Ühtegi nurjatut sõna ärgu tulgu teie suust, vaid rääkige ainult seda, mis
on hea teiste ülesehitamiseks, et kuuljad saaksid armu.
(Efeslastele 4:29)
Küünlakuu AD 2014 Veebuar

LEERIKOOL OOTAB UUSI ÕPPIJAID!
Viljandi Jaani kogudus ootab
leerikooli uusi õppijaid. Leerikooli
võib tulla 15-aastasena. Siin saad
Sa uusi teadmisi, tutvud Piibli, kristliku pärandi, õpetuse ja liturgiaga,
osaled põnevates aruteludes, õpid
tundma Eesti Kirikut ja meie kogudust. Leerikool annab võimaluse suhelda, küsida, arutleda, kogeda ja
avastada. Aga ka vaikida.
Leerikooli läbimine annab õiguse saada ristitud ja konfirmeeritud, laulatada oma abielu, ristida oma lapsi, olla
lastele ristivanemaks, osaleda koguduse juhtimises.

Meie leerikool toimub koostöös Pauluse koguduse õpetaja ja leeriõppijatega. Leeritunnid on igal teisel
laupäeval kell 10-13.30. Igal teisel
pühapäeval osalevad leeriõppijad
jumalateenistusel ning rühma vestlusel oma tulevases kodukirikus.
Õppepäevad on: 8.-9. ja 22.-23.
veebruar, 8.-9. ja 22.-23. märts 17.19.aprill (Suure Neljapäeva, Suure
Reede ja ülestõusmispüha teenistused), 10.-11. ja 24.-25. mai. Esimene kogunemine on laupäeval, 8.
veebruaril kell 10-13.30 Jaani
kiriku keldrisaalis.

TALLINNAS AVATI KRISTLIK PEREKESKUS
Aasta alguses avas uksed EELK Perekeskus, mis on loodud vaimuliku töö
toeks ja kannatavatele abi leidmise
kohaks. Perekeskus on esimene kristlik
nõustamiskeskus Tallinnas, kus teenivad
hingehoidjad, pereterapeudid, teoloogid,
psühholoogid ja psühhiaatrid. Nüüd on
kristlastest
peredele
abi
paremini
kättesaadav, perekeskusesse saab suunata koguduse liikmeid. Vähekindlustatud inimestele on teenus tasuta.

Leinaprotsessi edendamine, usuga seotud
küsimused, hingehoidlik töö jne.
Eriteemad: perevägivald, viljatusravi, AIDS
jne.

EELK Perekeskus täidab EELK missiooni
toetada kristliku ligimesearmastuse teostumist kirikus ja ühiskonnas:
 olla hääleks nõrkadele, neile, kelle häält
pole kuulda
 aidata kannatusse sattunuid
 lohutada kannatuses elavaid ja toetada
Perekeskus tegeleb järgmiste teemadega:
neid, keda muul viisil aidata ei saa
Abieluprobleemide käsitlemine: paarinõus-  tuua lootust neile, kes on lootuse
tamine, lähedussuhte toetamine, lahutus.
kaotanud.
Põlvkondadevaheliste suhete toetamine.
Läbi
Perekeskuse partnersuhete saavad
Vanemluse tugi: vanemliku liidu tugevdaEELK
väärtused, usutunnistus ja missioon
mine, vanemlike oskuste edendamine,
ühiskonnas
nähtavaks. Traditsioonilisest
vanem-laps suhte toetamine, laste positiivperemudelist
saab rääkida alles siis, kui
se minapildi ja käitumise toetamine, kasvaselle
ülesehitamiseks
ja hoidmiseks on tutamisega seotud teemad.
gi
olemas.
Et
Eesti
pered
saaksid tervenPerekonna terve funktsioneerimise toetadatud
ja
nendeni
jõuaks
rõõmusõnum,
on
mine: pereliikmetele muret valmistavate
teavitustöö
väga
olulisel
kohal.
käitumismustrite analüüs, toimetuleku- ja/
või psühhiaatriliste probleemidega pereliik- Rohkem infot perekeskuse kohta ning
mete toetamine jms, puuetega laste pere- aegade broneerimine: www.perekeskus.eu
de toetamine.
Pia Ruotsala
Perekonna toetamine igapäevaelu- ja/või
perekeskuse juhataja,
arenguliste kriisidega toimetulekul: sh
tel 569 71506 või
väljarände ja pereliikme välismaal töötae-post
mise temaatika ning traumad ja äkilised
pia.ruotsala@eelk.ee
kriisid.

2/205
Armastan sind niitudel
tasaste jõgede sängis
armastan merelainetel
rannaluidete tuultemängus
armastan sulnitel järvedel
metsapõuede linnulaulus.
Anu Adari

Palju õnne!
3.veebruar Aarne Soro
Tiina Vilberg
4.veebruar Aino Kaubi
Merike Mitt
6.veebruar Silvi Kont
Elar Kurvits
Õie Univer
9.veebruar Gunnar Sarana
Elsbet Helena
11.veebruar Tiitus
12.veebruar Minna Ilmaniemi
Ingel Madleen
13.veebruar Tiitus
Meta-Helene
Öngo
15.veebruar Raili Meri
Silvi Mitt
16.veebruar Diana Järv
17.veebruar Rasmus Arraste
Angela Aru
Alvar Lepp
Külli Saul
17.veebruar Õilme Tšikina
18.veebruar Tarmo Loodus
Vilen Looga
19.veebruar Vilma Malling
Hubert-Hartius
21.veebruar Adari
22.veebruar Eda Meidla
23.veebruar Jüri Teder
27.veebruar Krista Liseiski
Taimi Välba

40
47
79
67
61
31
65
49
10
35
8
88
52
81
43
84
49
46
50
75
56
29
92
89
84
52
50
76
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TOOGEM ÜKSTEIST
JUMALA JUURDE
Küünlakuu on oma nime saanud küünlapäeva järgi – 2. veebruar on Issanda
templissetoomise püha, millega lõpeb kirikuaastas jõulusündmustega seotud periood. Küünlapäeva nimetus pärineb keskajast, mil sellel päeval pühitseti kogu aasta
jooksul kasutatavad kirikuküünlad ja toimusid pidulikud protsessioonid küünaldega.
Päeva evangeelium (Luuka 2:22-33) kõneleb Maarjast ja Joosepist, kes toovad 40päevase Jeesuse Jeruusalemma templisse, et Moosese Seaduse kohaselt pühendada esmasündinu Issandale ja tuua tema
eest tänuohver. Templis kohtab neid õiglane ja vaga Siimeon, kes võttis Jeesuse
sülle ning ülistas Jumalat pääste eest, mille
Ta Jeesuses on valmistanud kõikide rahvaste silme ees.
Meie usuteekond ei alga meie endi
tunnete ja mõtete, valikute ja otsustega.
Alati on keegi, kes on meid Issanda ette
toonud – meie vanemad või vanavanemad,
sõbrad, õpetajad. Mõnikord toovad meid
Jumala lähedusse nende inimeste palved,
kes on ammu siit maailmast lahkunud. Ning
Jumala ette tulles kohtame seal alati
kedagi, kes meid ootab, märkab, meie
jumaliku loomuse ja päritolu ära tunneb,
meid õnnistab ja julgustab saama nendeks,
kelleks Jumal meid on mõelnud.
Ristiinimesed on läbi aegade kandnud oma
lähedasi Jumala templisse, Tema kirkuse
ja armastuse rüppe. Vanemad toovad kirikusse oma lapsi, et neid ristimises Jumala
kaitse ja õnnistuse alla anda. Laulatusel
tuuakse altari ette oma kõige kallim inimene, et temaga sõlmitav liit jumaliku
pitserimärgiga kinnitada. Matustel toome
oma magamauinunud lähedased taas
pühakotta, et nad surma võitnud Kristuse
hoolde usaldada.
Mõelgem tänus ja palves kõigile neile –
elavatele ja surnutele, kes meid on Jumala
ette toonud. Kuid mõelgem ka sellele, keda
oleme ise viimastel aegadel pühakotta ja
Kõigekõrgema palge ette kaasa võtnud – kas siis päris otseselt ja käekõrval,
või vähemasti oma südames ja palvetes.
Sageli on meil raske leppida sellega, et me
ei saa muuta olusid ja inimesi enda ümber – ei ole meie käes teha haigeid terveks, kaotada maailmast vaesust, ebaõiglust ja vihkamist, hoida oma kaasinimesi
valede valikute ja mõtlematute otsuste
eest. Saame aga alati ja kõigis olukordades tuua need inimesed, kes meile mingil
viisil on olulised, Jumala lõppematu halastuse ja kustumatu valguse rüppe. Ning
loota, et meidki tuuakse, kantakse ja
õnnistatakse.
Süüta küünal, et lootust ja valgust saaks
rohkem.
Marko Tiitus
koguduse õpetaja
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ALGUSE VALGUSES LEIA
LEIAN
N SIND MA ...

In memoriam
Aleksander Sünter
(1971-2014)
26. jaanuaril 2014, kirkal ja päikeselisel
pühapäevahommikul astus Sünteri
Sass Alguse Valgusesse. Pärimusmuusik, ansamblite Vara ja Oort solist,
Pärimusmuusika Keskuse teabekogu
asutaja, Viljandi Kultuuriakadeemia
pärimusmuusika õppekava hoidja, astelpajukasvataja ja astelpajutoodete turundaja – need on mõned killud Aleksander Sünteri haardest ja elutööst.

oli koos pisi-Maarjaga Tartus haiglas,
ravimas paari päeva eest toimunud
põletustraumat. Mina olin koos suuremate tüdrukutega kodus, ees seisis
kolm jumalateenistust ning nukrana
mõtlesin, kuidas see õhtu laste jaoks
pisutki rõõmuküllaseks muuta. Siis
helistas Sass ja ütles, et nad tulevad
meile. Tiina võttis kaasa söögid ja joogid. Kui ma viimaselt jumalateenistuselt koju jõudsin, oli laud kaetud. Keskööl, pärast ilutulestikku läksime Jaani
kirikusse, Sass võttis kohe pilli välja ja
laulis koos Tiinaga paar lugu. Kusagilt
oli välja ilmunud Silver Sepp ja nii
kujunes sealsamas hämaras kirikus
improviseeritud uusaastakontsert. See
oli kaunimaid aastavahetusi mu elus.

Pärast ajukasvaja diagnoosimist kinkis
Looja talle kuus imelist aastat lähedaste ja sõprade seltsis ning need
kuus aastat elas Sass tõepoolest täiel
rinnal nagu kogu varasema elugi –
asutas pereansambli ning, andis sellega kümneid kontserte Eestimaa kirikutes, kirjutas laule, rajas Saaremaale
lapsepõlvemaadele päris oma kodu, Selline mees oli Aleksander Sünter. Ta
arendas edasi oma Tääksi-kodu ühendas endas arhailise, regilaulude
astelpajukasvatust.
ürgsest väest ammutava maailmatunViljandi Jaani kirikus on Aleksander netuse ja lapseliku usalduse Jumala
Sünter üles astunud kümneid ja küm- vastu, keda Sass alati nimetas Looneid kordi – nii üksi, pereansambli kui jaks. Kui Sassi detsembrikuu viimastel
oma muusikutest sõpradega. Ikka ja päevadel Saaremaal külastasin, siis ei
jälle tuli ta peremissadele, folgipalvus- suutnud ta enam liigutada ega õieti
tele, kaasas kitarr ja lõõts, pani kiri- rääkidagi. Küsimusele, kas ta soovib
kulised koos endaga „Maarja kulda“ või palvetada ja armulauda vastu võtta,
„Veeri-veeri, päevakene“ laulma ning vastas Sass aga selgelt jaatavalt.
lasi unustamatult hella ja hingekriipiva Lahkudes tundsin rahu südames, sest
igatsusega kõlada Arvo Pärdi „Ukuaru olin saanud väsinud venna Jumala
kätesse usaldada.
valsil“.
Hingedepäeva
kontsertmõtisklused
olid paljudele meist iga-aastaseks elamuseks – nende kava kokkupanek,
Kultuuriakadeemia tudengite ja õppejõudude kaasamine oli alati Sassi õlul.
Minule olid omaette naudinguks meie
vestlusvormis mõtisklused Sassiga,
mida põimisime lugude ja laulude vahele. Aleksander oli ääretult rikka siseilma ja maailmatajuga inimene - vestlused temaga kujunesid alati inspireerivateks, sõltumata teemadest.

Neid, kelle elu saab olema ilma Sassita tühjem ja rõõmutum, on palju – ennekõike Sassi lähedased, Tiina, lapsed…. Mina aga avastasin end Sassi
lahkumispäeva õhtul mõtlemast, et
mõte omaenda surmast ei tundu ühtäkki enam nii pelutavana – taas on
keegi, kes Teisel Pool minu üle valvab
ja siis, kui minu kord on tulla, käe sirutab. Tema, kes nii väga igatses sõprade eestpalveid, palvetab nüüd meie
eest.

Sass oli minu noorema tütre Maarja
ristiisa. Mul ei ole elus just palju tõelisi
sõpru, aga Sassiga saime varsti peale
mu Viljandisse kolimist headeks sõpradeks. Mul ei lähe meelest vanaaasta õhtu kaks aastat tagasi. Mirjam

Hää Aleksander, me saame hakkama
ja laulame Sinu laule edasi. Head
Teed ja kohtumiseni ülestõusmises –
Alguse Valguses!
Marko Tiitus
koguduse õpetaja
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TÄNUÕHTU VABATAHTLIKELE TÖÖTEGIJATELE
JA PÜSIANNETAJATELE
Kolmekuningapäeval, 6. jaanuaril oli kirikus
allianssnädala oikumeeniline jumalateenistus kaunimate jõululaulude laulmisega.
Jutlustas Pauluse koguduse õpetaja Allan
Praats ning kaasa teenisid Viljandi kristlike
koguduste vaimulikud. Aukohal olid sellel
jumalateenistusel kaunimad jõululaulud,
mida üheskoos laulsime ja millele andis
sära lisaks Kalev Rajangu orelisaatele
Marko Mägi saksofonimäng.

möödunud aasta ilusatest sündmustest.
Maitsva õhtusöögi pakkus OÜ Metsarõõmu.
Juhiabi Mirjam Tiitus oli ette valmistanud
viktoriini
koguduse
möödunud
aasta
sündmuste ja tegemiste põhjal. Tuleb
tunnistada, et erilist raskust ja peamurdmist
see ei valmistanud, võistkonnad olid üsna
tasavägised.

Õhtu lõpetuseks kuulasime nõukogu liikme
Margus Põldsepa lõõtsa ja kitarri saatel
Pärast jumalateenistust olid koguduse lauldud laule ja muhedaid lugusid nende
vabatahtlikud kaastöölised ja püsiannetajad juurde.
kutsutud pastoraati Kondase Keskuse Aitäh teile, armsad vabatahtlikud ja püsiruumidesse tänuvastuvõtule.
annetajad, et olete oma kiriku heaks
Tänusõnad hoole ja armastusega tehtud töö südamega armastustööd teinud ja meie
ja jagatud andide eest ütles õpetaja Marko koguduse elu aktiivse ja tegusana hoidnud!
Tiitus, taustal meenutuseks Enna Audova
MirjamTiitus
poolt kokku pandud fotogalerii koguduse
juhiabi

AASTA 2013 ARVUDES

TÄNUD VABATAHTLIKELE!

 Pühapäevaseid ja pühade jumalateenistusi peeti kokku 62

RAJA AARDEVÄLJA, TIIU SOESOO – eakate
pärastlõuna korraldamine
MINNA ILMANIEMI, MIRJAM TIITUS –
lastekirikute läbiviimine
TIINA VILBERG – eakatele sünnipäevakaartide
kirjutamine
KÜLLI JOONSON, ÜLLE LUISK, ENNA
AUDOVA, KALMER LIIMETS – noorteõhtu
korraldamine

 Armualauaga jumalateenistusi peeti
121
 Armualauast võttis osa 2604 inimest
 Jumalateenistusi, palvusi ja
piiblitunde peeti kokku 302
 Pühapäevastel missadel osales
keskmiselt 49 inimest
 Hoolekandeasutustes peeti 22
kirikutundi
 Ristiti 20 inimest

TÄNUD JAANUARIKUU
LIIKMESANNETAJATELE

 Nõukogu koosolekuid oli 3

Ene Tulp, Toomas Leppik, Kalle Küttis, Ene
Andresen, Margus Põldsepp, Külli ja Viktor
Joonson, Enna ja Uku Audova, Eva ja
Tarmo Loodus, Tiina Vilberg, Tiina Leiaru,
Alvar Lepp, Evija Leiaru-Kuldsaar ja Marko
Kuldsaar, Leida Koorits, Tiia Sülla, Taimi
Välba, Helve Hunt, Krista Närripä ja Kristo
Hansson, Marvi Kaul, Malle Pisarev, LaineMarianne Tusti, Lille-Astra ja Rasmus
Arraste, Kätlin Juuram, Ruti Karilaid, Raul
Alliksaar, Angela Leiaru-Indriko ja Inno
Indriko, Hele-Mall Kiviste, Irina Vares, Irma
Väre, Janek Kink, Jelena Pärle, Raina
Luhakooder, Silvia Saveli, Aavo, Anne ja
Hello Upan, Valve Schvede, Tiiu ja Karl
Luht, Õilme Tšikina, Viktor Uprus, Ludmilla
Abel, Marje Kask, Aare ja Anneli Ansmitt,
Hubert-Hartius ja Anna Adari, Siiri Kärt,
Kaidi ja Enn Kullama, Timo Kallas, Keida ja
Indrek Tirmaste, Salme Annus, Hevel Sarv,
Mikk Kard, Tiina Pihlak, Tiia ja Kalle
Kadalipp, Heidi Oja-Kalberg, Cätlin ja Marko
Mägi, Laura Linntamm.

 Juhatuse koosolekuid oli 14

Kogudusele on annetanud ka Koidu Atonen.

 Leeritati 9 inimest
 Laulatati 4 paari
 Maeti 19 inimest
 Kirikukontserte oli 36
 Teeliste kirikute projekti raames
külastas kirikut 8500 inimest
 Lastetöös osales kokku 49 last
 Lastetööd juhendas 6 inimest
 Noortetöös osales 10 noort
 Noortetööd juhendas 3 inimest
 Muusikatöös osales 25 inimest
 Muusikatööd juhendas 4 inimest
 Muusikakollektiive oli 3
 Kogudusetöös osales vabatahtlikuna
57 inimest
 Täiskogu koosolekuid oli 1

Mirjam Tiitus
juhiabi

Õnnistust teile, head annetajad!

Ajast igavikku kutsutud ja
kristlikult maetud:

MARKO PELL

(21.11.1973-04.01.2014)
Matusetalitus 10.01.2014
Viljandi Jaani kirikus,
maetud Viljandi
Metsakalmistule
________________

ENN KIKAS

(22.11.1939-11.01.2014)
Matusetalitus 18.01.2014
Viljandi Jaani kirikus

KANTSELEI
ON LAHTI
esmaspäeval 10-14,
teisipäeval 13-17,
kolmapäeval 10-14
neljapäeval 13-17,
pühapäeval 9-9.45 ja
pärast teenistust

ÕPETAJA
MARKO
TIITUSE
KÕNETUNNID
teisipäev kell 13-17 ja
neljapäev kell 13-17
või kokkuleppel

PIHIAEG
teisipäeval kell 17-18 või
kokkuleppel
EELK Viljandi Jaani kogudus:
Pikk 8, 71003 Viljandi
a/a 100 220 503 960 04 SEB,
a/a 221 057 689 936 Swedbank
www.eelk.ee/viljandi.jaani
Õp Marko Tiitus:
tel 53 41 33 94
e-post: marko.tiitus@eelk.ee
Sekretär-juhiabi Mirjam Tiitus:
tel 53 442 412, 43 33 000
e-post: viljandi.jaani@eelk.ee
AL toimetus:
Marko Tiitus, Tarmo Loodus,
Mirjam Tiitus
Kuulutused ja artiklid saata
viljandi.jaani@eelk.ee
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Rääkige ainult seda, mis on hea teiste ülesehitamiseks!

