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Aprill AD 2013, Jürikuu                    nr 4/196  
Nii nagu te nüüd olete Kristuse Jeesuse vastu võtnud Issandaks, nõnda käige temas, 
olles juurdunud ja ülesehitatud temas ning kinnitatud usus, nõnda nagu teid on õpeta-
tud, ja olge ülevoolavad tänus.  
               Koloslastele 2:6-7 

Meie, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Viljandi Jaani koguduse liikmed, olles valitud koguduse nõukogusse ja palu-
des sellesse ametisse asudes Kolmainu Jumala õnnistust, panustame valitud ametis koguduse ja EELK teenimiseks 
oma oskusi, teadmisi ja aega. 

Meie otsused ja tegevused juhinduvad EELK eesmärgist juhtida inimesi pääsemisele ja tõe tundmisele, aidates kaa-
sa Jumala Sõna kuulutamisele ja sakramentide jagamisele, haridus-, diakoonia- ja misjonitöö tegemisele ning muul 
viisil kristliku usu ja armastuse levitamisele, edendamisele ja süvendamisele. 

Kiriku missiooni täitmisel peame oluliseks saavutada Jaani koguduses usuline ja vaimulik kasv, majanduslik suutlik-
kus, vastastikune lugupidamine, üksmeel ning teineteist arvestav õhkkond. 

Selle saavutamiseks lubame: 

☺ juhinduda oma tegevuses Pühakirjast ning EELK põhikirjast ja kirikuseadustikust; 

☺ toetada koguduse õpetajat koguduse usulisel ja kõlbelisel ülesehitamisel, vaimulikul teenimisel ja koguduse 

juhtimisel, sh muusika-, hingehoiu-, hoolekande-, laste- ja noorsootöö, misjonitöö, avalike ja välissuhete kor-
raldamisel; 

☺ panustada koguduse arengukavas seatud eesmärkide saavutamiseks; 

☺ teha koostööd Viljandi Jaani ja Pauluse koguduste vahel vastavalt koostööleppele; 

☺ väärtustada nõukogu liikmete isiklikku osalemist ja kaasateenimist koguduse jumala-teenistuslikus ja vaimuli-

kus elus; 

☺ arendada koguduseliikmete vabatahtlikku teenimist vastavalt Jumalalt saadud andidele ja võimalustele ning 

toetada koguduse toimkondade tegevust, luues selleks soodsad tingimused; 

☺ toetada kogudust vastavalt oma võimalustele aastaringselt liikmesannetustega ja osaleda koguduses korral-

datavates korjandustes; 

☺ seista EELK, Viljandi Jaani koguduse, õpetaja, ametiisikute ja töötajate hea maine eest, austades ja pidades 

kinni põhimõttest, et koguduses esilekerkinud probleemid lahendame õpetaja koordineerimisel koguduse 
sees; 

☺ suhelda koguduse liikmete, õpetaja, ametiisikute ja töötajatega ausalt ja avalikult, käia delikaatselt ringi isikuid 

puudutava ja hingehoidliku teabega; 

☺ osaleda oma kirikliku tegevuse kvaliteedi tõstmiseks vastavatel koolitustel; 

☺ toetada koguduse nõukogu ja juhatuse demokraatlikult vastuvõetud otsuste täide-viimist, kusjuures otsuste 

vaidlustamine saab toimuda otsuse langetanud organis või muul kirikuseadustikus ette nähtud viisil. 

Lubame Jumala ja koguduse ees käesolevas ühisavalduses kokkulepitud põhimõtetest oma jõu ja võimete kohaselt 
kinni pidada ning kogudust oma aja ja andidega teenida. Juhul, kui  nõukogu liikmel ei ole võimalik selles ühisavaldu-
ses antud lubadusi täita, astub ta oma      südametunnistuse kohaselt nõukogust tagasi, lubades kogudust teenima 
asendusliikme. 

Selleks aidaku meid Jumal. 

EELK Viljandi Jaani koguduse nõukogu liikmed ja õpetaja: 

Raja Aardevälja, Meelis Atonen, Enna Audova, Tiit-Uku Audova, Helve Hunt, Ilmi Kard, Meelis Kard, Maie Kasvandik, 
Teet Kaur, Kalle Küttis, Evija Leiaru-Kuldsaar, Kalmer Liimets, Tarmo Loodus, Karl Luht, Ülle Luisk, Marko Mägi, 
Jaan Männik, Margus Põldsepp, Silvia Soro, Ülo Stöör, Meelis Suurkask, Mirjam Tiitus, Taimi Välba, Tiina Vilberg. 

Koguduse õpetaja Marko Tiitus,   Viljandis, 07. aprillil 2013 
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Olen sageli kuulnud oma 
kaasmaalasi ütlemas, et 
„iga inimene usub milles-
segi“ või et „igaühel on  oma 
usk“. Religioonisotsioloog 
Lea Altnurme doktoritöö 
kannab pealkirja „Kristlusest 
oma usuni“, kus ta veenvalt 

näitab, et XX sajandi teisel poolel on eest-
laste religioossuses aset leidnud mitmed 
olulised muutused: traditsiooniline kristlik 
maailmavaade on asendunud New Age’ 
vaimsusega, usust on saanud järjest enam 
igaühe „oma asi“, kus välised autoriteedid ja 
institutsioonid (kirikud) mängivad aina väik-
semat rolli. 
Tõepoolest, küllap mingil tasandil on igaüks 
meist usklik.  Ilma usu, st usalduseta kaas-
inimese, maailma ja elu vastu – ka selle 
poole vastu oma kaasinimesest, maailmast 
ja elust, mida me ei ole võimelised mõistma 
ega kontrollima – pole võimalik elada.  Või-
me uskuda, loota ja armastada on meie 
loomuses. 
Ülestõusmispühad kutsuvad meid astuma 
sammu edasi – alateadlikust, määratlema-
tust ja isiklikust „oma usust“ teadliku, mõtes-
tatud, tunnistatud ja jagatud usu suunas.  
Kõige vanemas evangeeliumis, Markuse 
evangeeliumis jutustatakse, et kui Jeesus 
oli ülestõusnuna ilmunud Maarja 
Magdaleenale ja seejärel veel kahele jüngri-
le, ei uskunud teised jüngrid nende juttu. 
Kui siis Jeesus viimaks näitas end neile 
üheteistkümnele, kui nad lauas istusid, siis 
„hurjutas ta nende uskmatust ja põikpäisust, 
et nad ei olnud uskunud neid, kes olid Teda 
näinud pärast Ta ülesäratamist“ (Markuse 
16:9-14). 
Jüngrite usk Kristusesse oli pärast Suurt 
Reedet kõikuma löödud. Ning see usukriis 
avaldus kohemaid ka usalduse puudumises 
üksteise vastu.  Mis jääb alles siis, kui ei 
usk Jumalasse ongi ainult „oma usk“, kui ei 
usaldata enam teisi koguduseliikmeid, hin-
gekarjaseid, Pühakirja, kiriku õpetust,  päri-
must ja sakramente? Aga kui see „oma usk“ 
ühel hetkel ei kanna, kellele või millele siis 
toetuda? 
Kristlus on „oma usk“ selles mõttes, et us-
kuda on võimalik ainult omaenda südame, 
hinge ja kogu eluga. Aga ta on ka koguduse 
usk, kus tervik on kaugelt enam kui liideta-
vate summa. Koguduse usk, eestpalved ja 
armastus võib meid kanda ka siis, kui „oma 
usust“ ja jõust puudu jääb. Ja vastupidi, 
meie „oma usk“ võib koguduses saada kel-
lelegi teisele inspiratsiooni, julguse ja väe 
allikaks. 
Kiriku roll on aidata meil kasvada oma usust 
kristluseni. EELK piiskopid kirjutavad oma 
ülestõusmispühade läkituses:  „Usalduse 
loomise ja püsimise eelduseks ühiskonnas, 
inimsuhetes ja kirikus saab olla üksnes usk 
ülestõusnud Issandasse. Usaldus, et tema 
Vaimu puudutus äratab meis uut elu, vabas-
tagu meid hirmu ja usaldamatuse ahelaist.“ 
Seda soovin ja palun ka Sinule,               
hea Aja Lehe lugeja                   Marko Tiitus 

Koguduse palgaliste töötajate meeskonnas 
on toimunud muudatus. Omal soovil lahkus 
töölt sekretär-juhiabi Eda Lauer, tema ase-
mel asub aprilli lõpus tööle Mirjam Tiitus. 

Eda töötas koguduses alates 29. oktoobrist 
2012, seega pisut alla viie kuu. Eda põhjen-
das oma lahkumist sooviga pühenduda täis-
ajaga oma magistriõpingute lõpetamisele 
Tartu Ülikoolis, samas ei rahuldanud teda 
koguduse poolt pakutud  

töö- ja palgakorraldus.  

Oleme Edale tänulikud Jaani koguduses töö-
tatud aja eest ja soovime talle edu õpingute 
lõpetamisel ja meelepärase töö leidmisel. 

Seoses  töölt lahkumisega on koguduse 

kantselei avatud aprillikuus teisipäeval kell 

13-16, neljapäeval kell 14-18, pühapäeval 

kell 9-9.45 ja pärast jumalateenistust.   

Alates 28. aprillist asub 

sekretär-juhiabina tööle 

Mirjam Tiitus. Mirjam on 

koguduse nõukogu liige 

ning laste- ja peretöö toim-

konna esimees. Ta on 

koguduses tegev vaba-

tahtlikuna lastetöös ja 

diakooniatöös alates 

2005. aastast. Soovime 

Mirjamile uues ametis edu ja õnnistust!        

Pikemat intervjuud uue sekretär-juhiabiga 

loe maikuu Aja Lehest.            Tarmo Loodus 

SEKRETÄRSEKRETÄRSEKRETÄR---JUHIABI JUHIABI JUHIABI ONONON   MIRJAM MIRJAM MIRJAM TIITUSTIITUSTIITUS   

OMA OMA OMA USUSTUSUSTUSUST   

KRISTLUSENIKRISTLUSENIKRISTLUSENI   
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MUINASJUTUD MUINASJUTUD MUINASJUTUD POLNUDKIPOLNUDKIPOLNUDKI   VÄGAVÄGAVÄGA   HIRMSADHIRMSADHIRMSAD      

Suurel Neljapäeval toimus pärast õhtust mis-
sat juba traditsiooniks saanud armastussöö-
maaeg (agape) kiriku keldrisaalis. See oli 

hetk, kus oli võimalus argikiirusest korraks 
välja astuda ning olla koos Jumalaga ja ise-
endaga vaikuses, palves, piiblilugemistes ja 

lauludes ning ühises söögilauaosaduses.  
Suur tänu õpetaja Marko Tiitusele ja diakoo-

niatöö toimkonnale selle õhtu eest!  

ARMASTUSSÖÖMAAEG ARMASTUSSÖÖMAAEG 

SUUREL NELJAPÄEVALSUUREL NELJAPÄEVAL 

Koolivaheaja reede õhtupoolikul valitses kiriku 
keldrisaalis suur elevus, kui üksteise järel hakka-
sid saabuma rõõmsameelsed lapsed koos suurte 
kompsudega – ees ootas järgmise päeva lõunani 
kestev kirikuöö koos ööbimisega kiriku keldrisaa-
lis. Kokku oli meid 15 last vanuses 2-12 eluaastat 

ning 8 täiskasvanut. 

Oliver (12a): Kirikuööl oli vahva. Kuna ma ise 
elan Tartumaal, siis sattusin kirikuööle tänu ven-
nale ja Kristiinale. Mulle meeldib osa võtta sellis-
test põnevatest ja teistmoodi tegemistest. Kirikuöö 
toimus Viljandi Jaani kirikus. Tutvusime ka kiriku-
ga ja pärast oli selle kohta viktoriin. See oli mulle 
kerge ja põnev. Kõik need õhtused tegevused ja 
tegemised kirikus olid põnevad. See oli üks esi-
mene kokkupuude minul tegevusega kirikus. Seal 
õppisime ka näidendi, mille esitasime I ülestõus-
mispühal. Ja kogu pere tuli näidendit kirkusse 
vaatama. Ma loodan, et neid tuleb tulevikus roh-
kem. Mulle väga-väga meeldis see aeg. 
 

Elsbet (9a): Mulle meeldis kõige rohkem õhtul  
muinasjuttude rääkimine, kuid need polnudki väga 
hirmsad. 

Emma (7a): Mulle meeldis kõige rohkem viktoriin 
selle kohta, mis me kiriku ja oreli kohta kuulsime. 
Meie võistkonnas olid Ingel, Elsbet, Oliver ja mi-
na. Meie võistkond võitis ja palju nalja sai kirikuööl 
ka. 
Iida (8a): Kõige põnevam asi oli õhtune muinas-
jutt ja muusika tegemine küünlavalguses. Ja 

vahvlid. Mulle meeldis kirikuöö väga! 

Ingel  (7a): Mulle meeldisid kõige rohkem män-

gud, lugude kuulamine ja viktoriin. Ja magamine 

keldrisaalis meeldis ka. 
 

9. märtsil tähistas meie koguduse kauaaegne 

koorijuht Taimi Välba oma 75. sünnipäeva 

meeldejääva kontserdiga. Musitseerisid meie 

koguduse ansambel Iris, meeskoor Sakala  

topeltkvartett, organist Aaro Tetsmann ning 

solistid Bert Langeler, Marie Johanna Univer, 

Diana Taal ja Kristel Kutser, juhatasid Taimi 

Välba ja Liisi Toomsalu. 

SÜNNIPÄEVAMUUSIKA!SÜNNIPÄEVAMUUSIKA! 

ÜLESTÕUSMISPÜHA OLI ÜLESTÕUSMISPÜHA OLI 

RÕÕMUPÜHARÕÕMUPÜHA 

Vigiilial ristiti Jaani koguduse leeriõppijad 
Anneli ja Aare Ansmitt, Laura Linntamm ja 
Heiti Silvet. Pildil Jaani ja Pauluse koguduste 
leeriõppijad koos õpetajate Marko Tiituse ja 

Allan Praatsiga. 
Ülestõusmispüha peremissal esitasid lapsed 

nukunäidendi vaikse nädala sündmustest – 

palmipuudepühast ülestõusmispühadeni, 

juhendasid Silvia Soro ja Teet Kaur. 
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KANTSELEI JA KIRIK KANTSELEI JA KIRIK KANTSELEI JA KIRIK 
ON LAHTION LAHTION LAHTI   

teisipäeval 13-16,        
neljapäeval 14-18,  

pühapäeval  9-9.45 ja  
pärast teenistust 

 
   

ÕP. MARKO TIITUSEÕP. MARKO TIITUSEÕP. MARKO TIITUSE   
KÕNETUNNIDKÕNETUNNIDKÕNETUNNID   

 

teisipäev  kell 13-16 ja 
neljapäev kell 14-17 

 
 

PIHIAEGPIHIAEGPIHIAEG   
teisipäeval kell 16-17   

või kokkuleppel 

 

Jaani koguduse aadress:                    
Pikk 8, 71003 Viljandi 
www.eelk.ee/viljandi.jaani                                                          
 

Õp Marko Tiitus:                        
tel 53 41 33 94                              
e-post: marko.tiitus@eelk.ee   
 
 

Koguduse konto SEB-s on        
100 220 503 960 04 
AL toimetus:  
Marko Tiitus, Tarmo Loodus, 
Mirjam Tiitus 
 
Kuulutused ja artiklid saata     
koguduse e-posti aadressil 

TÄNUD TÄNUD   

VABATAHTLIKELE!VABATAHTLIKELE! 
Hele-Mall Kiviste, Fatme Kleban, Kairi Kajo - 

kiriku koristamine 
Silvia Soro, Ingrid Juht, Mirjam Tiitus, Kalmer 
Liimets, Minna Ilmaniemi, Katrin Kangus, Teet 
Kaur, Ülle Luisk - peremissade ning lastekirikute 

korraldamine ja läbiviimine 
Minna Ilmaniemi - laste lauluringi juhendamine 
Kristiina Ehin, Silver Sepp, Teet Kaur, Silvia 
Soro, Aare Liimets, Katrin Kangus, Minna 
Ilmaniemi, Mirjam Tiitus, Marko Tiitus, Kalev 

Rajangu - laste kirikuöö korraldamine 
Kaie Orgo, Ilmi Kard, Maie Kasvandik, Maari-
ka Sibrits, Raja Aardevälja, Enna Audova, Ene 

Laur - agape söömaaja korraldamine 
Mirjam Tiitus, Tiiu Lätte – eakate pärastlõuna 

korraldamine 
Ly Teder – savikausi annetamine kogudusele 

Olge tänatud ja hoitud! 

TÄNAME  MÄRTSIKUU  TÄNAME  MÄRTSIKUU  

LIIKMEANNETAJAIDLIIKMEANNETAJAID    
Maie Kasvandik, Andra Tetsmann, Marko Mägi, 
Kristi Grünberg, Enna ja Tiit-Uku Audova, Eva ja 
Tarmo Loodus, Alvar Lepp, Tiina Leiaru, Tiina 
Vilberg, Taimi Välba, Evija Leiaru-Kuldsaar, Mar-
ko Kuldsaar, Mirjam Tiitus, Tiia Oks, Malle 
Pisarev, Tiia Sülla, Kaidi ja Enn Kullama, Janek 
Kink, Kätlin Juuram, Marlene ja Jaan Aavik, Irma 
Väre, Jelena Pärle, Inno Indriko, Aino Kaubi, 
Aino Järv, Käty Zujev, Angela Leiaru-Indriko, 
Ludmilla Abel, Hilda Kaljula, Raul Alliksaar, Tiiu 
Soesoo, Irina Vares, Marvi Kaul, Raina 
Luhakooder, Liina ja Kristjan Toomjärv, Keida ja 
Indrek Tirmaste, Rait Helü, Heino Thomson, Mikk 
Kard, Tiia ja Kalle Kadalipp, Liidi ja Alfred 
Kliiman, Urmas Närep, Marje Kask. 

Kogudusele on annetuse teinud ka Aarne     

Raudmäe.           Õnnistust teile, head annetajad! 

28. aprillil kell 10 on  
Jaani kirikus 

koraalipüha missa  

Laulge Issandale uus laul, sest Ta on 
teinud imetegusid (Psalm 98:1) 

 

28. aprilli hommikul kõlab Jaani kirikus  
Halleluuja tahan laulda nüüd sel arm-
sal hommikul, mis juhatab sisse kogu-
duse järjekordse koraalipüha. Võime 

kõik koos tõsta taeva poole silma, jää-
des suure rõõmuga            mõtlema 

Isale, kelle tiiva varju all          me või-
me rahus elada. 

 

Kui hea on teada, et tema oma lapsi 
ikka enda juurde kutsub. Saame      
palves panna kokku oma käed ja     

hõisates laulda Temale: Õnnista ja 
hoia, vaimuga meid võia, oma pale 
tõsta Sa, Issand, ja meid valgusta.   

 

Koraalipühal teenivad kaasa Marko Mägi, 
ansambel Iris, Viljandi Linnakapelli Brass,  
organistid Kalev Rajangu ja Kristel Aer. 

 

Tule  Sinagi, armas koguduse liige, et 

koos  laulda: Aamen, aamen, aamen, 

Jeesu nime kiitkem: meie Issand oled 

Sa, esimene, viimne ka! 

31. märtsil on ristitud  
 

Anneli Ansmitt 
Aare Ansmitt 

Laura Linntamm 

Heiti Silvet 
 

Nüüd te olete kõik usu 

kaudu Jumala lapsed   

Kristuses Jesuses, ses 

kõik, kes olete Kristusesse 

ristitud, olete Kristusega 

rõivastatud. (Gal. 3:26-27) 

Laupäeval, 13. aprillil kell 9.00-16.00 on  

EELK Usuteaduse Instituudis lahtiste uste päevEELK Usuteaduse Instituudis lahtiste uste päevEELK Usuteaduse Instituudis lahtiste uste päev   
 

12.00  peab rektor dr Ove Sander palvuse, seejärel lõunasöök. 

12.45  on instituuti tutvustav ekskursioon ja kohtumine akadeemiliste osakondade esindajatega. 
13.15 dokfilm „Üle läve…“ (52 min) ja diskussioon, juhib lektor Naatan Haamer (hingehoid). Film räägib 

surmateadlikkusest ja sotsiaalsest toest leinas. Intervjuud eesti kirjanike Viivi Luige, Mari Saadi ja Asta Põld-

mäega leinakogemustest, surmateadlikkusest ja nende väljendumisest läbi loomingu. Intervjuud spetsialistide-

ga, kes oma töös puutuvad kokku leinajate, surijate ja nende lähedastega. Filmi üks autoritest on Tartu Teo-

loogia Akadeemia hingehoiueriala üliõpilane Liidia Meel. 

Avatud loengud 

9.15-12 Filosoofia ajalugu, mag Toomas Abiline 

9.15-12 Uue Testamendi tekstid ja nende hermeneutika, dr Randar Tasmuth 

13.15-16 Väärtused sotsiaaltöös ja tervishoius: diakooniateoloogia, dr Ingmar Kurg 

13.15-16 Fundamentaalteoloogia, dr Arne Hiob 
Lahtiste uste päev on suurepärane võimalus esitada küsimusi, uurida õppekavade ja ainete kohta, vestelda 

akadeemiliste osakondada esindajatega, saada ülevaade õppetingimustest ning tutvuda instituudi suure väär-

tusega teoloogilise raamatukoguga. 
EELK Usuteaduse Instituut on vanim Eestis tegutsev erakõrgkool, mille põhiülesandeks on valmistada ette 

vaimulikke ja töötegijaid EELK kogudustele, töötegijaid teoloogilist, kultuuriloo ja ühiskonnateaduste alast 

kvalifikatsiooni eeldavatele ametikohtadele. Õppida on võimalik usuteaduskonnas, pastoraalseminaris, 

täiendkoolitustel, kirikumuusika osakonna kursustel. Usuteaduskonnas õpitakse rakenduskõrgharidusõppes 

või usuteaduse magistriõppes ning kristliku kultuuriloo magistriõppes. Õppimisvõimalustest lähemalt vaata 

meie kodulehelt www.ui.eelk.ee. 

Ajast igavikku lahkunud, 

tuhastatud ja kristlikult 

maetud 
 

LEIDA ANGA 
05.09.1927-21.02.2013 

Matusetalitus 27.02.2013 
 

LINDA-LEILI SEIN 
31.01.1940-27.02.2013 

Matusetalitus 07.03.2013 
 

Jeesus ütleb: „Mina olen ülestõusmine 

ja elu. Kes minusse usub, see elab, 

isegi kui ta sureb.“ (Joh. 11:25) 

http://www.eelk.ee/viljandi.jaani
mailto:marko.tiitus@eelk.ee

