
 

Suur Nädal (Vaikne Nädal) ja ülestõusmispühad annavad 
meile võimaluse erilisel viisil Kristuse kannatuse, surma ja 
ülestõusmise müsteeriumisse süvenemiseks ning selle uskliku 
ja tänuliku meelega omaksvõtmiseks. Sel perioodil peetavad 
jumalateenistused ja palvused on rikkad ja     mitmekesised nii 
piiblilugemiste, kirikulaulude kui ka     liturgilise ainese poolest. 
 

Palmipuudepüha – Aukuninga alandustee 
Kõigeväeline, igavene Jumal, 
kuulekana Sinu tahtele sai meie Lunastaja inimeseks, 
alandas ennast ja painutas end risti häbi alla. 
Aita meil Teda kannatusteel tõsise meelega järgida 
ja Tema ülestõusmise võidust osa saada. 
Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, 
kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb 
igavesest ajast igavesti. 
 

Paastuaja kaks viimast nädalat keskenduvad Kristuse  kanna-
tustele. Palmipuudepühal asub kogudus jälgima viimaseid 
sündmusi Õnnistegija elus. Palmipuudepüha missa toimub 
Jaani kirikus 1. aprillil kell 10. 
 

Suure Nädala esmaspäev – Jeesus Ketsemanis 
Issand Jumal, halastaja Isa, 
me palume Sind, vaata armuga oma rahva peale, 
kelle pärast Sinu armas Poeg ennast patuste kätte andis 
ja häbistavat ristisurma kannatas. 
Anna meile oma armu, et oleksime Sinu Poja eeskujul 
kannatlikud oma murede keskel 
ning Sind igal ajal kiidaksime ja austaksime. 
Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi. 
 

Suure Nädala teisipäev – Jeesus kohtu ees 
Issand Jeesus, 
Sind, meie Päästjat, häbistati ja rahvas naeris Sinu üle. 
Nagu tall, keda viiakse tappa, vaikisid Sa oma kohtu-mõistjate 
ees. 
Anna meile julgust tunnistada Sind elava Jumala Pojaks ning 
kingi julgust järgneda Sinule ka siis, kui meie tee läheb 
läbi kahtluste, pettumuste ja hirmu pimeduse. 
Kuule meid, kes Sa koos Isaga Püha Vaimu ühtsuses elad ja 
valitsed igavesest ajast igavesti. 
 

Suure Nädala kolmapäev – Jeesus mõistetakse surma 
Püha Jumal, 
Sa alandasid oma Poja häbistava risti alla, 
et meid kurja võimusest vabastada. 
Anna meile armu, et ka meie oleksime kuulekad Sinu   tahtele 
ning tõuseksime kord kirkuses üles. 
Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, 
kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb 
igavesest ajast igavesti. 
 

Suure Nädala esmaspäeval, teisipäeval ja kolmapäeval 
toimuvad sõna- ja palveteenistused algusega kell 18. 
Loeme Kristuse kannatuslugu püha Matteuse evangeeliumist: 
esmaspäeval Jeesuse palvevõitlusest Ketsemanis, teisipäeval 
Jeesuse üle kohtumõistmisest, kolmapäeval Jeesuse surma-
mõistmisest. Oluline koht õhtustel teenistustel on vaiksel 

palvel, kus asetume vaimus loetud sündmustesse ning püüa-
me kannatava Õnnistegija läheduses oma vaimu kirgastada. 
  

Suur Neljapäev – Püha armulaud 
Issand Jeesus Kristus, 
Sa oled seadnud meile püha armulaua, et me võiksime 
meelde tuletada Sinu surma ja tunnistada Sinu ülestõusmist. 
Aita meil Sinu ihu ja vere sakramenti nõnda vastu võtta, 
et me kogeksime igal päeval Sinu lunastavat väge, 
kes Sa koos Isaga Püha Vaimu ühtsuses elad ja valitsed 
igavesest ajast igavesti. 

Suur Neljapäev on ülestõusmispüha tsükli pöördepunktiks. 
Tuhkapäeval alanud patukahetsusaeg lõpeb tänase armu-
lauateenistusega. Ühtlasi algab Suure Neljapäeva jumalatee-
nistusega risti ja ülestõusmise paasapüha, ülestõusmispüha 
õhtuni kestev kolmepäevane püha, mis väljendab Kristuse 
ristisurma ja ülestõusmise kokkukuuluvust. Suur Neljapäev 
erineb oma iseloomult Suure Nädala teistest päevadest. Piibli-
lugemiste peateemaks on armulaua seadmine, mis annab 
teenistusele piduliku ja rõõmsa tooni. Lisaks on väga vana 
traditsioon meenutada Suurel Neljapäeval Jeesust, kes peseb 
oma jüngrite jalgu. Päeva ladinakeelne nimi dies viridium 
(´roheliste [okste] päev´) viitab Suurele Neljapäevale kui tradit-
sioonilisele pihil käimise päevale. Armulauaosadusest välja 
jäetud inimesed võeti tagasi koguduse osadusse ja nad said 
uuesti Kristus-viinapuu värsketeks oksteks. 
 

Jaani kirikus on Suure Neljapäeva missa 5. aprillil kell 18. 
Suure Neljapäeva jumalateenistuse järel on meie koguduses 
traditsiooniks saanud koguduse osadus- või armastussööma-
aeg (agape-söömaaeg). Tegemist on liturgilise söömaajaga, 
mida raamistavad laulud, palved ja piiblilugemised. Agape- 
söömaaja ülesehitus järgib suures osas juutlikke ja 
algrkistlikke tavasid – umbes nõnda võis välja näha ka Jeesu-
se paasasöömaaeg oma jüngritega Suurel Neljapäeval. 
 

SUUR NÄDAL JA ÜLESTÕUSMISPÜHAD    TÄNUD  MEIE TUBLIDELE 
VABATAHTLIKELE JA 
KINKIJATELE! 
Raja Aardevälja –  kiriku 
kaunistamine lilledega 
Taimi Välba – piibli- ja 
palveringis koraalide 
saatmine 
Meelis Suurkask – lillede 
hooldamine 
Katrin Kangus, Silvia Soro, 
Kalmer Liimets, Minna 
Ilmaniemi, Mirjam Tiitus – 
peremissa ja lastekirikute 
korraldamine 
Raja Aardevälja, Hele-Mall 
Kiviste, Fatme Kleban – 
kiriku koristamine                         
Mirjam Tiitus – eakate 
pärastlõuna korraldamine 
Andra Tetsmann – termose 
ja tee kinkimine kogudusele 

Aprill 2012 Nr 4/185 

Õnnitleme! 

 

Aprill   AD 2012   Jürikuu                                                     Nr 4/185 
 

Jeesus Kristus ütleb: Minge kõike maailma, kuulutage                  
evangeeliumi kogu loodule!                                                  Mk 16: 15 

01.04 Tamara Vahtramäe 54 
02.04 Maie Arba  58 
04.04 Renee Aua  50 
05.04 Tiia Kadalipp  52 
05.04 Marju Kindlam  66 
05.04 Heli Saamer  78 
06.04 Sailo Lamsoo  51 
08.04 Leida Koorits  89 
08.04 Maire Soa  73 
09.04 Jaak Luhakooder  53 
09.04 Linda Pukk  62 
10.04 Helve Hunt  57 
12.04 Hilda Kaljula  90 
14.04 Leili Mäe  77 
15.04 Lille–Astra Arraste 79 
15.04 Maie Tavaste  82 
18.04 Heino Johanson  82 
18.04 Laine Parrest  56 
19.04 Reet Mammon  65 
20.04 Kai Oidermaa  58 
22.04 Malle Liivak  70 
25.04 Linda Aru  89 
26.04 Gudmund Lepp  65 
26.04 Ebe Unt  61 
27.04 Mare Kotsar  51 
27.04 Andres Lepik  55 
29.04 Aavo Upan  59 
30.04 Helmi Siil  82 
 

JUMAL ÕNNISTAGU KÕIKI 
TEID JA NOOREMAID    
SÜNNIPÄEVALAPSI!  

Agape-söömaajast osavõtmiseks palume end kirja 
panna tel 4333 000 või 554 0967 või e-posti teel  
viljandi.jaani@eelk.ee. Annetus kolmekäigulise 

söömaaja eest on vastavalt võimalustele                 
2-7 € (toidu omahind 5.50 €).  
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Ülestõusnud Jeesus 
ilmub Galileasse mat-
kanud üheteistkümnele 
jüngrile ja läkitab nad 
maailma rõõmusõnu-
mit kuulutama: Minule 
on antud kõik meele-
vald taevas ja maa 
peal. Minge siis tehke 
minu jüngriteks kõik 
rahvad, neid ristides 
Isa ja Poja ja Püha 
Vaimu nimesse ja neid 
õpetades pidama kõi-

ke, mida mina teid olen käskinud. (Mt 28:18-20)  
 

Ning lisab siis midagi, ilma milleta ei oleks kui-
dagimoodi võimalik mõista eelnevat läkitamist: 
Mina olen iga päev teie juures ajastu otsani. 
 

Tunnistan, et see Jeesuse tõotus on olnud ja 
on jätkuvalt mulle mu vaimulikus kujunemises 
ja kasvamises väga tähtis.  Hakkasin teadvus-
tama oma usku Jumalasse ja otsima teed kiriku 
osadusse just siis, kui hakkasin tasapisi taju-
ma, et ma ei ole kunagi üksi. Minuga on alati 
keegi Nähtamatu, kes saadab mind mu teedel 
ööl ja päeval, rõõmus ja mures, üksinduse 
vaikuses ja suurte rahvahulkade keskel.  Tema 
ligiolu tajumine toob südamesse erilise rahu, 
kindluse ja soojuse – see on tunne olla hoitud 
Jumala peopesa kumeruses, kui kasutada ühe 
vana keldi palve sõnu. 
 

Ülestõusmispühadel hõiskab Kirik koos kogu 
looduga: Kristus on üles tõusnud! Ta on tõesti 
üles tõusnud!  See ei tähenda lihtsalt seda, et 
Kristuse eksistents kusagil ja mingil viisil jätkub.  
Meie, kristlaste, jaoks on ülestõusmispühade 
rõõmu põhjuseks see, et Taeva ja Maa Issand, 
kes lõputust armastusest inimeste vastu on 
andnud Kolgatal oma elu, on ülestõusnuna 
ligiolev meie elu igal ajajärgul, igas olukorras ja 
igas paigas. 
 

Mina olen iga päev teie juures ajastu otsani. 
Jeesus ei andnud seda tõotust mitte üksikutele 
kristlastele, vaid jüngritele, kellest varsti, Püha 
Vaimu anni vastuvõtmise järel kujunes Kristuse 
Kirik.  Ka täna elab kirik mitte oma liikmete 
tublidusest või aktiivsusest, ühiskondlikust 
prestiižist või mineviku pärandist, vaid Kristuse 
ligiolust nii koguduses tervikuna kui igas üksi-
kus liikmes. Ainus põhjus, miks kirik peaks 
tulevikuühiskonnas kellelegi korda minema, 
ongi see, kui Jumala ligiolu on temas tõeliselt 
leitav ja tajutav. 
 

Rõõmsaid ülestõusmispühi, hea lugeja.  Kujun-
dagu Sinu elu ja teenimist Kristuse arm, kes on 
Sinuga iga päev ajastu otsani.  

Marko Tiitus                                                 
koguduse õpetaja 

MINA OLEN IGA PÄEV 
TEIE JUURES … Algus lk. 1 

Suur Reede – Jumala Tall 
Püha Jumal, 
me kummardume täna vaimus Sinu Poja risti alla, 
mille Sa oled püstitanud lepituseks enda ja meie vahele, 
et hukka mõista maailma patt ning avalikuks teha meie päratu süü. 
Aita meil seda ära tunda ning anna meile julgust 
usaldada end Sinu seletamatu armu hoolde, 
kes Sa neile, kes kahetsuses risti alla kummarduvad,               
andeks annad  Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi. 
 

Suur Reede on Kristuse surmapäev, mil Kirik elab tõsiduses ja 
leinas. Ometi ei ole see päev lohutamatusega märgitud. Suure 
Reede sõnum on: Kristus on surnud meie eest ja toonud meile 
lepituse. Kristuse rist on usklikele elu märgiks. Liturgiline värv on 
must või punane (altaril ja kantslil võivad kirikutekstiilid hoopis 
puududa). Kirikukelli ei helistata, kirikus süüdatakse ainult häda-
pärane valgustus, orelit või muud instrumenti kasutatakse vajadu-
sel vaid koguduselaulu toetamiseks. Suur Reede on ainulaadne püha aastas, mil vanakirikliku traditsiooni 
järgi  ei pühitseta armulauda. 

Ülestõusmisöö – Kristus on võitnud surma 
Jumal, valguse looja ja igavese elu allikas, 
Sa oled selle püha öö meie Issanda ülestõusmise 
kirkusega valgeks teinud. 
Ärata kõik ristitud uuele elule ja kinnita neid oma Püha Vaimuga, 
nõnda et nad võiksid elada Sinu lastena 
ja Sind rõõmsa südamega ülistada. 
Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, 
kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb 
igavesest ajast igavesti. 
 

See öö on valvamisöö Issandale (2Ms 12:42). Kirik laulab kiitust 
Kristuse ülestõusmise valgusele, mõtleb Jumala imelistele tegudele 
meie heaks Vana Testamendi lugemistega ning pühitseb ristimise 
ja armulaua sakramente, mis ühendavad meid Kristuse surma 
ja ülestõusmise osadusega. 
Vigiilia tähendab öist valvet. Nagu Iisraeli rahvas valvas esimesel 
paasaööl, kui Jumal neid Egiptusest välja viis, nõnda valvab sellel pühal ööl ka ristirahvas, et uuesti vai-
mus läbi elada Kristuse ülestõusmise rõõmsat müsteeriumi. Öise jumalateenistuse piiblilugemistes tulevad 
esile Vana Testamendi paasadega seotud teemad ja ristimine. Evangeelium toob sõnumi sündmustest 
kaljuhaua juures. 
Jumal on äratanud Jeesuse surnuist üles ning murdnud surma kammitsad. Me tuletame ka meelde, et 
ristimises oleme koos Kristusega surnud ja üles tõusnud uueks eluks. 
Ülestõusmispühad on kristlastele olnud ja on ka tänapäeval tähtsaim ja ilusaim ristimisaeg. 

Kristuse ülestõusmise püha – Kristus on surnuist üles tõusnud! 
Kõigeväeline, igavene Jumal, Sina oled oma Poja surmaga lunastanud meid patust 
ja päästnud surma võimusest ning tõotanud Tema ülestõusmises meile igavest elu, 
et me kuradi meelevalla alt päästetuna saaksime elada Sinu riigis. 
Anna meile armu, et me elaksime selles rõõmsas usus ning Sind igal ajal kiidaksime ja tänaksime 
Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb 
igavesest ajast igavesti. 
 

Ülestõusmispühal kõlab ristirahva keskel rõõmus kuulutus: Kristus on surnuist ülestõusnud! Ta on esime-
sena üles äratatud surnuist, uudseviljana magamaläinutest. Ta on võitnud surma ja patu võimu. Ülestõus-
mine kinnitab seda, et Jeesus on Jumala Poeg. See ülestõusmissõnum on ristiusu alus ja tuum. 

SUUR NÄDAL JA ÜLESTÕUSMISPÜHAD    
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Jaani kirikus toimub Suure Reede sõna- ja palveteenistus koos palvetega risti 
ees Jeesuse surmahetkel, kell 3 pärast lõunat. 

Jaani ja Pauluse koguduste ühine paasaöö jumalateenistus algab vigiilia ja 
paasaküünalde süütamisega Jaani kirikus kell 23. Seejärel liigume  protsessi-

oonis Pauluse kirikusse, kus toimub leeriõppijate ristimine ja armulaud. 

Jaani kiriku tornis mängib ülestõusmispüha hommikul kell 9.30 Viljandi Brass, 
kell 10 algab ülestõusmispüha perejumalateenistus. Jumalateenistusel osalevad 
koguduse laste lauluring, Viljandi Muusikakooli kandlering ja ansambel Iris.  
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Juuni teisel nädalavahetusel 7.-10. juunil võõrus-
tab meie kogudus külalisi Saksamaa ja Hollandi 
sõpruskogudustest Aegidienbergist, Greifs-
waldist ja Eindhovenist. Nelja päeva jooksul 
püüame külalistele pakkuda mitmekülgset prog-
rammi, et tutvustada oma koguduse elu ja inime-
si, Viljandi linna ja meie kaunist Eestimaad. 
Reedel, 8.juunil oleme Peipsi ääres ekskursioonil. 
Külastame vanausuliste kirikuid ja muuseume ning 
tutvume paikkonna elu-oluga. Kutsume reisile kaasa 
kõiki huvilisi! Osalustasu on 20€ inimese kohta. 
 

Reede õhtul ja nädalalõpul saavad külalised osaleda 
Viljandis hansapäevade sündmustel. 
 

Laupäeval, 9.juunil kell 16-19 arutleme kiriku keldri-
saalis üheskoos päevade teema  „Ristimine“ üle. 
Vahetame mõtteid selle üle, kuidas eri kogudustes 
ristimiseks valmistutakse, millised on sellega seotud 
tavad ja sümboolika, kuidas kogudused oma uute 
liikmete eest hoolitsevad ning milliseid probleeme ja 
väljakutseid näeme seoses ristimisega oma kogudu-
ses ja ka laiemalt. Ootame rohkelt kaasmõtlejaid! 
 

Pühapäeval, 10.06 kell 10 on rahvusvaheline jumala-
teenistus koos kõigi sõpruskoguduste päevadest 
osavõtjatega. Kirikukohvil tutvustavad külalised oma 
kogudusi.  
 

Sõpruspäevade toimkond on tegemistega alustanud 
ja loodame sõpruspäevadel ka meie inimeste rohket 
kaasalöömist! 

Korraldava toimkonna nimel 
Mirjam Tiitus 

 

Teemakäsitlus sõpruskoguduste päevadel (Partner-
treffen) Jaani kirikus laupäeval, 9. juunil kell 16-19 
 

Ristimine on esimene ja ainukordne sakrament, mis 
rajaneb Jeesuse käsul ja tõotusel (Mt 28:18-20) ja 
mille kaudu Jumal kingib inimesele õndsuseks häda-
vajalikku armu. Inimene ühendatakse Kristusega, kes 
on risti löödud ja üles tõusnud Issand, ning võetakse 
kristliku Kiriku osadusse. 
 

Ristimine saadab pattude andeksandmist, lunastab 
surmast ja kuradist ning annab igavest õndsust kõigi-
le, kes seda usuvad, mida Jumala sõna ja tõotus 
ütleb (Luther, Väike katekismus). Ristimise tähendust 
selgitavad mitmed Piibli mõisted: ristimine on osasaa-
mine Kristuse surmast ja ülestõusmisest (Rm 6:3-5; 
Kl 2:12); pattudest puhtaks pesemine (1Kr 6:11; Hb 

10:22), päästmine hukatusest (Mk 16:15-16; 1Pt 3:20
-21), uuestisünd (Jh 3:5), Kristuse valgusesse pääse-
mine (Ef 5:14), Kristusega riietumine (Gl 3:27), Püha 
Vaimu uuendamine (Tt 3:5). 
 

Inimene võtab ristimises sisalduva pääste vastu usus. 
Ristimine kohustab inimest terve eluaja kasvama 
Kristuses ja Kristusesse (Ef 4:13-16), elama meele-
paranduses, lootma Kristusele ja elama Tema eesku-
ju järgi. Lapse ristimisel võtavad vanemad ja ristiva-
nemad endale kohustuse kasvatada last kristlikus 
usus.                          (EELK kirikukäsiraamat, III osa) 

Ristimine on inimelu kõige olulisem, staatust ja saa-
tust määrav muutus. See on ümberasetamine sur-
mast - patu ja kaduvuse valdkonnast - ellu, mille 
kingib Jumal. Kas see on nii aga üksnes teoorias või 
ka tegelikult?  
 

EELK peapiiskop Andres Põder on öelnud, et prob-
leemid algavad tihti sealt, et ristimise koht kristlikus 
mõtteruumis on hägustunud. „Apostlite tegude raa-
matu (Ap 8:36-39) kõneldakse Etioopia kojaülemast, 
kes kuuldes evangeeliumi, lausus: Mis takistab, et 
mind ei võiks ristida? Iseenesestmõistetavus, millega 
siin ristimist praktiseeritakse, on otsene konsekvents 
evangeeliumile. Ristimine ei ole midagi eraldiseisvat, 
vaid on selleks otseseks ja nähtavaks vahendiks, 
mille kaudu Jumal laseb inimestel oma evangeeliu-
mist osa saada ja ühendab meid Kristusega. Kui palju 
küsitakse täna: „Mis takistab?“ Pigem küsitakse: 
„Miks peaks ma ennast või oma last ristida laskma? 
Ma võin niigi kristlane olla. Ma ei vaja mingeid kiriklik-
ke toimingid.“ Sellise olukorra põhjusi on mitmeid. Me 
ei tea ka Etioopia kojaülema tausta. Selge on aga 
üks: ristimine tuleb taas ausse tõsta nii koguduses kui 
perekonnas. Meie taotlus on, et, et üha enam küsik-
sid inimesed: „Mis takistab ristimist?““ 
 

Peapiiskop jätkab: „Kogu ristimisõpetuse ja koolituse 

sihiks peab olema mitte ainult ristimise dogmaatilise 
sisu avamine, vaid selle teadvustamine, et ristimisega 
kuulub lahutamatult kokku „uue loodu“ esiletoomine, 
Kristuse järgimine, elav usk. Jeesuse ristimiskäsus 
sisalduv ülesanne: õpetada neid pidama kõike, mida 
mina olen teil käskinud (Mt 28:20), tähendab ju sisuli-
selt jüngrikoolitust. Ristimine ei ole mingi maagiline, 
automaatne garantii õndsusele, vaid õndsakstegeva 
usu ja osaduse algus. Usk ilma tegudeta on surnud 
(Jk 2:20). Selle elavat teadvustamist vajab meie kirik 
ja rahvas. Ristimise formaalne tõlgendus võib peita 
ka nimekristluse ja surnud usu ohu. Küllap seetõttu 
on ka palju kadunud, hukka läinud kristlasi. Ristimises 
antud ülesande - järgida Kristust - teadlik hülgamine 
on patt, mis samuti Jumalast lahutab.“ 
 

Kristlastena oleme kutsutud taasavastama ja kasuta-
ma ristimissakramendi armu ja väge nii omaenda elus 
kui oma kogudustes ja kirikutes. Usume, et sõprusko-
guduste päevadel toimuv teemakäsitlus ja ühine 
arutelu pakuvad meile uusi vaatenurki ristimise teoo-
riale ja praktikale ning aitavad kaasa selleks, et risti-
mises antud uus elu võiks meis püsida ja kasvada. 
 

Mille üle me siis arutleme: 

 Kas ristimiste arv kasvab, kahaneb või püsib stabiilse-
tena? Mis on selle põhjused? 

 Milline on laste- ja täiskasvanute ristimise suhe? 
 Kas ristimine on perekeskne või kogudusekeskne 

sündmus või mõlemat? Kus viiakse ristimistalitused 
läbi?  

 Kuidas valmistutakse ristimiseks? Milline roll on selles 
kodukogudusel ja vaimulikul? 

 Milline roll on meie kirikus ristivanematel? Kas ristiva-
nemad võetakse nii lastele kui täiskasvanutele? Kuidas 
aitab kogudus ristivanematel oma ülesandeid teadvus-
tada ja täita? 

 Millist sümboolikat kasutatakse meie kogudustes risti-
misega seoses (ristimisrõivad jms)? 

 Millised on ristimistalitusega seotud kodused 
(perekondlikud) kombed ja tavad? 

 Kuidas hoolitseb kogudus ristitud laste ja täiskasvanu-
te, uute kirikuliikmete eest? 

 Kuidas muudab ja kujundab ristimine inimese maailma-
vaadet, hoiakuid, eetikat ja käitumist? Milles erineb 
ristitud inimeste elu mitteristitud inimeste eludest? 

 Milliseid probleeme ja väljakutseid näeme seoses 
ristimise mõistmise ja praktiseerimisega oma kogudu-
ses? Oma kirikus? Euroopas ja maailmas?  

Õpetaja Marko Tiitus 

Jaani ja Pauluse koguduste koostöölepe näeb ette 
vaimulike vahetuse koguduste jumalateenistustel. 
Alates märtsist teenib ühel pühapäeval kuus õpetaja 
Allan Praats Jaani kirikus ja õpetaja Marko Tiitus 
Pauluse kirikus. Nii saavad vaimulikud paremini tund-
ma õppida naaberkogudusi ja nende jumalateenistus-
likke traditsioone, mis hõlbustab vajadusel üksteise 
asendamist ja ühiste jumalateenistuste korraldamist. 
Esimene „vaimulikevahetus“ toimus pühapäeval, 25. 
märtsil. Aja Lehe toimetus küsis mõlema koguduse 
õpetajalt muljeid naaberkoguduses teenimise kohta. 
 

Allan Praats: “Olen tänulik võimaluse eest teenida 
naaberkogudust. Loodan, et ei valmistanud pettumust 
ning tänan sooja vastuvõtu eest. 
Luterlike kirikute jumalateenistuste korrad on erine-
vad. Erinevad on näiteks ka Koeru koguduse liturgia 
võrreldes nii Viljandi Jaani kui Pauluse kogudustes 

peetavaga. Selles ei ole midagi kummalist. Meie 
kiriku koguduste jumalateenistusliku elu kujunemis-
lood on erinevad nagu ka kogudused ise ja nende 
õpetajad. Nõnda on mul uuele ametikohale asudes 
tulnud õppida juurde kaks uut liturgilist korda.  
Õpetajate regulaarne vahetumine rikastab mõlema 
koguduse jumalateenistuslikku elu ja annab ka mõle-
male vaimulikule ergastava impulsi.” 
Marko Tiitus: “Pidasin esimest korda Pauluse kirikus 
iseseisvalt pühapäevase missa. Tundsin end suhteli-
selt kindlalt, sest koguduse töötegijad on tuttavad ja 
organist Aaroga oleme korduvalt koostööd teinud.  
Koguduses valitses hea osadus ja inimesed olid 
sõbralikud, ütlesid häid sõnu nii enne kui pärast juma-
lateenistust. Jaani kirikus on kasutusel uuendatud 
liturgia, Pauluses aga vanem liturgia teatavate uuen-
duslike elementidega, seetõttu peab vaimulik ühest 

kirikust teise minnes tähelepanelik olema. Pisut kee-
ruliseks teeb Pauluses teenistuse pidamise ka heli-
võimenduse puudumine. 
Kokkuvõttes on muljed aga väga positiivsed. Olen 
seitse aastat teeninud ja jutlustanud Viljandi Jaani 
kirikus – see pole küll väga pikk aeg, aga siiski piisav 
teatava rutiini tekkimiseks.  Teenida aeg-ajalt teises 
kirikus ja jutlustada teistele inimestele mõjub värsken-
davalt. Loodan, et sama kogevad ka kirikulised. 
Pauluses on väga võimas ja hea kõlaga kirikukell, 
mille kõla tekitab pühaliku tunde ja aitab liturgiasse 
sisse elada. Kui saaks meie kirikukellad ka paremini 
kõlama.” 
Kuna 22. aprillis toimub kaks Jaani ja Pauluse kogu-
duste ühist jumalateenistust: ülestõusmispüha vigiilia 
07.04 ja koraalipüha missa 22.04, siis on järgmine 
vaimulikevahetuse pühapäev maikuus. 

VAIMULIKUD VAIMULIKUD VASTASTIKKUVASTASTIKKU  NAABERKOGUDUSTESNAABERKOGUDUSTES  TEENIMASTEENIMAS  

SÕPRUSKOGUDUSTE PÄEVAD — PARTNERTREFFEN 

Sõpruskoguduste aruteluteema 
“Ristimine” vajab head ettevalmis-
tust. Tule Sinagi pühapäeval, 6. mail 
pärast missat kirikukohvile ja osale  

ristimise teema arutelul. 

Oodatud on kõik, kes soovivad osa 
võtta sõpruskoguduste päevadest või 

keda huvitab ristimise arutelu. 



  

TÄNAME KORJANDUSTEL                   TÄNAME KORJANDUSTEL                   
ANNETANUIDANNETANUID   

04.03 Laste- ja peretööle 83.60 €, teenistusel 52 inimest 
11.03 Eakate pärastlõunaks 42.74 €, teenistusel 36 inimest 
18.03 Koguduse tööks 102.69 €, teenistusel 53 inimest 
25.03 Koguduse tööks 65.93 €, teenistusel 43 inimest 

www.eelk.ee/viljandi.jaani 

Lk 4 Minge kõike maailma, kuulutage evangeeliumi kogu loodule!  

 

KANTSELEI 
ON LAHTI 

teisipäeval 13-16,     
neljapäeval 14-17,  
pühapäeval  9-9.45 

ja pärast  
jumalateenistust 

 

KIRIK ON LAHTI: 
tööpäeviti samal 
ajal kantseleiga 

    

ÕPETAJA MARKO 
TIITUSE 

KÕNETUNNID 
 

teisipäev  kell 13-16 ja 
neljapäev kell 14-18 

 

PIHIAEG 
 

teisipäeval kell 16-17 
või kokkuleppel 

HEA SÕBER! 
Viljandi Jaani koguduses on 
üle 1000 liikme. 2012. aasta 
liikmeannetuse on kolme kuu-
ga teinud 106 koguduse liiget. 
Suur tänu teile! Teie liikme-
annetused on kogudusele väga 
tähtsad – see teeb võimalikuks 
koguduse igapäevaelu korral-
damise – kirik on meie jaoks 
alati soe ja valge ning kogu-
duse töötegijate palgad õige-
aegselt makstud.  
Kogudusele tehtud annetu-
sed on annetajale tulumak-
suvabad. Kui soovid maksu-
vabastust kasutada, siis pa-
lun anna sellest kantseleis 
teada ja saada meile oma 
isikukood. Meie edastame 
info Sinu poolt tehtud anne-
tuste kohta maksuametile,  
kus Sinu poolt annetatud 
summa kantakse eeltäide-
tud tuludeklaratsiooni. 

 Oleme tänulikud annetuse eest   
meie kogudusele!           

Õnnistussooviga õpetaja  
Marko Tiitus ja 

Juhatuse esimees 
Tarmo Loodus 

JAANI JA PAULUSE KOGUDUSTE 
KORAALIPÜHA  

Viljandi luterlike koguduste ühine koraali-
püha missa toimub Hea Karjase pühapäeval  

  

22.aprillil kell 10 Viljandi Jaani kirikus 
 

Koraalipüha muusikalises kujunduses löövad  
kaasa: 
 Jaani koguduse naisansambel Iris Taimi 

Välba juhendamisel ja  
 ansambel Kadi Ritsingu juhendamisel,  
 Viljandi Linnakapelli Brass Arno Antoni 

juhendamisel, 
 Kaisa Nõges harfil ning  
 organistid Aaro Tetsmann ja Kalev 

Rajangu.  
 

Jutlustab Pauluse koguduse õpetaja Allan 
Praats, juhtliturgina teenib Jaani koguduse 
õpetaja praost Marko Tiitus. 
 

Koraalipüha kandvaks jõuks on aga kogudus, mis 
sellel pühapäeval koosneb nii Pauluse kui Jaani 
koguduse liikmetest. Koraal on koguduselaul ning 
Kiriku Laulu ja Palveraamat  tööriist või abivahend 
kiriku laulu ja palve elavdamiseks – eesmärk on 
laulev, Jumalat ülistav ja Tema poole palvetav   
kogudus, kes laulu, ülistuse ja palve läbi muutub 
elusamaks, ärksamaks, tundlikumaks ning kellele  
intensiivne ja mitmekülgne usuelu annab väe muu-
ta ja kujundada maailma Jumala armastava tahte  
kohaselt.  
Kui mõnikord arvatakse, et koraal on muusikalises 
mõttes midagi tuima, igavat ja iganenut, siis koraa-
lipühal laulame koraale erinevates seadetes, koos 
ansamblite ja instrumentaalsolistidega, ning püüa-
me avastada koraalilaulu muusikaliste väljendus 
vahendite mitmekülgsust ja rikkust. 
 

Tule Sinagi, et koos Issandale ülistust ja      
kiitust laulda ning tänada Teda, kes            
Hea Karjasena  meie eest hoolitseb! 

Viljandi Jaani Koguduse aadress:                       
      Pikk 8, 71003 Viljandi   
      www.eelk.ee/viljandi.jaani                                                          
      e-post: viljandi.jaani@eelk.ee 
Kantselei t. 433 3000 
Õp Marko Tiitus: t. 53 41 33 94      
      e-post: marko.tiitus@eelk.ee                                                               
Sekretär Tiina Vilberg: t. 55 409 67                                                                
Koguduse konto SEB-s on         
      100 220 503 960 04 
AL toimetus:  
      Marko Tiitus, Mirjam Tiitus,           
      Tiina Vilberg, Tarmo Loodus 

  

TÄNAME  TÄNAME  
MÄRTSIKUU LIIKMEMÄRTSIKUU LIIKME--

ANNETAJAIDANNETAJAID    
 

(Alates 28.02)Raja Aardevälja, 
Raul Alliksaar, Virve Alt, Enna 
ja Tiit-Uku Audova, Helve 
Hunt, Heli Häidmann, Aino 
Järv, Tiia ja Kalle Kadalipp, 
Hilda Kaljula, Jaana Kaljula, 
Laine Kallasmaa, Mikk Kard, 
Janek Kink, Meedi Klettenberg, 
Leida Koorits, Asta-Linda-
Armilde ja Hans Koovit, And-
rus ja Erna Koppel, Matthias 
Kreisman, Marko Kuldsaar, 
Enn ja Kaidi Kullama, Evija 
Leiaru-Kuldsaar, Eva ja Tarmo 
Loodus, Vilma Malling, Raili 
Meri, Kalju Mirka, Raiko Mutle, 
Jaan Männik, Urmas Närep, 
Tiia Oks, Eda Paakspuu, Tiina 
Pihlak, Reet Post, Jelena Pärle, 
Liis Sander, Silvia Saveli, Mee-
lis Suurkask, Tiia Sülla, Enn 
Tammoja, Andra Tetsmann, 
Heino Thomson, Mirjam Tiitus, 
Indrek ja Keida Tirmaste, 
Kristjan ja Liina Toomjärv, Vik-
tor Uprus, Astra-Silvia Valtson, 
Tiina Vilberg, Taimi Välba 
(26.03 seisuga)  

 

Tule 8.juunil Peipsi veerde ekskursioonile!Tule 8.juunil Peipsi veerde ekskursioonile!Tule 8.juunil Peipsi veerde ekskursioonile!   
 

Kaeme vanausuliste küla, kirikuid ja 
muuseume, sööme maitsva lõuna 
Kolkja kala- ja sibularestoranis.   
Osalustasu on 20€ (s.h. lõunasöök).   
Piletid müügis 3. juunini kantseleis. 
Rohkem saab teada Mirjam Tiituselt: 
53442412 või mtiitus@kultuur.edu.ee  

ÜLESTÕUSMIS-ÜLESTÕUSMIS-ÜLESTÕUSMIS-
PÜHA PÜHA PÜHA    

PEREMISSA jaPEREMISSA jaPEREMISSA ja   
LASTEKIRIKLASTEKIRIKLASTEKIRIK   
Teenivad õpetaja  
Marko Tiitus, 

Viljandi Linnakapelli Brass, 
Muusikakooli kandlestuudio 
õpilased, ansambel Iris ja 
koguduse lauluringi lapsed  

VILJANDI 
JAANI 
KIRIKUS 
8.APRILLIL 
KELL 10 


