 19.01
2.pühapäev
pärast
ilmumispüha

kell 20
kell 12
kell 13
kell 18
kell 19
kell 19

ÕHTUPALVUS Taizé lauludega
KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA
EAKATE PÄRASTLÕUNA kiriku keldrisaalis
ÕHTUPALVUS (vesper)
M-klubi Viljandi Muusikakoolis
PIIBLI- JA PALVERING kiriku keldrisaalis. Teema: Jumal, meie Isa

kell 9
HOMMIKUPALVUS
kell 9.15 pühapäeva koraalide laulmine
kell 10 MISSA JA LASTEKIRIK
Teenivad õpetaja Marko Tiitus ja organist Kalev Rajangu

JEESUS ILMUTAB OMA JUMALIKKU VÄGE (2.Moosese 17:1-6; Ilmutuse 22:16-17; Johannese 4:5-26)

Teisipäev, 21.01
Neljapäev, 23.01
Pühapäev, 26.01
3.pühapäev pärast
ilmumispüha

kell 14 KIRIKUTUND Viiratsi pansionaadis
kell 17 ETENDUS: 13. saj. liturgiline draama TAANIELI MÄNG.
Esitajad: Vaikuse Muusika stuudio ja Elava Ajaloo ring (Tartu). Sissepääs
annetusega
kell 20 ÕHTUPALVUS Taizé lauludega
kell 12 KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA
kell 19 NOORTEÕHTU. Teema: Kuidas olla edukas tööturul. Teemat juhib
Külli Joonson
kell 9
kell 10

HOMMIKUPALVUS
MISSA JA LASTEKIRIK
Teenivad õpetaja emeeritus Helmut Mõtsnik, organist Kalev Rajangu ja
naisansambel Iris Taimi Välba juhendamisel

JEESUS ÄRATAB USULE (Jesaja 30:18-21; Heebrealastele 11:1-10; Johannese 4:39-42)

Teisipäev, 28.01

kell 20 ÕHTUPALVUS Taizé lauludega
kell 12 KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA
kell 18 ÕHTUPALVUS (VESPER)
kell 18.30 PIIBLI- JA PALVERING kiriku keldrisaalis.
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KEVADLEER 2014 VILJANDI JAANI JA PAULUSE KOGUDUSTES
Kaupmees müütas täiuslikke
tablette, mis kustutasid janu.
Neelad nädalas ühe alla ega taha
enam juua.

võimaluseks on leerikool. Viljandi  igal teisel laupäeval kell 10.00Jaani kogudus pakub veebruaris
13.30 on leeritunnid,
algavas leerikoolis võimalust saada  igal teisel pühapäeval osalevad
uusi teadmisi, tutvuda Piibli, kristleeriõppijad jumalateenistusel
liku pärandi, õpetuse ja liturgiaga,
n in g rü h mavestl u sel oma
"Miks sa neid müütad?" küsis väike
osaled põnevates aruteludes, õpid
tulevases kodukirikus.
prints.
tundma Eesti Kirikut ja meie kogu"Need annavad suurt kokkuhoidu
Õppimist toetavad Jaani koguduse
dust.
ajas. Asjatundjad on välja arvestaõpetaja Marko Tiitus ja Pauluse
nud. Nii võib säästa viiskümmend Allikas, mida otsida, asub sinus koguduse õpetaja Allan Praats.
kolm minutit nädalas."
eneses, sinu keskmes või südaLeerikooli võib tulla 15-aastasena,
"Ja mis selle viiekümne kolme
mes, kus vaikseks jäädes ja kuulavanuse ülempiiri ei ole. Leerikooli
minutiga teha?"
tes hakkab Looja sinuga kõneletasu on 40 € (sisaldab õppemater"Tee, mis ise tahad..."
ma. Piibel, kiriku õpetus, jumalajale, Piibli ja leerilaagri tasu).
"Kui minul oleks viiskümmend
teenistus, sakramendid ei ole allikolm minutit aega, siis ma samkas, vaid selle poole suunavad tee- Õppetsüklite ajad on:
muksin üsna tasakesi allika
viidad. Leerikool annab võimaluse  8.-9. ja 22.-23. veebruar;
poole..."
suhelda, küsida, arutleda, kogeda  8.-9. ja 22.-23. märts;
 11.-13. aprill, oleme leerilaagris
(Antoine de Saint-Exupéry, ja avastada. Aga ka vaikida.
Pilistveres koos Tallinna Jaani
Väike prints) Leerikooli läbimine annab õiguse
koguduse leeriõppijatega.
Me kõik tunneme janu mitte üks- saada ristitud ja konfirmeeritud,
 17.-19. aprill
(Suure Neljanes puhta vee, vaid ka täiusliku laulatada oma abielu, ristida oma
päeva,
Suure
Reede ja
armastuse, hingerahu ja mõtesta- lapsi, olla lastele ristivanemaks,
ülestõusmispüha teenistused);
tud elu järele. Alaline kiirustamine osaleda koguduse juhtimises.
 10.-11. ja 24.-25. mai.
ja püüd aega kokku hoida ei vii Leeriõnnistuse (konfirmatsiooni)
Leeriõppijate ristimine on ülesmeid lähemale meie elu põhiküsi- saanu loetakse täiskasvanuks.
tõusmispüha vigiilial 19. aprillil,
mustele, vastustest rääkimata.
Leerikool toimub koos Viljandi PauPeame asuma teele ja otsima luse koguduse õpetaja ja leeriõppi- konfirmatsioon (leeriõnnistamine)
nelipühal, 8. juunil.
allikat.
jatega. Leerikool koosneb 7 õppeMarko Tiitus, koguduse õpetaja
Üheks teadmiste ammutamise tsüklist:

Mõned
küsimused
leerilastele:
1. Mis oli eredaim kogemus
leeriajal?
2. Millisena paistab Sulle Jaani
kogudus, mille liikmeks oled
saanud?
3. Kas ja miks soovitad leerikooli oma tuttavatele?
Vastavad sügisesel leerikursusel
osalenud ning 31.detsembril
konfirmeeritud Laura, Krista ja
Kristo.
Laura:
1. Minu eredaim kogemus oli Pilistvere leerilaagris. Imeline koht, kus
asub väike kirik ja hingelt suur kogudus. Nii vaimselt kui füüsiliselt
väga kosutav aeg koos teiste leeris
olijatega. Meeles on ka ülestõusmisöö vigiilia Pauluse kirikus ning
ristikäik kahe kiriku vahel ja öine
ristimine Jaanis.
2. Jaani kogudus paistab ühtse pe-

r e n a ,
inimesed
teevad asju
ü h i s e
eesmärgi
nimel. Väga
meeldib, et
kaasatud on
kõik vanusegrupid,
eriti lapsed.
3.
Raske
vastata,
leian endiselt, et leer
on
väga
isiklik asi. Kui aga keegi on kahtleval seisukohal, kas minna või
mitte, siis kindlasti minna!
Krista:
1. Kogu leeriaeg oli huvitav. Raske
oleks midagi välja tuua. Igal kohtumisel toimusid huvitavad arutelud. Tutvusime ka toredate inimestega.
2. Jaani kogudus on sõbralik ja tegus. Koguduses on asjad kindlates
kätes ning tööd tehtud.
3. Jah, soovitan leerikooli oma tuttavatele kindlasti. Leeriaeg
on

huvitav ning teadmisterohke, saadakse teadmisi kirikust ja tema
tavadest ning arutletakse huvitavate teemade üle.
Kristo:
1. Kõige huvitavam osa leeriajast
oli arutelu kümne käsu üle. Samuti
oli tore osaleda ka talgutöödel.
2. Jaani kogudus on sõbralik ja
seal on toredad inimesed.
3. Soovitaksin leerkooli ka oma
tuttavatele, kuna sealt saab
huvitava kogemuse.
Usutles Mirjam Tiitus
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ORELIMEISTER OLEV KENTS TEGI ORELI KORDA
Sügisel ilmnesid meie orelil vead, mis nõudsid kiiret kordategemist.
Remondi tellisime orelimeistrilt Olev Kentsilt. Orelitöökojas valmistati 30
uut registrilõõtsa ja muud remondiks vajalikku osa. Meister vahetas kõik
registrilõõtsad uute vastu, parandas mixtur registri ja muid jooksvaid
vigu. Jõulukuu alguseks oli töö tehtud - orel kõlab taas!
Tänud Viljandi Linnavalitsusele tööde kaasfinantseerimise eest!

TÄNAME DETSEMBRIKUU
LIIKMESANNETAJAID

Kalmer Liimets, Reet Post, Raja
Aardevälja, Kalle Küttis, Mirjam
ja Marko Tiitus, Aarne Lätte, Eve
Kreisman, Maarika Sibrits, Helve
Hunt, Margus ja Liina Põldsepp,
Lembit-Kaur, Ülo-Tarmo ja Ülo
TÄNUD VABATAHTLIKELE!
Stöör, Angela Aru, Külli ja Viktor
 Eakate jõululõuna korraldamise eest: KAIE ORGO, TIIU SOESOO,
Joonson, Kristjan ja Liina ToomEBE MEIESAAR, ILMI KARD, MAARIKA SIBRITS, RAJA AARDEVÄLJA,
järv, Eveli Peterson ja Ivo AllikMAIE KASVANDIK, ENNA AUDOVA, CÄTLIN JA MARKO MÄGI, OÜ
saar, Anu Sööt, Maie Arba, Ester
VESTMAN
Soosaar, Enna ja Uku Audova,
 Eakate jõulupakkide eest: MAARIKA SIBRITS, KARL LUHT, ANDRA
Alvar Lepp, Eva ja Tarmo Loodus,
TETSMANN, VILJANDI KESKLINNA KOOLI ÕPILASED JA MALLE
PISAREV, VILJANDI JAKOBSONI KOOLI ÕPILASED, UKU AUDOVA, AINO Marvi Kaul, Andra Tetsmann, Keir
Tetsmann, Tiia Oks, Tiina Vilberg,
MÄEMEES ja DIAKOONIATÖÖ TOIMKOND
Tiina Leiaru, Eda Paakspuu, Tiia
 Eakate sünnipäevakaartide kirjutamise eest: TIINA VILBERG
Sülla, Helve Tähis, Malle Pisarev,
 Advendi- ja jõulupüha peremissade korraldamise eest: SILVIA
Taimi Välba, Katrin Hommik, Anu
SORO, MINNA ILMANIEMI, MALLE PISAREV, HEVEL SARV, MIRJAM
Peiel,
Evija Leiaru-Kuldsaar ja
TIITUS
Marko
Kuldsaar,
Silvia ja Aarne
 Lastekirikute korraldamise eest: MINNA ILMANIEMI, MIRJAM
Soro,
Külli
Saul,
Sirli Naelaste,
TIITUS
Kaidi ja Enn Kullama, Irma Väre,
 Kiriku koristamise eest: MAILA EIRAND, RAJA AARDEVÄLJA, HELEJanek Kink ja Jelena Pärle, Heino
MALL KIVISTE, FATME KLEBAN
 Kiriku lühtrite korrastamise eest: KARL MIHKEL ja TARMO LOODUS Thomson, Merike Mitt, Silvi Kont,
Cätlin Mägi, Kätlin Juuram, Viigi
 Kiriku jõulukuuse ülespaneku eest: MEELIS SUURKASK, TARMO
Püssa, Angela Leiaru-Indriko ja
LOODUS, UKU AUDOVA, MARKO TIITUS
Inno Indriko, Irina Vares, Käty
 Kohvitasside kinkimise eest kogudusele: ENNA AUDOVA
Suur tänu hoole ja armastuse eest! Zujev, Raina Luhakooder, Maie
Kasvandik, Ilmi ja Meelis Kard,
KOGUDUSES OLI 2013 AASTAL 324 LIIKMESEANNETAJAT! Anne-Ly Annama, Mare ja Kalev
Tõnisson, Hevel Sarv, Keida ja
SEDA ON 24 ANNETAJAT ROHKEM KUI EELMISEL AASTAL! Indrek Tirmaste, Timo Kallas, Evi
Murd, Valve Toompuu, Liis Mutle,
Aasta on möödas. Viljandi Jaani hulk liikmeid on sõlminud küll püsiLiia ja Raivo Otsa, Merle Kõiv,
koguduses oli 2013. aastal 324 maksekorralduse, aga pole veel
Marlene ja Jaan Aavik, Elvi-Anna
liikmesannetajat – see on 4 võrra täitnud püsiannetaja registreeriTulp, Meeli Sova, Rein Uusma,
rohkem kui meie aasta eesmärk mislehte.
Maie Lond, Mikk Kard, Kalle ja
(320) ja 24 võrra rohkem kui Tänan kõiki teid, kes olete oma
Tiia Kadalipp, Krista Tõnisson,
annetajaid 2012. aastal (300).
annetustega loonud kogudusele
Marianne ja Rein Ruus, Mari
materiaalse kindluse ja turvalisuse
Liikmesannetustest laekus aasta
Lehestik, Hans-Aleksander Kuujooksul 19 933.29 eurot. See on jätkusuutlikuks ja arenevaks tee- sik, Anne-Ly Lepp, Moonika Vil1933.29 euro võrra rohkem kui nimiseks. Aitäh usalduse ja osalu- berg, Tiina Põldaru, Marje Kask,
eelarves kavandasime (18 000 €) se, abi ja eestpalvete eest. On hea Ingrid Juht, Aare Ansmitt, Katrin
ja inspireeriv teenida koguduses,
ja 1 766 € võrra rohkem kui 2012.
ja Priit Tambet, Anneli Romulus,
aastal (18 167€). Keskmine liik- mille liikmed väärtustavad meie Kristiina Ehin, Kaili Helü, Dagmar
mesannetus oli koguduses eelmisel ühist missiooni, visiooni ja ees- Rannak, Evelin, Jaanika ja Heli
märke.
aastal 62 eurot.
Vassar, Aleksandr Kostin, Ingrid
Südamlik tänu ja õnnistussoov
Registreerunud püsiannetajaid oli kõigile, kes olete toetanud kogu- Kostin, Sirje Kõuhkna, Reet Lubi,
Laura Linntamm, Fatme Kleban,
aasta lõpuks kavandatud 50 ase- dust oma liikmesannetusega!
Valve Toompuu, Ivo Leiaru, Heli
mel 15. Tegelikult on püsiannetaMarko Tiitus
Arak, Annei Kont-Rahtola, Meelis
jaid koguduses rohkem — terve
koguduse õpetaja
Suurkask, Kristi Grünberg, Diana
Järv, Kristo Hansson, Teet Kaur,
TÄNAME JUMALATEENISTUSTEL ANNETAJAID
Krista Närripä, Merly Laurits,
1.12 missal osales 64 inimest, jõuluaja jumalteenistusteks annetati 56,52€
Karoliina Känd.
8.12 missal osales 44 inimest, eakate jõululõuna heaks annetati 26,52€
15.12 missal osales 60 inimest, eakate jõululõuna heaks annetati 91,28€
22.12 missal osales 48 inimest, koguduse töö heaks annetati 101,46€
24.12 ja 25.12 missadel osales kokku 371 inimest, annetati 401,61€
29.12 missal osales 31 nimest, koguduse töö heaks annetati 38,83€

Tänud lahke meele eest!

Kogudust on annetusega toetanud ka Aarne Raudmäe, Minna
Ilmaniemi ja Ilmi Samarüütel
Õnnistust teile,
head annetajad!

Temas oli elu, ja elu oli inimeste valgus.
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RISTITUD
21. detsembril 2013
BRITTA JA LAUREEN
LEHESTIK
‘

Ajast igavikku on lahkunud ja
maetud kristlikult

HELGI SARAPUU
(17.09.1946 - 04.12.2013)

KEILI MELDORF

AARNE SARAPUU

31. detsembril 2013

(12.05.1938 - 04.12.2013)

KRISTA NÄRRIPÄ
KRISTO HANSSON

Maetud 12. detsembril
Viljandi Vanale kalmistule
——————-

KONFIRMEERITUD
KRISTA NÄRRIPÄ
KRISTO HANSSON
LAURA LINNTAMM

Matusetalitus 3. jaanuaril
Viljandi Jaani kirikus

LASTEHOID TÖÖTUTE
PEREDELE

ÕPETAJA MARKO
TIITUSE
KÕNETUNNID
T ja N kell 13-17

Lastehoid võimaldab vanematel käia
koolitustel ning tööd otsida.
Kui teate peresid, kellele võiks abi olla
lastehoiust, võtke julgelt ühendust
projektijuhi Anne-Ly Ütsikuga
tel 502 8617, e-post: annely@vykk.vil.ee

EELK Viljandi Jaani kogudus:
Pikk 6, 71003 Viljandi
a/a 100 220 503 960 04 SEB,
a/a 221 057 689 936 Swedbank
www.eelk.ee/viljandi.jaani
Õpetaja Marko Tiitus:
tel 53 41 33 94
e-post: marko.tiitus@eelk.ee
Sekretär-juhiabi Mirjam Tiitus:
tel 4333 000, 53 442 412
e-post: viljandi.jaani@eelk.ee
AL toimetus:
Marko Tiitus, Tarmo Loodus,
Mirjam Tiitus, Karl Mihkel
Loodus
Kaastööd palume saata juhiabile

Viljandi Jaani kiriku keldrisaalis
Laupäeval 1.02 kell 14.00-18.00
Pühapäeval 2.02 kell 12.30-16.30
Läbiviijad: Norra Sauheradi ja Nesi koguduse diakooniatöö tegijad ja vabatahtlikud

(01.04.1929 - 28.12.2013)

Projekti „Lapsed hoitud, töö leitud“
raames on töötutel vanematel
võimalus tuua oma laps(ed)

või kokkuleppel
õpetajaga

KRISTLUS ERINEVATES
KULTUURIKONTEKSTIDES

VAIKE LEPPIK

KANTSELEI ON
LAHTI
E ja K kell 10-14
T ja N kell 13-17
P kell 9-9.45

PIHIAEG
teisipäeval
kell 17-18

Viljandi Jaani ja Norra Sauheradi ja Nesi
kogudused kutsuvad kümnendale
juubelikoolitusele

Jaani koguduse tasuta
lastehoidu.

Koolituse osavõtumaks: 1 €
Pidulik koosviibimine koolituste 10.aastapäeva
tähistamiseks laupäeval,
01.02 kell 18 Kondase Keskuses,
osavõtumaks õhtusöögi eest 6€,
koguduse nõukogu ja toimkondade liikmetele 4€
Eelregistreerimine kuni 30.jaanuarini koguduse
kantseleis telefonil 4333000 või 53442412
või: viljandi.jaani@eelk.ee

Oodatud on kõik huvilised!

Koolitus tõlgitakse eesti keelde

JAANI LASTEMAJA OTSIB
LAPSEHOIDJAID JA
KOORDINAATORIT
Viljandi Jaani kogudus avab 2014. aasta
aprillis kristliku lapsehoiuteenuse Jaani
Lastemajas Pikk tn 10.
Pakume Jaani Lastemajas tööd:
 täiskohaga lapsehoidja-koordinaatorile ja
 täiskohaga lapsehoidjale.
Kandidaatidelt eeldame:
 lapsehoidja kutsetunnistuse olemasolu või selle omandamist
 kristlikku maailmavaadet ja kuulumist või soovi kuuluda
kirikusse
 hoolivust ja koostöövõimet
 valmidust enesetäiendamiseks
Motivatsioonikiri ja CV saata 15. jaanuariks aadressil
Pikk 6 Viljandi 71003 või viljandi.jaani@eelk.ee.
Info tel. 53 413 394, marko.tiitus@eelk.ee,
www.eelk.ee/viljandi.jaani

