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Jumal on kustutanud ära meie võlakirja koos määrustega, mis olid meie
vastu, ning selle on ta kõrvaldanud.
Kl 2: 14

ÜLESTÕUSMISPÜHA ARMASTUSSÖÖMAAEG (AGAPE)
13. aprillil kell 18 Jaani kiriku keldrisaalis
Ja kui nad lähenesid külale, kuhu nad olid minemas, tegi Jeesus end edasi
kõndivat ja nemad käisid Talle peale, öeldes: “Jää meie juurde, sest õhtu jõuab ja
päev on juba veeremas!” Ja Tema läks sisse, et nende juurde jääda. Ja see
sündis, kui Ta nendega lauas istus, et võttes leiva Ta õnnistas ja murdes andis
neile. Siis avanesid neil silmad ja nad tundsid Tema ära. (Luuka 24: 28-31)
Armas koguduseliige ja teekaaslane! Oleme viimastel aastatel istunud
Suure Neljapäeva õhtul oma kodukirikus kaetud laua umber, et üheskoos
leiba võttes, palvetades ja kiituslaule lauldes kogeda osadust üksteise ja
Issanda Kristusega. Tänavu kutsun Sind koguduse armastussöömaajale
(agape-söömaajale) teisel ülestõusmispühal, esmaspäeval, 13.aprillil kell 18.
See on pidulik koosviibimine küünlavalguse, hea toidu,
piiblilugemiste, laulude ja palvetega. Varu selleks paar
tundi aega, luba endale luksust pühitseda Kristuse
ülestõusmist, kes murrab meile leiba ja annab sellele
jätku. Veel enam – Tema on see, kes toidab meid leivaga
taevast, et me saaksime igavese elu.
Annetus armastussöömaaja eest on vabatahtlik. Toidu
hind on 100-120 krooni, kuid söömaajale on oodatud ka
see, kes saab korjanduskarpi panna 10 krooni. Mõni teine
annetab võib-olla rohkem. Saame üksteisega jagada
seda, mis meil on, olgu see siis pisku või külluslik.
Viimased kuud on koguduses olnud keerulised ja pingelised. Nagu ka terves meie
ühiskonnas. Kohati pole ehk jäänud aega iseenda, üksteise ja Jumala jaoks.
Ülestõusmispühad kuulutavad meile, et Kristus on igapäev meie juures ajastu otsani, katab
kinni meie nõtruse ja poolikuse, avab meie silmad Teda ja üksteist nägema, varustab ja
läkitab meid toitma ja teenima neid, kelle ihu, hing ja vaim nälgivad. Loodan ja palun, et
ülestõusmispühad toovad uue kevade ja uue ärkamise ka meie kogudusele. Avagem selleks
oma meeled, saagem kokku ja olgem rõõmsad!
Registreerimine armastussöömaajale koguduse kantseleis (tel 433 3000, 5540 967,
viljandi.jaani@eelk.ee) kuni 10. aprillini.
Oled südamest oodatud!

Marko Tiitus, koguduse õpetaja
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KIRIK ELAB JA KASVAB AINULT EVANGEELIUMIST
Usupuhastaja Martin Lutheri suur küsimus oli: kuidas ma leian armulise Jumala? Ta leidis
vastuse, mõistes, et Jumal kingib meile õiguse ja pääsemise usu läbi Jeesusesse
Kristusesse. Luther leidis usu ja päästekindluse: «Ma tundsin ennast otsekui uuestisündinu ja
astusin avatud väravatest paradiisi.»
Luterliku õpetuse tuumaks on päästekindlus, mis tuleb usu kaudu Jeesusesse. Me ei paku
otsijatele kõhklevaid vastuseid, vaid näitame neile Jeesuse risti ja ütleme: «Kõik on ka sinu
jaoks valmis. Ulata oma käed, et Jumal saaks sind täita oma õnnistustega.»
Meie kiriku eesmärk on juhtida inimesi paradiisiväravatest sisse. Jumala riigis toimub see
juhtimine AINULT evangeeliumi kuulutamise kaudu. Ka sakramendid on evangeeliumi
kuulutamise oluline osa. Inimesi tuleb aidata samasse kindlasse usku, mille leidis Martin
Luther. Samas tuleb hoolitseda selle eest, et kogudused oleksid kohaks, kus kristlased
saavad kasvada Jumala tundmises ning kogevad selle kaudu vaimuliku kodu hubasust; et see
kodu oleks selline, kuhu tahaks rõõmuga ka teisi inimesi kutsuda.
Kirikus on palju mitmesuguseid väga vajalikke tegevusvaldkondi, aga kõikide nende
põhieesmärk on misjon ja evangelism. Meile on usaldatud sõnum, mis käib kõikide inimeste ja
kogu loodu kohta, ja nii «me püüame veenda inimesi uskuma» (2Kr 5:11), et hukatusepaik
jääks tühjaks ning taevas oleks kord võimalikult palju eestlasi.
MikaTuovinen, misjonikeskuse juhataja

KOGUDUSE NÕUKOGU KOOSOLEKULT
Pühapäeval 29.03 märtsil pidas oma esimese koosoleku koguduse uus nõukogu. Oma
kohast nõukogus on loobunud Külliki ASU, Aivar BERZIN ja Kadri ORAS. Nende asemel
täidavad nõukogu liikme ülesandeid asendusliikmed Raja AARDEVÄLJA, Evija LEIARUKULDSAAR ja Tiiu LÄTTE.
Koosolekust võttis osa õpetaja ja 15 nõukogu liiget, puudusid Raul Alliksaar, Reigo Rannu,
Heino Thomson, Leili Weidebaum ja Taimi Välba (haiguse tõttu).
Esimesel koosolekul otsustas koguduse nõukogu, et valimistele eelnenud pingetest ja
erimeelsustest tuleb üle saada ning üheskoos edasi minnes Jumalat ja kogudust teenida.
Kogudus kiitis üksmeelselt heaks ühisavalduse, millele nõukogu liikmed koguduse ühiseks
teenimiseks allkirjastavad. Usume, et ühine püüe asju nende põhimõtete järgi korraldada,
loob eeldused mõistlikuks koostööks koguduse töötegijate ja liikmete vahel.
Nõukogu valis juhatuse esimeheks Tarmo Looduse ning otsustas, et uues juhatuses saab
olema koos esimehega neli valitavat liiget (koguduse õpetaja on juhatuse liige ameti poolest).
Otsustati korraldada nõukogu liikmetele kevadel 2-päevane koolitus. Järgmine nõukogu
koosolek juhatuse valimiseks toimub 5. aprillil peale teenistust.
Marko Tiitus, koguduse õpetaja
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VILJANDI JAANI KOGUDUSE NÕUKOGU
LIIKMETE ÜHISAVALDUS
Mina, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) Viljandi Jaani koguduse liige, olles valitud koguduse
nõukogusse ja paludes sellesse ametisse asudes Kolmainu Jumala õnnistust, panustan valitud
ametis koguduse ja EELK teenimiseks oma oskusi, teadmisi ja aega.
Minu otsused ja tegevused juhinduvad EELK eesmärgist juhtida inimesi pääsemisele ja tõe
tundmisele, aidates kaasa 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 pean oluliseks saavutada Jaani koguduses usuline ja vaimulik kasv,
majanduslik suutlikkus, vastastikune lugupidamine, üksmeel ning teineteist arvestav õhkkond.
Selle saavutamiseks luban, et:
juhindun oma tegevuses Pühakirjast ning EELK põhikirjast ja kirikuseadustikust;
toetan koguduse õpetajat koguduse usulisel ja kõlbelisel ülesehitamisel, vaimulikul teenimisel
ja koguduse töötajate tegevuse igapäevasel korraldamisel;
väärtustan ja pean oluliseks nõukogu liikme isiklikku osalemist ja kaasateenimist koguduse
jumalateenistuslikus ja vaimulikus elus;
toetan kogudust vastavalt oma võimalustele aastaringselt liikmeannetusega ja osalen
koguduses korraldatavates korjandustes;
toetan koguduse õpetaja tegevust koguduse juhina ning vaimuliku tegevuse, sealhulgas
muusika-, hingehoiu-, hoolekande-, laste- ja noorsootöö, misjonitöö, avalike ja välissuhete
korraldajana ja annan nende valdkondade arendamises oma panuse;
seisan EELK, Viljandi Jaani koguduse, õpetaja, ametiisikute ja töötajate hea maine eest,
austan ja pean kinni põhimõttest, et koguduses esilekerkinud probleemid lahendame õpetaja
koordineerimisel koguduse sees;
suhtlen koguduse liikmete, õpetaja, töötajate ja ametiisikutega ausalt ja avalikult, käin
delikaatselt ringi isikuid puudutava ja hingehoidliku teabega;
osalen oma kirikliku tegevuse kvaliteedi tõstmiseks vastavatel koolitustel;
osalen koguduse arengukava koostamisel;
toetan koguduse nõukogu ja juhatuse demokraatlikult vastuvõetud otsuste täideviimist,
kusjuures otsuste vaidlustamiseks pöördun otsuse langetanud organi poole, või kasutan muud
kirikuseadustikus ettenähtud võimalust.
Tõotan Jumala ja koguduse ees käesolevas ühisavalduses antud lubadustest oma jõu ja võimete
kohaselt kinni pidada ning kogudust oma aja ja andidega teenida. Juhul, kui mul ei ole võimalik
käesolevas ühisavalduses antud lubadusi täita, astun ma oma südametunnistuse kohaselt
nõukogust tagasi, lubades kogudust teenima asendusliikme. Selleks aidaku mind Jumal.
(nõukogu liikmete allkirjad)
Kinnitan Jumala ja koguduse ees, et toetan ja nõustan koguduse nõukogu liikmeid nende töös,
austan iga nõukogu liikme õigust tema seisukohale, olen valmis koguduse arenemise nimel
erinevateks aruteludeks ja ei kasuta käesolevat ühisavaldust koguduse või selle liikme maine
kahjustamiseks. Selleks aidaku mind Jumal.
Marko Tiitus, koguduse õpetaja
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APRILLIKUU VILJANDI JAANI KIRIKUS
Neljapäev, 02.04

kell 18

PAASTUMAARJA ARGIPÄEVAMISSA

kell 9
HOMMIKUPALVUS
kell 10 PALMIPUUDEPÜHA PEREMISSA. LASTEJUTLUS
Teenivad õpetaja Marko Tiitus. Muusikat pakuvad Viljandi
Noorte Huvikeskuse plaatpillimängijad
JEESUS TULEB PÜHAKOTTA (Sakarja 9: 9-10; Matteuse 21: 12-17)

Pühapäev, 05.04
Palmipuudepüha

kell 20

ÕHTUPALVUS

Teisipäev, 07.04

kell 12

KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA

Neljapäev, 09.04
SUUR NELJAPÄEV

kell 18 KIRIKUKONTSERT: Arvo Pärdi PASSIO
Esitavad Kammerkoor ja Ensemble VOCES MUSICALES
Dirigent Risto Joost. Pilet 100.-/75.- piletilevis ja Statoilis

Reede, 10.04
SUUR REEDE

kell 15 SUUR REEDE SÕNA- JA PALVETEENISTUS.
Teenivad õpetaja Marko Tiitus ja koguduse ansambel

Pühapäev, 12.04
1.ülestõusmispüha

kell 9
HOMMIKUPALVUS
kell 10 MISSA (JUMALATEENISTUS ARMULAUAGA)
Leerilaste ristimine. Teenivad õpetaja Marko
Tiitus,Viljandi Linnakapell Brass ja koguduse gospelkoor
KRISTUS ON SURNUIST ÜLES TÕUSNUD
(Hoosea 6: 1-3; 1.kiri korintlastele 5: 6-8; Matteuse 28: 1-8)
kell 14

KIRIKUTUND Viiratsi pansionaadis

kell 18

ÜLESTÕUSMIPÜHA KONTSERT
Esineb Viljandi Linnakapell. Prii sissepääs

Esmaspäev, 13.04

kell 18

2. ÜLESTÕUSMISPÜHA ARMASTUSSÖÖMAAEG
(AGAPE) kiriku keldrisaalis. Annetustega

Teisipäev, 14.04

kell 10.30 KIRIKUTUND Jämejala psühhiaatriahaigla
tegelusmajas
kell 12

KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA

kell 13

EAKATE PÄRASTLÕUNA

Neljapäev, 16.04

kell 19

VILJANDI KULTUURIAKADEEMIA ÕPPEJÕUDUDE

Reede, 17.04

kell 17

MUUSIKATRIAADI KONTSERT. Prii sissepääs
VALMIERA KAMMERORKESTRI kontsert.
Prii sissepääs
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Pühapäev, 19.04
kell 9
HOMMIKUPALVUS
2.ülestõusmisaja
kell 10 MISSA (JUMALATEENISTUS ARMULAUAGA)
pühapäev
Teenivad õpetaja Helmut Mõtsnik ja naiskoor “Iiris”
ÜLESTÕUSNU TUNNISTAJAD(Sakarja 8: 12-13; Apostlite teod 13: 23-33; Luuka 24: 36-49)

Teisipäev, 21.04

kell 16

SAKSAKEELNE JUMALATEENISTUS

kell 12

KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA

Pühapäev, 26.04
kell 9
HOMMIKUPALVUS
3.ülestõusmisaja
kell 10 MISSA (JUMALATEENISTUS ARMULAUAGA)
pühapäev
Teenivad õpetaja Helmut mõtsnik ja koguduse ansambel
HEA KARJANE (Miika 7: 14-20; Heebrealastele 13: 20-21; Johannese 10: 1-10)
Teisipäev, 28.04

kell 12

KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA

Reede, 01.05

kell 18

LUULEÕHTU “AVATUD LAUL”
Juhan Viidingu elust ja loomingust

Pühapäev, 03.05
4. ülestõusmisaja
pühapäev

kell 9
HOMMIKUPALVUS
kell 10 KORAALIPÜHA MISSA (JUMALATEENISTUS
ARMULAUAGA) Teenivad õpetaja Marko Tiitus,
Jaani koguduse ansambel, gospelkoor ja naiskoor “Iris”
ning Viljandi Linnakapelli Brass.
Koguduse nõukogu ja juhatuse ametisseseadmine
JUMALA RAHVA KODUIGATSUS
(5.Moosese 30: 19-20; Heebrealastele 11: 2, 13-19; Johannese 14: 1-7)

Halleluuja, tahan laulda...
KORAALIPÜHA JAANI KIRIKUS 3. MAIL
Pühapäeva, 3. mai hommikul kõlab Viljandi Jaani kirikus Halleluuja, tahan laulda nüüd sel
armsal hommikul, mis juhatab sisse koguduse järjekordse koraalipüha. Võime kõik koos tõsta
taeva poole silma, jäädes suure rõõmuga mõtlema Isale, kelle tiiva varju all me võime 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 kõik koguduse kollektiivid (naiskoor “Iris” Taimi Välba
juhendamisel, ansambel Kadi Ritsingu juhendamisel, gospelkoor Jaanika Aru juhendamisel)
Viljandi Linnakapelli Brass, Maarja Haamer ja organist Kalev Rajangu.
Tule Sinagi, armas Viljandi Jaani koguduse liige, et koos laulda Aamen, aamen, aamen,
Jeesu nime kiitkem: meie Issand oled Sa, esimene, viimne ka!
Koraalipüha muusikaline üldjuht
Taimi Välba
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SÕPRUSKOGUDUSTE PÄEVAD EINDHOVENIS
Jaani koguduse üks ilusatest traditsioonidest on iga-aastased kohtumised meie Hollandi
(Eindhoven) ja Saksamaa (Greifswald ja Aegidienberg) sõpruskoguduste inimestega. Need
kohtumised toimuvad järgemööda kõigis neljas koguduses. Eelmisel aastal olime
võõrustajateks meie, tänavu on hollandlaste kord.
Sõpruskoguduste päevad toimuvad 9.-13. juulini Eindhovenis. Kohtumise teema on
MEIE LITURGIA ALUSED. Arutletakse jumalateenistuse olemuse ja ülesehituse üle
koguduse ja kristlase elus ning erinevate võimaluste üle jumalateenistuste elavdamiseks.
Sõpruskoguduste päevade kavas on lisaks aruteludele palvused ja jumalateenistus,
kohtumised
ja
väljasõidud,
Orientalistika
Muuseumpargi
külastamine
(www.museumpark.orientalis.nl) ja palju muud põnevat ja silmaringi arendavat.
Meie koguduses on inimesi ja peresid, kellel on Eindhovenis ees ootamas häid sõpru ja vanu
tuttavaid. Küllasõitjate grupiga on liituma oodatud iga koguduseliige, kel huvi sõprussuhete
arendamise ja Hollandi-reisi vastu. Endal tuleb tasuda Tallinn-Amsterdami lennupiletid,
kohapealsed majutus- ja osavõtukulud katab võõrustaja.

Kõigil, kes soovivad külastada Eindhovenis vanu või leida uusi sõpru,
ja on valmis osalema koguduse delegatsioonis, palun oma nimi hiljemalt
30. aprilliks õpetaja Marko Tiitusele kas telefonitsi (5341 3394) või
elektronkirjaga (marko.tiitus@eelk.ee), või anda teada kantseleis.

ENE LAUR ON UUS KIRIKUTEENIJA
Alates 30.03 töötab Jaani koguduses kirikuteenija-perenaisena Ene Laur. Tema tööülesannete hulka
kuulub Jaani kiriku ja abiruumide puhtuse ja korra tagamine ning õpetaja abistamine jumalateenistuste,
palvuste, talituste ja kontsertide ajal.
Ene on õppinud Suure-Jaani Keskkoolis ja Tartu Kunstikoolis, töötanud lilleseadja-müüjana ja koristajana.
Viljandi Jaani koguduse liige on Ene 1996. aastast. Loodame, et Ene toob meie kirikusse lisaks puhtusele
ja korrale ka päikest ja kodusoojust, et Jaani kirik oleks meile jätkuvalt armas ja iga kokkusaamine siin
oodatud ja väärtustatud.
Jaksu, rõõmu ja Jumala õnnistust Sulle, Ene!

KOGUDUSE JUHATUSE ESIMEES ON TARMO LOODUS
Koguduse nõukogu valis 29.03 ühehäälselt juhatuse esimeheks Tarmo Looduse, kes oli samal ametipostil
ka eelmisel perioodil, aastail 2005-2009. Tarmo Loodus on Viljandi Jaani koguduse liige 1998. aastast.
Looduse kandidatuuri esitas nõukogule koguduse õpetaja Marko Tiitus.
51-e aastane Tarmo Loodus töötab Viljandi Ühendatud Kutsekeskkooli direktorina ning juhib Viljandi
Linnavolikogu. Ta on olnud Viljandi linnapea ja siseminister, ta kuulub erakonda Isamaa ja Respublica Liit.
Ta on abielus ja kahe lapse isa.
Soovime juhatuse esimehele tarkust, häid abilisi ja Jumala õnnistust!
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SUUR TÄNU VABATAHTLIKELE!
RAJA AARDEVÄLJA – kiriku kaunistamise eest
MEELIS SUURKASK – lillede hooldamise eest
MAIE TAVASTE, RAJA AARDEVÄLJA, HELE-MALL KIVISTE, LAINE
KÜBAR JA VIIVE ALASI – kiriku koristamise eest
MIRJAM TIITUS – eakate pärastlõuna korraldamise eest

TÄNAME KORJANDUSTEL ANNETANUID
01.03
08.03
15.03
22.03
29.03

–
–
–
–
–

1742.90 krooni
1249.00 krooni
902.00 krooni
750.00 krooni
1274.85 krooni

Koguduse töö heaks
Muusikatöö heaks
Ajaleht Eesti Kirik heaks
Koguduse töö heaks
Kirikukäsiraamatu I ja III

teenistusel osales
teenistusel osales
teenistusel osales
teenistusel osales
osa soetamiseks
teenistusel osales

110 inimest
62 inimest
47 inimest
58 inimest
60 inimest

ÕNNITLEME, APRILLIKUU SÜNNIPÄEVALISED!
01.04
01.04
02.04
05.04
05.04
08.04
08.04
09.04
10.04
10.04
12.04
14.04
15.04

Ilmar Parrest
53
Tamara Vahtramäe 51
Maie Arba
55
Heli Saamer
75
Marju Kindlam
63
Leida Koorits
86
Maire Soa
70
Jaak Luhakooder
50
Viive Alasi
65
Helve Hunt
54
Hilda Kaljula
87
Leili Mäe
74
Maie Tavaste
79

15.04
18.04
18.04
19.04
20.04
22.04
25.04
26.04
26.04
27.04
29.04
30.04

Lille–Astra Arraste
Heino Johanson
Laine Parrest
Reet Mammon
Taimi Kull
Malle Liivak
Linda Aru
Gudmund Lepp
Ebe Unt
Andres Lepik
Aavo Upan
Helmi Siil

76
79
53
62
50
67
86
62
58
52
56
79

JUMAL ÕNNISTAGU KÕIKI TEID JA NOOREMAID SÜNNIPÄEVALAPSI!

AJAST IGAVIKKU ON LAHKUNUD JA KRISTLIKULT MAETUD

Elmar Urb
22.11.1924 – 13.03.2009
maetud 20.03.2009 Viljandi Metsakalmistule
Mina olen ülestõusmine ja elu. Kes minusse usub, see elab, isegi kui ta sureb Jh 11:25
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TÄNAME MÄRTSIKUU LIIKMEANNETAJAID
Raul Alliksaar
Lille–Astra Arraste
Rasmus Arraste
Enna Audova
Tiit-Uku Audova
Selma Haavik
Katrin Hommik
Helve Hunt
Heli Häidmann
Hilda Kaljula
Andrus Koppel
Erna Koppel
Rutt Kressa
Marja-Liisa Küttis

Endla Lehtme
Eva Loodus
Tarmo Loodus
Hiie Mikk
Silvi Mitt
Heidi Oja
Rita Porkanen
Maie Reinert
Marek Rull
Pilvi Saks
Maarika Sibrits
Virve–Sale Soobik
Eerik Sumberg
Kiira Sumberg

Tiia Tiganik
Marko Tiitus
Mirjam Tiitus
Luule–Miralda Uibo
Ebe Unt
Kristiina Vahemaa
Mari Vallikivi
Krista Varm
Tiina Vilberg
Aivar Villems
Jaan Visnap
Leili Visnap
Irma Väre

HEA SÕBER!

Viljandi Jaani koguduses on üle 1000 liikme. 2009. aasta liikmeannetuse on kolme kuuga teinud
97 koguduse liiget. Meie liikmeannetused on kogudusele väga tähtsad – see teeb võimalikuks
koguduse igapäevaelu korraldamise - kirik on meie jaoks alati soe ja valge ning koguduse
töötegijate palgad õigeaegselt makstud.
Oleme tänulikud annetuse eest meie kogudusele!
Õnnistussooviga õpetaja Marko Tiitus

KIRIK JA KANTSELEI ON LAHTI
tööpäeviti (sissepääs käärkambri uksest)
esmaspäeval ja neljapäeval kell 15-18, kolmapäeval kell 16-18.
Laupäeval kell 10–15 ja pühapäeval kell 9–12
Teisipäeval ja reedel on kirik kinni

ÕPETAJA MARKO TIITUSE KÕNETUNNID ON
teisipäeval kell 13–16 ja neljapäeval kell 14–18 või kokkuleppel

PIHIAEG on teisipäeval kell 16–17 või kokkuleppel
Koguduse aadress: Pikk 8, 71003 Viljandi
e-post: viljandi.jaani@eelk.ee
Telefon kirikus 43 33 000
Õp Marko Tiitus: telefon 53 41 33 94
e-post: marko.tiitus@eelk.ee
Sekretär Tiina Vilberg: telefon 55 409 67
www.eelk.ee/viljandi.jaani
Aja Lehe toimetus: Marko Tiitus, Tarmo Loodus, Mirjam Tiitus, Helve Hunt, Tiina Vilberg

