Ma ei häbene evangeeliumi, see on ju Jumala vägi päästeks
igaühele, kes usub.
(Roomlastele 1:16)
Kui Jumal on meie poolt, kes võib olla meie vastu?
(Roomlastele 8:31)
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Veebruar-märts 2015

Kirikuöö toimub Jaani kirikus ja keldrisaalis juba kolmandat korda ning
on mõeldud lasteaiaealistele (koos
vanemaga) ja koolilastele.
Kogunemine reedel, 6. märtsil
kell 17, lõpp laupäeval,
7. märtsil kell 12.
Ees ootab põnev õhtu, ööbimine
keldrisaalis ja hommikupoolik mängude, jutuvestmise, öökontserdi ning
üllatustega.

Riigikogu kandidaat nr 469 Järva- ja Viljandimaal
Kandideerin Riigikokku, sest:
kristlaskonna hääl peab olema
kuulda ühiskonna kõigil tasanditel
 usun, et elusas ja terves Eestis
 loodan kaasteeliste toetusele,
on oluline roll elujõulisel kirikul,
kristlikel väärtustel ja inimlikul
mida olen kogenud oma töös nii
hoolivusel
kogudusevaimuliku, praosti kui ka
Viljandi linnavolikogu liikmena
 olen veendunud, et kiriku ja

Kaasa võta madrats, padi ja magamiskott või tekk, pesemisasjad ning
toiduraha 1€.
Registreerimine kuni 1. märtsini tel
53 442 412 (Mirjam) või e-postil viljandi.jaani@eelk.ee
NB! Vajalik lapsevanema nõusolek
ja kontaktandmed!

MEIE PALVETELE ON VASTATUD — SAIME UUE MUUSIKAJUHI!
Viimastel aastatel on meie koguduse
muusikaelu tasapisi vaibunud, ansamblid on oma tegevuse lõpetanud
ning ka külalismuusikute kaasateenimine pühapäevastel missadel
on jäänud järjest harvemaks. Nüüd
on avanenud uued teed ja võimalused: hiljaaegu kolis Viljandisse elama tipptasemega kirikumuusik, EELK
Kirikumuusika Liidu juhatuse esimees Tuuliki Jürjo.
Oleme viimasel aastal püüdnud
koguduse muusikaelule uut vedajat
leida. Siiani polnud see õnnestunud,
aga nüüd on meie palveid kuulda
võetud. Koguduse juhatus otsustas
jaanuarikuu
koosolekul
luua
muusikajuhi ametikoht ja võtta veebruarist veerand koormusega tööle
Tuuliki Jürjo. Loodame praegusest
muusikalisest
madalseisust
uue
muusikajuhiga välja tulla.

Muusikajuhi ülesanneteks on koguduse ansambli või koori moodustamine ja selle juhatamine, peremissade muusikalise kujunduse korral-

Tuuliki Jürjol on kõrgem muusikaline
haridus, ta on lõpetanud Tallinna
Riikliku Konservatooriumi muusikapedagoogika ja koorijuhtimise erialal,
H.Elleri nim. Tartu Muusikakooli oreli
erialal ning läbinud magistrantuuri
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias
oreli erialal. Ta on aastaid töötanud
kirikumuusikuna Tartu Maarja ning
Narva Aleksandri kogudustes, olnud
tegev kontsertorganistina ning oreliõpetajana. Ta on laste oreliõppe metoodika väljatöötaja ning propageerija, helilooja, noontide ja CD-de
produtsent ja kirjastaja, on korraldanud arvukaid kontserdisarju ning
olnud paljude projektide juht ja hing.

Tervitame Tuuliki Jürjot uues ametis
damine, samuti ühe muusikalise ju- ning soovime head sisseelamist meie
malateenistuse korraldamine kuus kogudusse, inspiratsiooni ja indu
ning koguduse muude muusika- koguduse muusikaelu arendamisel!
sündmuste ettevalmistamine ja läbiMarko Tiitus,
viimine.
õpetaja
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HEA
LUGEJA
Meie Kirikus kasutusel olevas pühitsemiste ja õnnistamiste käsiraamatus öeldakse: „Kristlik Kirik on Jumala rahvas, Kristuse ihu ja elavatest kividest tempel,
mille
nurgakiviks
on
Kristus
Jeesus
ise
(1.Korintlastele 12:27; Efeslastele 2:20).
Ristimises on kõik kristlased kutsutud püha preesterkonnana täitma Kristuse ristimis- ja misjonikäsku,
tunnistades Kristust oma sõnade ja tegudega, elades
Tema tahte järgi ja ülistades Jumala suuri tegusid
(1.Peetruse 2:5-9).
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MARKO TIITUS VALITI EELK
KONSISTOORIUMI
ASSESSORIKS
13. jaanuaril toimus Tallinnas EELK Kirikukogu erakorraline istungjärk. Valitud peapiiskop Urmas Viilma esitas kirikukogule kirikuvalitsuse uue koosseisu.

Konsistooriumi assessoriteks valiti:
 EELK Usuteaduse Instituudi rektor ja Nõmme
Rahu koguduse õpetaja Ove Sander
 Viljandi Jaani koguduse õpetaja, praost
Marko Tiitus
 Rakvere Kolmainu koguduse õpetaja, abipraost
Tauno Toompuu
 Konsistooriumi välissuhete referent
Kadri Eliisabet Põder.
 Konsistooriumi kantsleriks valiti konsistooriumi
kantselei juhataja Ülle Keel.

Kristus on jaganud oma rahvale armuande, millega
nad saavad Kirikus kaasa teenida Kristuse ihu ülesehitamiseks (Efeslastele 4:11-16). Nii üldkiriku kui ka
kohaliku koguduse ametid ja ülesanded on kui Jumala
kingitus, et kogudus võiks tegutseda, Kristuse ihu
oleks toidetud ja elavatest kividest tempel püsiks tervena.”
Tänavuse aasta veebruar on meie Eesti Evangeelsele
Luterlikule Kirikule mitmes mõttes eriline. Tallinna
Toomkirikus pühitsetakse 2.veebruaril küünlapäeva
missal piiskopiks ja seatakse EELK peapiiskopi
ametisse Urmas Viilma, kellele Kirikukogu möödunud
aasta novembris selle vastutusrikka ameti usaldas.
Koos uue peapiiskopiga astub küünlapäeval ametisse
uus kirikuvalitsus ehk konsistoorium, kuhu lisaks peapiiskopile ja piiskoppidele kuuluvad kantsler ja neli
assessorit ehk kaasistujat.

Tagumises reas vasakult: Ove Sander, Ülle Keel, Tauno
Toompuu, Marko Tiitus ja Kadri Eliisabet Põder.
Esireas vasakult: Joel Luhamets, Einar Soone, Urmas Viilma, Andres Põder ja Tiit Salumäe.

Jüripäeval, 23. aprillil pühitsetakse piiskoppideks
praegused Tartu ja Lääne praostkonna praostid Joel
Luhamets ja Tiit Salumäe. Kuigi kirikut ei juhi viimselt
inimesed, vaid ülestõusnud Kristus oma Püha Vaimu
Urmas Viilma tegi kirikukogule ettepaneku valida
läbi, võime ometigi tunnistada ja tõdeda, et Eesti
ametisse kaks uut piiskoppi. Joel Luhamets ja
Evangeelses Luterlikus Kirikus algab uus etapp. Nagu
Tiit Salumäe jätkavad koos Einar Soone ja Andütleb laulusalm: see aasta tuleb kevad teisiti…
res Tauliga EELK teenimist piiskoppidena. Pärast
Meie koguduses alustab veebruarikuust muusikajuhi- Einar Soone piiskopiks valimist 1992. aastal on
na tööd Tuuliki Jürjo. Loodame, et meie muusikaelu see esi-mene kord, kui seatakse ametisse uued
saab Tuuliki juhtimisel uue hoo ja hingamise, et kiri- piiskopid.
kus hakkab taas koos käima ansambel või ansamblid Möödunud aasta novembris peapiiskopiks valitud
ning pühapäevastel missadel kuuleme lisaks oreli- Urmas Viilma pühitsetakse ametisse küünlapäemängule laulu ja pillimängu Jumala kiituseks ning val, 2. veebruari keskpäeval algaval missal Talseeläbi leiab rohkem inimesi tee jumalateenistustele. linna Piiskoplikus Toomkirikus.
Muusika on läbi aegade olnud luterlikus kirikus mitte
üksnes kaunistavas, vaid eeskätt Jumala Sõna kuulu- Õpetaja Marko Tiituse valimine assessoriks ehk
kirikuvalitsuse liikmeks tähendab seda, et tema
tavas ning Teda ülistavas funktsioonis.
juhtida on kogu Eesti kiriku elus hariduse, jumaKõik need inimesed vajavad oma teenimist alusta- lateenistuselu ja kirikumuusika valdkonnad. Uus
des – olgu siis üldkirikus või kohalikus koguduses – amet ei tähenda töötamist Tallinnas, kuid see
Jumala rahva eestpalveid, toetust ja innustust. Olgem eeldab loomulikult aega ja pühendumist ning ka
rõõmsad iga töötegija üle ning nähkem andide, kut- sagedasemaid Tallinna sõite. Koguduseelu läheb
sumuste ja inimeste mitmekülgsuses Jumala kingitust aga ikka endiselt edasi ja kõik jumalateenistused
ja õnnistust.
ning ametitalitused saavad peetud.
Mirjam Tiitus
Marko Tiitus,
koguduse õpetaja
sekretär-asjaajaja
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TORNIKELL MEIE LINNAS – ALGUS ON TEHTUD!
Viljandi Jaani kogudus ja Viljandi
linn on ellu kutsunud suurprojekti
“TORNIKELL MEIE LINNAS”. Selle
eesmärgiks on koguduse, linnakodanike ja ettevõtjate ühisel jõul
rekonstrueerida rahvusvahelisteks
hansapäevadeks Jaani kiriku kellad ning paigaldada kirikutorni
25-st väikesest kellast koosnev
ainulaadne kellamäng.
Projekti avasündmus oli Arsise käsikellade ansambli kontsert Jaani kirikus 20. detsembril. Arsise kellade
ansambli kunstiline juht Aivar Mäe
ütles Viljandile tere tulemast kellamängulinnade perre ning andis teada, et Arsis toetab tornikella pro-jekti
200 euroga. Kontserdi puhastulu kellafondi pärast korralduskulude mahaarvamist oli 1 040.15 eurot.

Kontserdi lõpus allkirjastasid õpetaja
Marko Tiitus, Viljandi linnapea Ando
Kiviberg ning Mäeväli Orelitöökoda
OÜ juhataja Toomas Mäeväli ühiste
kavatsuste kokkuleppe, kus tõdetakse, et Viljandi Jaani kirik on oluline
osaline Viljandi kultuuriruumi rikastamisel ja kultuurikeskus Viljandi väärib
lisaks olemasolevatele kultuurirajatistele ja atraktsioonidele unikaalset
kelladega musitseerimise võimalust.
Osapooled lubavad teha projektis
„Tornikell meie linnas” püstitatud
eesmärgi realiseerimiseks ühiseid

jõupingutusi ja koostööd, kaasata
projekti edukaks läbiviimiseks ja rahaliste vahendite kogumiseks koguduse liikmeid, linnakodanikke ning
ettevõtjaid, korraldada projekti rahastamiseks teavituskampaaniaid, korjandusi, kontserte, annetuskampaaniaid jmt ettevõtmisi ning kaasata
koostöös Toomas Mäeväli Orelitöökojaga tööde teostamisse Viljandi
ettevõtjaid.
Koguduse juhatuse esimees Tarmo
Loodus ja Mäeväli Orelitöökoda juhataja Toomas Mäeväli sõlmisid nimetatud tööde teostamiseks töövõtulepingu. Tööde tähtaeg on 31.mai
2015 ja maksumus 89 281,20 eurot.
Tänaseks on projekti „Tornikell meie
linnas” toetuseks kogutud annetusi
summas 22 327 eurot. Töövõtjale on
tasutud esimene lepingujärgne
makse 8 802 eurot. See on kellamängukellade metalli maksumus.
Muud projektiga seonduvad kulud
on olnud Arsise kontserdi korraldamine 742 eurot. Projekti kontol
on 11 782 eurot.
Järgmine suur eesmärk on
koguda 21. aprilliks teine lepingujärgne osamakse summa
45 000 €. Tööd ja läbirääkimised selleks käivad ja oleme lootusrikkad.
Hea koguduseliige, lehelugeja, sõber! Iga annetus kirikellade ja kellamängu heaks on teretulnud,
oodatud ja hinnatud.
Me jäädvustame kirikus kõik nimelised annetajad ning nende nimed.
Üle 300 € annetajad kantakse kirikutorni paigutatavale pronksplaadile.
Annetuse saab teha koguduse
kantseleis või ülekandega
EE491010220080216011 (Viljandi
Jaani kogudus), selgitusse märgi
oma nimi ja isikukood (kui soovid annetuselt tulumaksutagastust). Täna-

seks on 25-st kellamängukellast 14-l
olemas sponsor või sponsorid, kelle
nimed jäädvustatakse kelladele. Suurima annetuse on teinud Johannese

kirikukella valamiseks Viljandi Linnavolikogu aseesimees Harri Juhani
Aaltonen, kes ütleb: “Ma väga tahan, et Viljandis, kus ma juba üle 20
aasta elan ja töötan, heliseks ka sajandite pärast kell, milles on minu
panus.” Suuruselt teise kella valamiseks tegi annetuse EELK kirikukogu
liige Jüri Ehasalu. Muide, tema annetas ka C. Rb Jakobsoni kuju püstitamiseks Viljandile 50 000 krooni.
Üksteist väiksemat kellamängukella
ootavad veel „ristivanemaid”, kes annetaksid 1500 eurot ja aitaksid kirikutorni kellamängukella, mis heliseks
mitmete inimpõlvede jooksul Jumalale auks ja linnarahvale ning kogudusele rõõmuks. Kellale graveerime annetaja või temale kalli inimese nime.
Kui ühe kellamängukella eest on annetus 1500 eurot, siis seda võib teha
perekond, suguvõsa, sõpruskond...
Selleks võib annetuse kokku koguda.
Oodatud on iga annetus, olgu see 5
või 10 eurot. Igaüks saab annetada
vastavalt oma südamele ja võimalustele. Kirikukellad ja kellamäng on
meie ühine kingitus linnale
Marko Tiitus,
õpetaja

Täname projekti “Tornikell meie linnas” heaks annetanuid:
Dr Wilhelm Erasmus Saksamaalt, Maaelu Edendamise Sihtasutus, Priit Aer, Kalle Küttis, Maie Tavaste, Endla
Lehtme, perekond Kard, Ebe Meiesaar, Helve Hunt, Jaret OÜ, Silvia Saveli, Tiina Pihlak, Jaak Pihlak, Janika
Kivistik, Silver Särev, Eero ja Ester Järvekülg, Timo Markus Paukkala, Minna Market Saarelma-Paukkala, Ando
Kiviberg, Malle Vahtra, Gert Elmaste, Heiki Raudla, Reet Arak, Mirjam Tiitus, Eva ja Tarmo Loodus, Urmas
Haud, Aire Kuresson, Avo Upan, Jana Kaseoja, EELK Karksi Peetri kogudus, Lea Heinaste, Marju Raabe, Raili
Mutli, Jaan Nuga, Liidi Loodus, Ene Andresen, Harri Juhani Aaltonen, Jüri Ehasalu, Laine Kallasmaa ja kõik,
kes on oma osa andnud korjandustel ning osalenud “Arsise” kelladeansambli kontserdil, mille tulu läks samuti
kellaprojekti toetuseks.

Kellamängukellade eest:

Merle Keerutaja, Hansa Candle For Athmosphere, Tiina Varol, Tom Oscar Merikanto, Piia Pauliina Merikanto,
Tanja Tuulikki Merikanto, Indrek Jõgisoo, Peep Must, Viljandi Metall AS, Jaak Sulg.
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Tere Silvia
Soro. Räägime
Sinust. Kes Sa oled?
Olen teekäija, teel olija. Püüan
igal sammul mõista oma kutsumust ja seda järgida. Püüan iga
päev ära teha need sammud,
mis sel päeval on võimalik ära
teha. Püüan jagada kaasinimestega seda head, mis mulle on
antud, nii palju ja nii hästi, kui
oskan. Otsin armastust, rahu,
harmooniat, ilu – olen seda oma
elus palju leidnud ja see täidab
mind tänutundega.
Olen loominguline inimene,
õppija,
avastaja.
Parimatel päevadel heas
mõttes uudishimulik ja
entusiastlikult loomisrõõmus, raskematel hetkedel ajaliselt, loominguliselt ja eksistentsialistlikult omadega puntras.
Kindlasti olen inimlik inimene, nii heas kui halvas
mõttes.
Kui rääkida erinevatest
rollidest elus, siis olen
abikaasa, ema, tütar ja
õde, sõber, õpilane, õpetaja,
teatri-inimene…
Aga ma ei taju end puslena erinevatest rollidest, vaid siiski ühe
tervikuna. Inimesena, kes teostab oma Elu Kutset läbi kõigi
nende rollide.
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Oled kinkinud oma südame
teatrile. Mida tähendab Sinu
jaoks teater – näitlemine,
lavastamine, õpetamine?
Teater on kunstiliik, mis minu
meelest kõige intensiivsemalt
tegeleb inimeseks olemise põhiküsimustega. Vähemalt küsimuste tõstatamisega, sest vastuste
andmisega ollakse kunstis enamasti ettevaatlik, vastuste otsimine ja pakkumine on pigem religiooni pärusmaa. Aga ka küsimuse õhkuviskamine on mõnikord oluline. Hea on, kui inimene
läheb pärast etendust koju ja
mõtleb ja leiab ehk oma vastuse
või hakkab seda otsima.
Minu jaoks on oluline ka see, et
teater on kollektiivne kunst,
koosloomine. Ma pole oma otsingutega üksi, mul on ümber teised inimesed, kes pakuvad mulle
huvi, tekitavad küsimusi, käivad
närvidele, hirmutavad, segavad,
aitavad, toetavad, jagavad. Mulle meeldib olla dialoogis – partneritega, publikuga, kaasloojatega.
Kolmas oluline asi on see, et
teatri-inimese instrument on tema ise – tuleb tegeleda pideva
eneseanalüüsiga, pidevalt eneses urgitseda, enda vastu maksimaalselt aus olla, küsida neidsamu inimeseks olemise põhiküsimusi, kõrvutada end teistega,
püüda mõista teisi inimesi ja
nende motiive läbi iseenese prisma… See on mõnikord valus ja
piinlik, aga väga
huvitav ja kahtlemata hea alandlikkuse kool.
Teatriõpetaja
töö
on praegu mu olulisim tööalane kutsumus – usun, et
tänapäeva noortele
on väga vaja seda
vahetu suhtlemise,
koosloomise ja jagatud
vastutuse
kooli, mida läbi
teatrihariduse pakkuda saab. Ma ei
õpeta
näitlejaid,
vaid püüan olla
oma õpilastele abiks nende inimlikus arengus, aidata eneseotsingute ja ühiskonnaliikmeks kasvamise teel.

Milline
on Sinu
tee Jumala ja
kiriku
juurde?
Kummaline on
see, et
Jumal
on minu
elus alati kohal
olnud,
ehkki
siis, kui ma päris pisike olin, ei
olnud mu ema veel kirikus organist ja ma ei mäleta, et mind
oleks kodus kuidagi kristlikult
kasvatatud. Ehk isapoolne vanaema, kes meid tol ajal hoidis,
siiski miskit Jumalast rääkis, sest
kusagilt see teadmine pidi ju tulema. Kuigi hiljem esines just
seesama vanaema mõtteavaldusega: “Eluaeg olen ma Jumalasse uskunud, aga nüüd on kosmonaudid kõik kosmose läbi
sõitnud ja Jumalat ei ole leidnud,
ei teagi kohe enam…”.
Igatahes mäletan, et kui ma lapsena olin väljapääsmatus olukorras, siis ma palusin Jumalat. Näiteks ükskord, kui sellelesamale
vanaemale kanakont kurku läks
ja ta lämbuma hakkas ja ema
püüdis kanakonti kätte saada,
aga kuidagi ei saanud ja vanaema oli juba näost sinine, siis mina teises toas palvetasin kogu
hingest, et vanaema ikka ellu
jääks. Jäi.
Mõnikord esines mul jälle teatavat raevu Jumala vastu – kui
miski ei läinud nii, nagu ma tahtsin, tõstsin ma vihaselt rusika
taeva poole ja kuulutasin, et Jumal on kõiges süüdi. Ema siis
pahandas, et nii pole ilus öelda
ja mõtle parem, mis sa ise valesti tegid.
Kui ma olin üheksa aastane,
hakkas mu ema klaveriõpetaja
töö kõrvalt ka kirikus orelit mängima ja läks konsistooriumisse
organistiks õppima. Mu ema, Anne Sarrap, on töötanud organistina Harju-Risti, Nõva ja Keila
kirikutes, Keilas töötab tänaseni.
Sellest ajast on kristlikud traditsioonid otseselt meie perekonna
ellu kuulunud. 13 aastaselt hakkasin laulma Tallinna Kaarli Kiri-
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ku noorte-, siis segakooris.
Noortekooriga
käisime
palju
laagrites, reisidel, laulsime Jumalateenistustel ja vaimulikel
laulupäevadel. Kirikust sai minu
jaoks kodune paik ja nii on see
jäänud. Kui tänagi võõrsil olles
mõnda kirikusse sisse astun,
siis tunnen, et olen kodus. Sama tunne on mul ka teatrites
üle ilma.
Kes on Sinu eeskujud ja
õpetajad – teatris, kirikus,
elus?
Ma ei oska nimetada otseseid
eeskujusid. Aga häid õpetajaid
on mul palju – nii õpetajate,
sõprade kui õpilaste hulgas. Mu
elus on palju inimesi, kellega
kohtumise üle olen väga tänulik, kes oma kohaloluga mu elus
ka minu usku ja lootust kinnitavad, on kaaslasteks ja vajadusel
teenäitajateks elurajal.
Esimesed õpetajad on muidugi
olnud perekonnas - kõige rohkem on mind kindlasti õpetanud
ema ja isa. Nad on andnud kaasa kindlad põhiväärtused, kindla
teadmise sellest, mis on elus
oluline ja mis ei ole, mille poole
tasub püüelda ja mis on kassikuld. Olen õppinud ka nende
nõrkustest ja vigadest. Siis abi-

kaasa Aarne – väsimatu tõeotsija ja kõigele vähegi võltsile tähelepanujuhtija nii elus kui laval.
Tütred Herta ja Marta oma küsimuste ja ootamatute arutluskäikudega, mille peale täiskasvanuna kunagi ei tuleks. Näiteks Marta küsis minult nii nelja-aastasena, milline see Jumal ikkagi on.
Püüdsin seletada, et Jumal on
Loov Vaim, Headuse ja Armastuse Vaim, kes on igal pool, kõiges

ja kõikjal, looduses ja inimestes… Seepeale ajas Marta silmad
hirmunult suureks ja küsis: “Aga
ega ta ju praegu siin toas ei
ole??” Sain aru, et ei oska ikka
päris hästi lapsele Seletamatut
seletada…

Õpetajateks võivad olla ka “rasked inimesed”, keda me päris
hästi ei mõista, kellega ei suuda
leida ühist meelt. Kuulasin just
üht vana Ööülikooli loengut
Lembit Petersoniga, kus oli
juttu sellest, et kui sul on tülikas naaber, kes külmal ja vihmasel ajal võtab ära su kuuri,
nii, et sul pole kuhugi puid
panna, siis ole tänulik. See
naaber hoiab su vaimu virge,
sa pead temaga tegelema,
pead püüdma talle andestada.
Ta on siin, et õpetada
sulle alandlikkust.
Millisena Sa näed
meie kogudust, mis
on meie tugevused
ja nõrkused?
Mul on hea meel, et
Viljandis on veel olemas kristlikud kogudused ja need kogudused
jaksavad koguni kuidagimoodi ülal pidada kirikuid. Kiriku olemasolu
on minu jaoks oluline –
Saksamaal Kölnis lapsehoidja olles hakkasin
ma käima Katoliku kiriku teenistustel, sest
Evangeelne kirik pesitses pisikeses palvemajas ja seal mul ei
tekkinud kodutunnet. Mulle on
ikka kuidagi tähtis see aastasadade vaim, see kaugete palvete
kaja, mis vanade kirikute seintesse on ladestunud, mulle on
tähtis, et oreli hääl kaigub kiriku
kõrgete võlvide all.
Muidugi suudan ma üksi oma Jumalaga suhelda ka kodus köögis

või mere ääres või metsas, aga
koguduse koduna on kirik mulle
tähtis.
Muidugi on kokkukuivamine koguduste suurim nõrkus ja samas
on ühiskonnas eetiline kriis. Eks
see ole keeruline küsimus – kuidas avada süda kõigile,
kaotamata selgroogu ja
kuidas säilitada selgroog,
muutumata
kitsarinnaliseks.
Mis on Sinu arvates kiriku kõige tähtsam ülesanne praegusel ajal?
Püsida ja olemas olla.
Kutsuda üles vaatama
üles, argielu tasandist
kõrgemale ja kaugemale.
Kutsuda mõtlema igavikulistele väärtustele ja inimeseks
olemise põhiküsimustele, nii, nagu aastatuhandeid tehtud.
Minu meelest vähemalt noored

otsivad jälle mingit eetilist telge,
otsivad põhiväärtusi. Nende elu
telg on rohkem paigas, kui näiteks minu põlvkonnal oli. Meie
põlvkond oli ahelapurustajate
põlvkond, muutuste ja vabadusiha tuules suuresti huilates ja
juubeldades pidetusse ja pimedasse kaosesse põrutav põlvkond. Vabadus on võimalus ise endale piirid seada ja teatud eetiliste
piiride meeldetuletamisel saab kirik
oma sõnumiga inimesele ikka abiks
olla.
Sinu sõnum Aja Lehe lugejatele?
Rahu ja rõõmu, hingesoojust ja valgust!
Aja Lehe toimetus soovib Silviale ja tema perele palju õnne ja
Jumala õnnistust pisipoja sünni
puhul 19. jaanuaril!
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MULJED SAGAVOLLI RAHVAÜLIKOOLIST
Tänu Viljandi Jaani ning Sauherad
ja Nes’i kogudustele on mulle antud imeline võimalus õppida aasta
aega
Sagavolli
Rahvaülikoolis
Norras.
Kool asub imeilusas Telemarki
maakonnas, kõigest 2,5 tunni
kaugusel Oslost. Sagavollis on kogu aeg midagi teha! Õpe on jaotatud kaheks, pool on erialatunnid
ja pool valikained. Minu erialaks
oli muusika, kus valmistusime
kontsertideks, õppisime mängima
erinevaid pille ja muusikat kirjutama.
Uuest aastast liitusin tantsuklassiga, kus õpime väga paljusid erinevaid stiile, võtame osa vahvatest
projektidest ning läheme koolilõpu
-reisina aprillis New Yorki, kus külas-tame erinevaid etendusi, kontserte ja workshop’e.
Valikaineid on üle saja erineva, nt.
kelgukoertega sõitmine, stuudio-

töö, õmblemine, võrkpall, erinevad tantsustiilid, söögi valmistamine, koor ning palju
kristluse ja usuga seotud aineid.
Sagavolli kool on kristlik. Kaks korda kuus on
koolis väike teenistus
paljude ülistuslauludega,
hommikuti
on
hommikupalve ning iga
õhtusöök algab ja lõpeb söögilauluga.
Väga palju räägitakse Jumalast ja
Jeesusest ning erinevatest tõekspidamistest.
Poole aastaga oleme jõudnud palju teha – aasta alguses läksime
klassiga mägimajakesse nn tutvumislaagrisse, oktoobri alguses oli
väike reis Telemarki maakonnas
terve kooliga, novembris panime
kokku muusikali, detsembris nau-

tisime hubast jõuluaega. Lisaks on
olnud õpilaste korraldatud piljarditurneed, võrkpalli-võistlused ja
palju muud. Sagavollis ei hakka
kunagi igav!
Olen väga tänulik mõlemale kogudusele ning naudin seda aastat
väga. Olen saanud juurde palju
toredaid sõpru, kogemusi ja teadmisi ning tean, et Norras saan ennast alati väga koduselt tunda.
Liisa Sepp,Jaani koguduse
stipendiaat Sagavolli Rahvaülikoolis

JAANI LASTEMAJA TEGEMISED — MEENUTUS JÕULUPÜHADEST
Esimese jõulupüha karge talvehommik on täitnud kiriku perede
ja lastega. Kohale oli tuldud nii
lähedalt kui kaugelt. Silma hakkas, et osad lapsed tundsid end
kirikus koduselt, ei ole hirmu kõrgete valgete müüride vahel. Need
lapsed on Jaani Lastemaja mudilased, kes on tulnud vanemate ja
vanavanematega jõulupüha perejumalateenistusele.
Peagi seisab lastel ees elu esimene etteaste jõulunäidendis. Laste
keskmiseks vanuseks on kaks eluaastat. Näidendit on saanud harjutada enne pühi mitu head nädalat lapsehoidjate käe all.

Proovide käigus on lapsed saanud
sõbraks kirikuõpetaja Marko Tiitusega. Tema on lavastuses karjane. Õhus on tunda ühtse pere
tunnet.
Jumalateenistus sujub oma tavapärases rütmis, kus palved vahelduvad vanade armsate jõululauludega. Peagi on käes aeg Laste-

maja laste etteastel Meeli Tankleri
„Jõulujutu“ ainetel lavastatud näidendiga.
Väikesed näitlejad asuvad oma
kohtadele, kirikulised nihkuvad
uudishimulikult saalis ettepoole,
nende seas olevad lapsed istuvad
pingirea ette põrandale. Algab
jõulunäidend, kus kaks tallekest
kepsutavad kellukeste kõlisedes
linna. Linnatänaval jäävad inimesed üllatusest seisma. Lapsed otsustavad tallekestele järgneda.
Algab rongkäik linnast välja: tallekesed kellukeste helinal ees ja
lapsed järel. Teekond on pikk,
lapsed hakkavad väsima. Laste
kõrvale astuvad inglid ja väsimus
kaob. Nii nad tõttavad edasi, kuni
kohtuvad suurel aasal karjasega.
Karjane imestab saabunud laste
üle ja leiab ka oma kadunud tallekese. Üheskoos minnakse tervitama äsja sündinud Jõululast. Väike
Jeesus-laps magab tallis ema
Maarja süles. Rõõmusõnumiga
Jeesuslapse sünnist näidend lõppebki. Kõik on õnnelikud.
Mudilaste
jagatud
jõulurõõmu
jäädvustas videona ajaleht „Sakala“ fotograaf Marko Saarm. Nii
jõudis Lastemaja laste jõulusõnum
paljudeni.
Jumalateenistusele järgnes laste
jõulupuu kiriku keldrisaalis. Iga
Lastemaja laps sai kingiks nimelise piparkoogisüdame, maiustustelaua olid katnud lastevanemad.

Sügis oli Lastemajas tegus. Maja
täitus sõimeealiste lastega. Harjumist uue elukorraldusega oli kõigil, ka meie lapsehoidjatel Jana
Kaseojal ja Triin Vaiksaarel.

Lastemaja argiellu kuulub igateisipäevane
kirikukülastus.
Seal
ootab lapsi talleke Leenu, üheskoos süüdatakse küünal, istutakse
vaikselt ja uudistatakse pisut ringi.
Oktoobris käisime lastega Viljandi
muuseumis loomi uudistamas.
Kustumatu mulje jättis lastele öökulli topis. Novembris võtsime ette külastuse nukuteatrisse. Vaatasime etendust „Jänes ja punamütsike“. Suur tänu lapsevanematele,
kes lastele saatjateks kaasa tulid.
Lastemaja töötab rõõmsas rütmis.
Kellel soovi ja vajadust laps hoiule
tuua, võtke julgelt ühendust meie
koordinaatori Maarja Niinepuuga.
Jana Kaseoja,
Lapsehoidja, Lastemaja perenaine
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Viljandi Jaani koguduses se avapalvet kostitati kok- JAANUARIKUU LIIKMESANNETAJAID

SUUR TÄNU TEILE, ET OLETE OLEMAS!

on kena komme jõulude
ja
kolmekuningapäeva
vahel kutsuda kokku koguduse töötegijad, juhatuse ja nõukogu liikmed,
vabatahtlikud ja püsiannetajad, et tänada ja
tunnustada inimesi nende panuse eest kiriku ja
koguduse heaks.
Sel korral toimus tänuvastuvõtt 4.jaanuari õhtul
Kolga-Jaani
rahvamajas.

kutulnuid maitsva õhtusöögiga. Muusikalist külakosti
pakkusid
kultuuriakadeemia tudengid. Lisaks nendele oli üllatuseks „lõõts
põõsas“ ka koguduse nõukogu liikmel, eelmisel aastal kogukonna pärliks nimetatud Margus Põldsepal.
Peale õhtusööki kogunesid
kõik ühisesse ringi. Õpetaja
tänas kohalolnuid, tunnustades igaühte aasta jooksul

Suureks üllatuseks selgus,
et paljud meist olid KolgaJaani rahvamajas esimest
korda ja kuulasid huviga
rahvamaja juhataja Hovard
Nurme ülevaadet KolgaJaani rollist Eesti rahvuslikus liikumises 19. ja 20.
sajandil. Oli ju Kolga-Jaani
toona ühe rahvusliikumise
suurkuju Villem Reimani
elu– ja töökoht.
Saime ülevaate rahvamaja
ajaloost, taastamisest ja
selle praegusest rollist kogukonna südames.
Peale juhatuse esimehe
Tarmo Looduse avatervitust ja õpetaja Marko Tiitu-

antud panuse eest Jaani
kiriku ja koguduse heaks.
Iga töötegija sai kingituseks
kirikuaasta taskukalendri.
Tänuõhtu oli ühtlasi suurepärane võimalus üksteist
paremini tundma õppida ja
üksteise tegemistest rohkem teada saada.
Möödunud aasta sündmusi
sai meenutada pilte vaadates ja viktoriiniküsimustele vastates. Õhtut raamistasid ühislaulud ning
soe ja südamlik õhkkond.
Tänuõhtu lõppes ühises
palveringis.
Enna Audova

Tänu 2014.a liikmesannetajatele!
Suur ja südamlik tänu kõigile 328 koguduse liikmele, kes tasusid kogudusele möödunud aastal nimelise liikmesannetuse!
Te näete, et meie kogudus on toimiv ja tugev. Me tuleme koguduse elu korraldamisega hästi toime: kirik on puhas ja soe,
palgad makstud, Jaani Lastemajas tegutseb kristlik lapsehoid,
pastoraadi tara ja katus on remonditud, alustasime projekti
“Tornikell meie linnas” ja kirikus on toimunud rohkelt ilusaid
sündmusi, et tuua inimesi lähemale Kristusele. See ongi kiriku põhieesmärk!
Soovime teile rohket rõõmu ja rahu alanud aastasse!
Tarmo Loodus, juhatuse esimees, Marko Tiitus, õpetaja

Meelis Suurkask, Helve Hunt, Priit ja Kristel
Aer, Kalmer Liimets, Kalle Küttis, Teele ja
Endo Kukk, Iivi-Reet Männik, Ivo Alliksaar,
Eveli Peterson, Laine Tamm, Evi Tamm, Avo
Tamm, Karl Mihkel, Tarmo ja Eva Loodus,
Marianne ja Rein Ruus, Marko ja Mirjam Tiitus, Merike Mitt, Anne-Ly Annama, Külli ja
Viktor Joonson, Enna ja Uku Audova, Tiina
Leiaru, Tiina Vilberg, Anu Sööt, Tiiu Soesoo,
Liili Jerlov, Kaidi ja Enn Kullama, Ingrid Madisson, Marko Kuldsaar, Kristo ja Krista
Hansson, Tiia Sülla, Evija Leiaru-Kuldsaar,
Kristiina Ehin, Marvi Kaul, Taimi Välba, Gerly
Lehtmets, Arish-Thea Puu, Meeli Sova, Helve
Tähis, Raili Mutli, Maie Arba, Mari Lehestik,
Kristi Grünberg, Hevel Sarv, Maarika Sibrits,
Meelis, Kätlin, Liis Grete ja Hans Erik Atonen, Anneli Kont-Rahtola, Epp Niidri, Heino
Laagus, Kaili ja Rait Helü, Kätlin Juuram,
Irma Väre, Jelena Pärle, Janek Kink, Merly
Laurits, Raja Aardevälja, Gerti Karilaid, Tõnis
Mägi, Kärt Johanson, Inno Indriko, Angela
Leiaru-Indriko, Laura Linntamm, Malle Blitner, Eha ja Leo Kooser, Katrin Hommik, Raul
ja Ivika Alliksaar, Cätlin ja Marko Mägi, Sirli
Naelaste, Evi Murd, Rein ja Kertu Reinsalu,
Vahur Ruut, Kristi Kerner, Aili London, Eda
Meidla, Liia ja Raivo Otsa, Erle Hein, Raina
Luhakooder, Helgi Kotsar, Keida ja Indrek
Tirmaste, Veera Pille, Hedvi Annemägi, Sirje
Kannel, Urmas ja Merle Uba, Käty Zujev,
Hilja-Aksella Soo, Jaanika Hund, Liis Mutle,
Linda Aru, Kalev Kotsar, Kalle ja Tiia Kadalipp, Liina ja Kristjan Toomjärv, Mikk Kard,
Kalju ja Elle-Maie Viir, Tiia Oks, Karin Jurs,
Heli Arak, Malle Kraavi, Evelin Vassar, Heli
Vassar, Kristel Männik, Merle Aasa, Kairi Kajo, Annika Salonen, Tiina Põldaru, Anneli
Ansmitt, Aarne Lätte, Silvia ja Aarne Soro,
Angela Aru, Diana Kumer, Marje Kask, Aare
Ansmitt, Anneli Romulus, Marge Salujärv,
Reet Lubi, Alfred Kliiman, Krista Tõnisson,
Laine Parrest, Fatme Kleban, Mariina Karro,
Aleksandr ja Ingrid Kostin, Eret Türk, Margit
Suurmets, Kadi Ritsing, Ülle Allas, Kadi
Noor, Marja-Liisa Talimaa, Ilmar Pärn, Kalju
Mirka, Katrin ja Priit Tambet, Mari Vallikivi,
Silvi Kont, Kristi Siimso, Hanneloore ja Harald Raid, Triin Engelke, Malle Pisarev, LeiliElise Lutsoja, Külli Saul, Ene Andresen, LilleAstra ja Rasmus Arrraste, Valve Toom-puu,
Siiri Kärt, Heino Thomson, Hubert ja Anu
Adari, Hillart ja Tiiu-Mai Mirka, Lembit-Kaur,
Ülo-Tarmo ja Ülo Stöör, Heidi Oja-Kal-berg,
Ruti Karilaid, Valve Schvede, Anne, Avo ja
Hello Upan, Rein Uusma, Laine Kal-lasmaa,
Asta ja Hans Koovit, Õilme Tšikina, Aksel
Hüva (kuni 27.01)
Õnnistust teile, head annetajad!
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Ma ei häbene evangeeliumi, see on ju Jumala vägi päästeks igaühele, kes usub.

Ajast igavikku on lahkunud
ja maetud kristlikult

21. detsembril 2014

LEIDA SEEDER

KONFIRMEERITUD

(22.05.1921-04.12.2014)
Matusetalitus 9.detsembril
Viljandi Jaani kirikus,
saadetud tuhastamisele
——————-

PEETER MÄNNE
(08.05.1929-12.12.2014)
Matusetalitus
19.detsembril Viljandi
Jaani kirikus,
saadetud tuhastamisele

Meie kodupaik asub taevas,
kust me ka ootame Päästjat –
Issandat Jeesust Kristust.
(Filipi 3:20)

KANTSELEI
ON LAHTI
E ja K kell 10-14
T ja N kell 13-17
P kell 9-9.45
ÕPETAJA MARKO
TIITUSE
KÕNETUNNID
T ja N kell 13-17
PIHIAEG
teisipäeval
kell 17-18
või kokkuleppel
õpetajaga

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

RISTITUD JA

21. detsembril 2014
KONFIRMEERITUD

EE

ERET TÜRK

ILMAR PÄRN

Mina olen Issand, Su Jumal, kes sulle õpetab, mis on
kasulik, kes sind juhatab teele, mida
sa pead käima. (Jesaja 48:17)
Raamatuletis müügil Marko Tiituse raamat
Sellesse on koondatud õpetaja 10 aasta
mõtisklused ja arvamuslood ühiskonnast ja
kirikust, teejuhtidele ja kaasteelistele, ajale ja
igavikule. Raamatut saab osta 12 euroga.

TÄNAME JUMALATEENISTUSTEL ANNETAJAID

 07.12 missal osales 85 inimest, eakate jõulupuu
ja jõulupakkide heaks annetati 132,80 €
 14.12 missal osales 63 inimest, kiriku kaunistamise jaoks jõuludeks annetati 99,84 €
 21.12 missal osales 48 inimest, töötegijate tänukoosviibimise korraldamiseks annetati 145,93 €
 24.12 jõuluõhtu jumalateenistustel osales 415
inimest, projekti „Tornikell meie linnas“ heaks
annetati 345,52 €
 28.12 missal osales 32 inimest, koguduse töö
heaks annetati 38,11 €
 04.01 missal osales 30 inimest, Kose kiriku välisvalgustuse heaks annetati 78,30 €
 11.01 missal osales 29 inimest, jumalateenistuste kulude katteks annetati 50,57 €
 18.01 missal osales 28 inimest, allianssnädala
jumalateenistuste korraldamiseks annetati 50 €
 25.01 missal osales 28 inimest, peremissade
korraldamiseks annetati 30,10 €
Tänud lahke meele eest!

TÄNUD VABATAHTLIKELE!

 Jõulupakkide pakkimine ja kättetoimetamine: diakooniatöö toimkond
 Jõulupakkide spronsorid: Maarika Sibrits,
Karl Luht, Enna ja Uku Audova
 Jõululõuna läbiviimine: Kaie Orgo, Maarika
Sibrits, Ebe Meiesaar, Raja Aardevälja, Tiina Vilberg, Enna Audova
 Kiriku jõulukuuse eest: Vestman OÜ
 Kiriku jõulukuuse ülespaneku ja mahavõtmise eest: Meelis Suurkask, Uku Audova,
Tarmo Loodus, Marko Tiitus
 Abi eest kantseleitöös: Maie Kasvandik
 Jõulupüha peremissa korraldamine: Maarja
Niinepuu, Jana Kaseoja, Mirjam Tiitus
 Eakate pärastlõuna korraldamine:
Raja Aardevälja, Tiiu Soesoo, Mirjam Tiitus
 Voolukatkestuse kõrvaldamise eest: Raimund Talts
 Lühtrite pirnide vahetamise eest: Karl Mihkel Loodus
Suur tänu hoole ja armastuse eest!

Õnnitleme!
3.veebr
4.veebr
6.veebr

9.veebr
13.veebr
15.veebr
16.veebr
17.veebr

18.veebr
19.veebr
21.veebr
22.veebr
23.veebr
27.veebr
1.märts
2.märts
3.märts
5.märts
6.märts
8.märts
9.märts
10.märts
12.märts
14.märts
15.märts
18.märts
19.märts
20.märts
23.märts
24.märts
26.märts
27.märts
29.märts
30.märts
31.märts

Aarne Soro
Tiina Vilberg
Aino Kaubi
Merike Mitt
Silvi Kont
Elar Kurvits
Õie Univer
Gunnar Sarana
Meta-Helene
Öngo
Raili Meri
Silvi Mitt
Diana Kumer
Rasmus Arraste
Angela Aru
Alvar Lepp
Külli Saul
Õilme Tšikina
Tarmo Loodus
Vilma Malling
Hubert-Hartius
Adari
Eda Meidla
Jüri Teder
Krista Liseiski
Taimi Välba
Anneli Ansmitt
Silvia Saveli
Ülo Stöör
Jaan Aavik
Karin Allik
Kätlin Juuram
Mari Vallikivi
Tiia Oks
Alfred Kliiman
Anne Upan
Kadri Tammai
Mati Männamaa
Anne-Ly Lepp
Tiiu Lätte
Kalle Küttis
Heino Laagus
Silvia Soro
Sirje Sei
Elga Jakobson
Heino Thomson
Ingrid Madisson
Eva Loodus
Hanneloore
Raid
Rita Dimitrijev
Tõnis Savi
Hans Koovit
Teet Kaur
Anu Peiel
Ene Kirotar
Kätlin Atonen
Helen Närep
Linda-Elisabeth
Tomson

41
48
80
68
62
32
66
50
89
53
82
44
85
50
47
51
76
57
93
90
85
53
51
77
49
85
76
79
72
30
40
49
78
61
32
53
48
78
65
85
40
65
80
61
48
48
23
42
31
92
30
50
79
40
36
81

