Ei ole siin juuti ega kreeklast, ei ole siin orja ega vaba, ei ole siin
meest ega naist, sest te kõik olete üks Kristuses Jeesuses.
Galaatlastele 3:28
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Mai 2014 Lehekuu
MUGAV, HUBANE, LASTELE MÕELDUD !
Esimesel tegutsemiskuul käis meie
juures hoiul kokku 10 last, neist 4
püsivat käijat. Majas on ruumi kuni
kümnele 1,5-6aastasele lapsele.
Lisaks lepingulisele lapsehoiule
pakume ka tunnihoiuteenust.

Koguduse kauaaegne unistus pakkuda Viljandis kristlikku lapsehoidu on
täitunud: 31. märtsist on koguduse
ettevõtmisena Jaani Lastemajas avatud lastehoid, mille eesmärgiks on
pakkuda peresid toetavat ja kristlikel
väärtustel põhinevat lapsehoidu.
Avamispidu pidasime 10. aprillil. Lisaks hoius olevatele lastele, nende
peredele ja lapsehoidjatele kogunesid
Lastemajja koguduse juhatuse ning
laste-, noorte- ja peretöö toimkonna
liikmed ja koostööpartnerid: Viljandi
vallavanem Ene Saar,
Viljandi
Linnavalitsuse
Haridusametist Maie Joala, Viljandi Maavalitsusest Ingrit Almre, lastehoiu Kukeräädsik juhataja Irina Kalso, Lastemaja logo, infovoldikute
kujunduse ja kodulehe tegija Tõnno
Habicht ja mitmed teised. Lastehoiu
juhataja Maarja Niinepuu
tervituse järel õnnistas
ettevõtmise
koguduse
õpetaja Marko Tiitus.
Kõik soovijad said oma
head mõtted ja soovid
Lastemaja perele edasi
anda. Laulude ja muusikapaladega
lisasid pidulikkust koguduse muusikaringi lapsed Britta, Ingel ja Elsbet
õpetaja Malle Pisarevi juhendamisel.
Avamispeole pani punkti imeilus ja
imemaitsev päevakohane tort.

Lapsehoidjad Triin Vaiksaar, Irja Sillaots ja Ene Tamberg koos koordinaatori Maarja Niinepuu ning suvel
tööd alustavate hoidjate Jana
Kaseoja ja Liila Väliga on sisustanud
hubased ja toredad mängutoad, soetanud
uusi
mänguasju
ning
vahendeid käeliseks
tegevuseks.
Lapsed saavad
3 korda päevas
süüa, vahepeal annavad kosutust
puu- ja juurviljapausid. Söögi tellime
naabritelt Viljandi Päevakeskusest.
Lapsehoiuteenus

on

tasuline,

kuid

Õnnitleme!
1.mai
5.mai
6.mai
7.mai
8.mai
10.mai
11.mai

12.mai
13.mai
14.mai
15.mai
17.mai
19.mai
20.mai

lapsevanemal on võimalik oma vallast või linnast taotleda meie vahendusel lapsehoiutoetust. Oleme omavalitsustega sõlminud vastavad kokkulepped ja nii muutub see teenus
lastevanematele taskukohasemaks.
Võtke meiega ühendust, kui soovite
tuua oma lapse(d) Jaani Lastemaja
toredasse lapsehoidu või tahaksite
saada rohkem infot. Lastemaja kodul eht: jaanilastemaja.eelk.ee ,
Maarja Niinepuu tel 5121597,
e-post: jaani.lastemaja@eelk.ee
Mirjam Tiitus,
Sekretär-juhiabi

22.mai
24.mai
25.mai
26.mai
27.mai
28.mai
29.mai
31.mai

Maie Reinert
Hele-Mall Kiviste
Hello Upan
Avo Tamm
Asta-Linda-Armilde
Koovit
Tiit-Uku Audova
Anu Raud
Moonika Vilberg
Heli Häidmann
Merle Uba
Sirje Kannel
Enn Kullama
Reet Lubi
Kaido Pung
Kalmer Liimets
Eha Kooser
Keida Tirmaste
Allan Leiaru
Heli Arak
Anu Adari
Eda Lauer
Liis Grete Atonen
Marvi Kaul
Leida Seeder
Evija Leiaru-Kuldsaar
Kalle Kadalipp
Mare Tõnisson
Malle Pisarev
Kalev Kotsar
Ene Andresen
Eve Põldsaar
Tiiu Soesoo
Alar Tael
Evi Trey

70
79
37
64
86
39
71
40
87
43
62
65
35
50
28
57
29
26
46
60
50
13
69
93
34
53
62
58
56
37
44
69
38
71

SÜDAMLIKUD ÕNNESOOVID
KÕIGILE SÜNNIPÄEVALISTELE!
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MU
SÜDAMES
ON
PÜHAPÄEV

MARKO TIITUS
KANDIDEERIB
PEAPIISKOPIKS!!
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Viljandi praostkonna sinod seadis peapiiskopi kandidaadiks
Viljandimaa praosti, Viljandi Jaani koguduse õpetaja Marko Tiituse.

Vennad ja õed! Kristus on üles tõusnud,
Ta on tõesti üles tõusnud. Halleluuja!
Ülestõusmispühade ja nelipüha vahelist 50 päeva pikkust perioodi nimetas III sajandil elanud kirikuisa Tertullianus „suureks
pühapäevaks“ (magna Dominica). Rõõm Kristuse ülestõusmisest oli toonaste kristlaste jaoks nii intensiivne ja kõikehõlmav,
et see ei mahtunud ühte või kahte päeva, vaid muutis ülestõusmispüha seitsme nädala pikkuseks.
Jörg Zink kirjutab tänapäeva kristlastele: „Nõuame oma pühapäevadelt liiga palju. Ega arstki saa nädalaga ravida seda, mida
keha kümne aasta jooksul on rikkunud. Kuue tunni pikkune
ööuni ei korva kaheksateistkümne tunni pikkust rahutust. Üheteistkümne kiire kuu vastukaaluks ei piisa nelja nädala pikkusest
puhkusest. Tunnipikkune jumalateenistus ei suuda vaigistada
meelt, kes kogu nädala on elanud rahutult ja lõhestatult. Siin ei
aita parimgi jutlustaja ega kauneim liturgia. Pühapäeva sisu
määravad argipäevad.“
Minu jaoks on kirikuisade mõte sellest, et pühapäev võib kesta
terve nädala või isegi viiskümmend päeva, ääretult inspireeriv.
Me ei pea siis panema kogu lootust oma vaimseks taastumiseks
ja hinge kosutamiseks pühapäevasele liturgiale – see on üksnes
peatuspunkt, püha ja ülendav hetk koos kogudusega ülestõusnud Kristuse evangeeliumi kuulates ja Temaga pühal armulaual
kohtudes, mis juhib meid jätkama oma igapäevast liturgiat
(kreeka keeles ’teenimine, teenistus’) argipäevade jadas. Nii
oma tööpaigas kui pere keskel, nii Selveris sisseoste tehes kui
rediseid külvates, nii e-kirjadele vastates kui pesu triikides võime kanda oma südames ülestõusnud Kristuse ligiolu tajumisest
sündivat rahu, rõõmu, turvatunnet ja lootust.
Mu südames on pühapäev
on vaikne rõõm ja rahu;
ei siit-maailma kära, hirm
sääl eksitama mahu.
Mu Jumal on mu lähedal
ma olen tema varju all
kui laps, kes isa süles.
(Anna Haava)
Need sõnad tõlkis Harri Haamer vangilaagris ukraina katoliku
mungale, kes talt küsis: „Kuidas on võimalik, et Sina, kuigi oled
batjushka, lased sundida end pühapäeval tööle?“ Vene keeles
tähendab pühapäev (voskressenje) ülestõusmist. Järgmisel pühapäeval astusid nad kahekesi teiste vangidega ühises rivis ega
lasknud end häirida valvurite mõnitustest, sest nende südameis
valitses ülestõusnud Kristus.
Hea koguduseliige, soovin Sulle õnnistatud ja rõõmurikast pühapäeva – nii otseses tähenduses, oodates Sind pühapäeval koguduse jumalateenistusele, kui ka seda, et Kristust oma südames, mõtetes, sõnades ja tegudes kandes muutuks pühapäevaks kogu Sinu elu.
Marko Tiitus
Koguduse õpetaja

42aastane Marko Tiitus on Viljandi Jaani koguduse
õpetaja alates 2005. aastast ning Viljandimaa praost
alates 2007. aastast. Lisaks teenib ta hooldajaõpetajana Halliste Püha Anna kogudust ning on EELK
Usuteaduse Instituudis praktilise teoloogia lektor,
õppides samal ajal Tartu Ülikoolis doktoriõppes. Ta on
Viljandi linnavolikogu liige ja kultuurikomisjoni
aseesimees. Ta on nelja tütre isa.
Marko Tiitus — miks Sina?
Ettepaneku kandideerida peapiiskopiks tegid mulle
Viljandi praostonna ametivennad. Pärast palves oma
südame läbikatsumist ning nõupidamist pere ja lähedastega andsin
oma nõusoleku kandideerida
peapiiskopiks, kuna:
 hindan kõrgelt mulle kandi-deerimisettepaneku
teinud ametikaaslaste toetust ja usaldust;
 teenimine vaimulikuna, osalemine kiriku juhtimises ja
vaimulikkonna koolitamises on andnud kogemustepagasi ning kujundanud tervikpildi EELK ees
seisvatest ülesannetest ja väljakutsetest, mida olen
valmis peapiiskopiks valituks osutumise korral koos
meeskonnaga ellu rakendama;
 kirikule tuleb kasuks suurema hulga peapiiskopi
kandi-daatide esitamine. See elavdab diskussiooni
kirikus ning äratab avalikkuse huvi ja tähelepanu.
Kuhu suundub Sinu
juhitav EELK?
Peapiiskopi esmaseid ülesandeid hoida kirikut evangeelses usus ja apostlite
õpetuses ning koos vaimulikkonnaga tagada evangeeliumi kuulutamine ja sakramentide jagamine viisil, mis on piisav kiriku ühtsuse
jaoks. Selleks on väga tähtis misjon ehk sirutumine
inimese poole. See on iga vaimuliku ja töötegija ning
kõigi kiriku asutuste töövaldkondade esmaseks ja
läbivaks eesmärgiks.
Kirik toimib koostööd tegevate ja üksteist toetavate
koguduste võrgustikuna. Selleks loome vaimulikele ja
kiriku töötegijatele normaalsed palga- ja töötingimused, vabastame nad sakraalhoonete kinnisvarahalduri
rollist. Eesmärgiks pole tagada hoonete säilimine, vaid
Kiriku kui Kristuse Ihu kohalolu Eestimaa kõigis
piirkondades. Koostöös riigiga leiame lahenduse
pühakodade säilimiseks ja arendamiseks.
Oluliseks pean peapiiskop ja kiriku teiste kõneisikute
aktiivset osalemist ühiskonna jaoks olulistes küsimuste
tõstatamises, dialoogides ning diskussioonides.
Küsis Tarmo Loodus
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EESTI EVANGEELSE
LUTERLIKU KIRIKU
PIISKOPPIDE LÄKITUS
ÜLESTÕUSMISPÜHADEKS
AD 2014
Piiskop Einar Soone, Piiskop Andres Taul ja Peapiiskop Andres Põder
Kristus ütleb: „Ma olin surnud, ning ennäe, ma elan igavesest ajast igavesti ning
minu käes on surma ja surmavalla võtmed!“ (Ilmutuse raamat 1:18)
Valul ja kannatusel on oma mõte ja tähendus. Kristuse ristitee on ajaloos märgiks ja meeldetuletuseks, et raskuse
kandmisega kaasneb ka õnnistus, rahu ja rõõm. Oleme paastuajal ehk isiklike murede ja ebaõnnestumiste juures
keskendunud mõtlemisele, mis on Jumala tahe ning juhtimine. Vast oleme küsinud, mida Jumal meilt ootab? Nii käitume
tavaliselt siis, kui on ebaõnnestumisi, valu ja pisaraid. Kuidas meie vastame Jumalale? Kas me usaldame Teda ka
kannatuses?
Muretsemise põhjuseid on ju mitmeid. Maailmas jääb üha vähemaks turvalisust ja kindlusetunnet. Kurjus näitab oma jõudu.
Vägivald sünnitab vägivalda. Omavahelisi kokkuleppeid rikutakse ja nii tekivad mõrad ja lõhed inimeste ja rahvaste vahele.
Sädemest tõuseb leek, pisitülist sõda. Kaotajaks on riiu õhutajad, aga kannatavad ka süütud kõrvalseisjad.
Ülestõusmispüha sõnum vabastab meid kahtlustest ja annab uut jõudu ka keset ebaõiglust, valet ja salakavalust. Kristuse
haud on tühi. Ristilt mahavõetud Jeesuse ihu ei ole ära varastatud ja teadmatusse viidud, vaid Issand on üles tõusnud ja
jüngritele ilmunud. Surm on võidetud. Armastusest inimeste vastu on Jumal oma Poja üles äratanud ja inimsooga uue
lepingu sõlminud. Tema tahab, et see leping oleks igavene. Tema tahab, et inimesed tunneksid tõde ja päriksid igavese
elu.
Kristus on üles tõusnud! Tõesti, Ta on üles tõusnud! Kuivõrd puudutab ja mõjutab see vana kiriklik tervitus meid täna? Kas
pühade tavade ja traditsioonide järgimine kõnetab meid? Või piirdume pühadele mõeldes vaid kevade saabumist
märkama? Looduses uue elu puhkemist imetlema? Ometi peame selle juures mõistma kõige Loojat, kes tahab anda uut
elujõudu, uut väge, mis aitab tõusta ka kõige nõrgemal, väetimal ja rusutumal hingel. Tuhandeaastane seemneiva kannab
endas elu, mis võib taas õitsele puhkeda. Kristus, surma võitja, kasutab oma meelevalda ja toetab abivajajaid. Ta märkab
kõiki, näeb meie vajadusi ja ütleb: „Tulge minu juurde kõik, kes ta olete vaevatud ja koormatud ja mina annan teile
hingamise.“
Usk ülestõusnud Issandasse ja Elavakstegijasse muudab maailmas paljude inimeste väärtushinnanguid. Usk omab võimet
teha imesid, teha midagi sellist, milleks tavaliselt ei olda suutelised. Usk on vägi, mis ei tulene meist enestest, vaid on Looja
kingitus, on arm ja halastus, milles saab nähtavaks Jumala piiritu armastus inimeste vastu. Nõnda on Jumal maailma
armastanud,et ta on oma Poja läkitanud. Tema kannatas, suri ja äratati üles, et meie tema kaudu päriksime igavese elu.
Kristlik usk tuleb elada nähtavaks. Puud tuntakse ära tema viljast. Seega ei ole usk isiklik väärtus ja teda ei tohi peita
südamesügavusse, vaid ta tugevneb ja täiustub Issandat kuulutades ja tunnistades. Temalt halastust ja armu saades. Usu
kõige kaunimad viljad on armastusteod, millega saame rõõmustada Jumalat ja kaasteelisi selles maailmas.
Palugem, et Jumala sõna näitaks valgust ka kõige pimedamale teele, muudaks meid arukateks tarvitama tema
armuvahendeid, et suudaksime usaldada Tema tahet ja juhtimist. Tema tahab, et kõik tuleksid tõe tundmisele ja päriksid
igavese elu. Tema käes on surma ja surmavalla võtmed. Temas on elu, mis on igavene. Kristus on surnuist üles tõusnud,
tema elab ja meigi peame elama! Tänagi kehtib Tema tõotus: „Ja vaata, mina olen iga päev teie juures maailma ajastu
otsani!“
Õnnistatud ülestõusmispühi!
Peapiiskop Andres Põder, Piiskop Andres Taul, Piiskop Einar Soone.

KIRIK ON
LAHTI
IGA PÄEV

teelisele kaasa:

“Teele minnakse sooviga kogeda
midagi uut, leida midagi väärtuslikku, jõuda eesmärgini, mis tasub vaeva. Teatud mõttes oleme
kogu aeg aardejahil, olgu see
Viljandi
Jaani
aare siis midagi materiaalset või
kirik on suvel
Teeliste Kirikuna 15. maist vaimset, ajalikku või igavest. Kas
külastajatele avatud esmas- suudame seda leida, kas märkapäevast laupäevani kell 11-18, megi seda?
pühapäeval kell 9-18.
Eestimaa teed juhatavad meid palPeapiiskop Andres Põderi mõtted jude aardelaegaste juurde, püha-

kodade juurde, mis kätkevad endas nii siinse rahva sajandite-pikkust ajalugu ja vaimukultuuri kui
ka inimeste igatsusi ja palveid ning
üle aegade ulatuvat sõnumit Jumala armastusest. Siia talletatud usukuld jagades ei vähene, vaid
kasvab.
———
Uksed on avatud, pühapaigad ootavad – kogu siinse loomingu ja
sõnumiga.”
Olete oodatud!

Lk 4

KEVADISEL TALGUPÄEVAL SAI
PUHTAKS NII KIRIK
KUI ÜMBRUS

26. aprillil toimus kiriku juures
kevadine talgupäev. Ilusa ilmaga oli hulk koguduse liikmeid ja
sõpru tulnud kirikusse, et pühakoda ja selle ümbrus puhtaks
ja korda teha. Puhtaks said vai-

KIRIKUÖÖLISI
VÕLUS ENIM
SILVER SEPA
ÖÖKONTSERT!

Sellel aastal toimus meie kirikus
juba teist korda lastele kirikuöö.
Kirikuööl osales 17 last ja korraldajad.
Koguneti reede, 4. aprilli õhtul kell
17 ja ära mindi laupäeva keskpäeval kell 12. Reede õhtul olid
tutvumis- ja muud mängud, õhtusöök, näidendi harjutamine üles-

5/208
Kard, Uku
Audova,
Hevel Sarv
koos Risanna
ja Karoliniga,
Karl Mihkel
ja Tarmo
Loodus, Fatme Kleban,
Jaan Männik,
bad ja pingid, asendatud läbiRiina Röömel,
põlenud lühtripirnid, riisutud
Tiiu Tamson,
kirikuümbrus. Ka Ülo Stöör, Karl
lillepeenar sai
Luht, Taimi
värske näo.
Välba, Tiina
Suur tänu
Vilberg, Maarkõigile
ja, Ingel,
talgulistele:
Elsbet, Mirjam ja Marko Tiitus.
Maie Kasvandik, Suur tänu Meelis Suurkasele
Hele-Mall Kivis- talgutööde juhtimise eest!
te, Endla LehtMirjam Tiitus,
me, Helve Hunt,
Sekretär-juhiabi
Raja Aardevälja,
Fotod Marko Saarm
Ilmi ja Meelis
Öösel magasime keldrisaalis madratsitel oma
magamiskottides.

Suur tänu kõigile,
kes kirikuöö kordaminekule
vabatahtliku
tegevusega
kaasa
Laupäeva hommikul oli
aitasid:
hommikusöök, näidendi
Liisa Sepp ja Eliisa
harjutamine, meisterdaVellama - mängude
mine, lõpuring ja kojuläbiviimine,
minek.
Ilmi Kard – õhtu- ja
Lastele meeldisid kõige
hommikusöögi valmisrohkem kirikus magatamine,
mine ja Silver Sepa ööSilvia Soro – näidendi
kontsert.
õppimise juhendamine,
Marko
Tiitus
– kiriku tutvusKõige lahedam inimene, keda
tamine,
lapsed ise arvasid, oli Silver Sepp.
Enna ja Uku Audova – fotode
tegemine kirikumänguks,
Piret Päär – küünlavalgel lugude
vestmine,
Malle Pisarev, Minna Ilmaniemi, Maarja Niinepuu – meisterdamise juhendamine,
Silver Sepp – põnev öökontsert,
Mirjam Tiitus – kogu kirikuöö
koordineerimine.
Suur tänu põneva kirikuöö eest,
lapsed jäävad
ootama uusi
toredaid

tõusmispühadeks, ringkäik kirikus, Mulle meeldis väga lugude õhtu ja ettevõtmisi!
kirikumäng (tuli pildi pealt ära ar- öökontsert. Mulle väga meeldis
Mirjam Tiitus,
vata, mis koht see kirikust on), lu- kirikuöö!
Laste-, noorte–
gude õhtu Piret Pääriga ja öökontElsbet Helena Tiitus,
ja peretöö
sert Silver Sepalt.
10-aastane kirikuööst osavõtja toimkonna juht

Maikuu Viljandi Jaani kirikus
Pühapäev, 04.05
Ülestõusmisaja
3.pühapäev

kell 9
kell 10
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HOMMIKUPALVUS
MISSA JA LASTEKIRIK
Teenivad õpetaja Peeter Parts ja organist Kalev Rajangu

HEA KARJANE (Jeremija 23:1-4; 1.Peetruse 5:1-4; Johannese 21:15-19 )
kell 20

ÕHTUPALVUS Taizé lauludega

Teisipäev, 06.05

kell 12
kell 18
kell 18.30

KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA
VESPER (õhtupalvus)
PIIBLI– JA PALVERING keldrisaalis. Teema: Pattude andeksandmine

Neljapäev, 08.05

kell 10
kell 18

KIRIKUTUND Viljandimaa Hoolekandekeskuses
VESPER (õhtupalvus)

Reede, 09.05

kell 11

KIRIKUTUND JÄMEJALA PSÜHHIAATRIAKLIINIKU TEGEVUSMAJAS

Pühapäev, 11.05
Ülestõusmisaja
4. pühapäev

kell 9
kell 10

HOMMIKUPALVUS
EMADEPÄEVA PEREMISSA
Teenivad õpetaja Marko Tiitus, Viljandi Kesklinna Kooli mudilaskoor ning
koguduse laulu- ja muusikaringide lapsed

kell 20

ÕHTUPALVUS Taizé lauludega

kell 12
kell 13
kell 18
kell 18.30

KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA
EAKATE PÄRASTLÕUNA keldrisaalis
VESPER (õhtupalvus)
M-KLUBI keldrisaalis. Teema: Kultuur ja traditsioonid

kell 20
kell 18

ÕHTUPALVUS Taizé lauludega
KONTSERT. Segakoor “Kulkuset” Soomest Turu linnast. Pilet 3 eurot.
Koorijuht Satu Luukkonen.

kell 9
kell 10

HOMMIKUPALVUS
MISSA
Teenivad õpetaja Allan Kährik ja
naisansambel Iris Taimi Välba juhendamisel

Teisipäev, 13.05

Laupäev, 17.05

Pühapäev, 18.05
Ülestõusmisaja
5. pühapäev

TAEVARIIGI KODANIKUNA MAAILMAS (Jesaja 32:15-20, Roomlastele 8:9-11, Johannese 17:6-10)
Teisipäev, 20.05

kell 12
kell 18
Kell 18.30

KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA
VESPER (ÕHTUPALVUS)
PIIBLI– JA PALVERING keldrisaalis.
Teema: ülestõusmine ja igavene elu

Neljapäev, 22.05

kell 18
kell 18.30
kell 14
kell 15

VESPER (ÕHTUPALVUS)
NOORTEÕHTU keldrisaalis
KIRIKUTUND Viiratsi pansionaadis
KONTSERT Lõuna-Eesti memme-taadi peolistelt

Pühapäev, 25.05
Ülestõusmisaja
6. pühapäev

kell 9
kell 9.15
kell 10

HOMMIKUPALVUS
Pühapäeva koraalide laulmine
MISSA
Teenivad õpetaja Marko Tiitus, laulavad Liisa Sepp ja Merli Lillepuu

SÜDAME KÕNE JUMALAGA (Taanieli 9:17-20; Roomlastele 8:24-28; Matteuse 6:5-13)

Teisipäev, 27.05
Neljapäev, 29.05

kell 20

ÕHTUPALVUS Taizé lauludega

kell 12
kell 18

KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA
TAEVAMINEMISPÜHA jumalateenistus Pauluse kirikus
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MEIE SAAME INIMESE PEA ALL AINULT PATJA KOHENDADA,
HINGERAHU ANNAB JUMAL.
28.-29.märtsil toimus Pilistvere pastoraadis hingehoiukoolitus, mille viis
läbi hingehoidja Aire Parts. Koolitus
oli suunatud eelkõige koguduse diakooniatöö toimkonnale, aga osaleda
võisid kõik huvilised.
Koolitaja Aire Parts on olnud eelnevalt seotud haigla
hingehoiutööga. Ta on töötanud üle kuue aasta täiskohaga Ida-Tallinna Keskhaigla Hooldusravikliinikus,
kus ta lisaks hingehoidja
põhitööle koolitas meedikuid hingehoiu ja hospiitsiga seotud
teemade osas. Samuti on ta pidanud
loenguid Tartu Teoloogia Akadeemias
ning koolitanud MTÜs Pallium.

Hingehoidliku töö aluseks on empaatia,
aktsepteerimine, kuulamine (vestlus),
silla ehitamine, usalduslikkus ja ausus
ning eesmärkideks on tervendamine,
toetamine, juhatamine ning lepitus. Loomulikult anname tavainimestena endale
aru, et meie teadmised ei võimalda
näiteks tervendamist (tänapäevases
käsitluses psühhoteraapia meetodite
rakendamist) või juhatamist (informeeriv
hingehoid), aga erinevates olukordades
teiste toetamisega puutume me kõik ka

da ja elu põhivajadusi on raske rahuldada (abivajaja ei maga ega söö, suhted
kannatavad jne).
Rääkisime kriisi etappidest ja tulemustest ning leidsime, et sellistes olukordades on kõige olulisem olla abivajaja kõrval ja tema jaoks olemas. Astrid
Lindgren: “Kaua istusid nad seal ja see
oli raske. Aga kuna neil koos oli raske,
oli selles lohutust. Vaatamata sellele ei
olnud see kerge.”

Koolitus oli põnev ja haarav. Nagu tänapäevastele koolitustele omane, vahetusid loenguplokid rühmatöö ja mängudega. Koolitaja lõi positiivse ja turvalise
õhkkonna, kus kõik said oma mõtteid
avaldada ja küsimusi esitada.
Teemadevaldkond, mida käsitlesime, oli
lai. Kuna oleme hingehoiutöö alal algajad, siis alustasime algusest. Võrdlesime erinevaid hingehoiu definitsioone ja
lugesime, mida ütleb Piibel hingehoiu
kohta.

oma igapäevaelus kokku, andmata en- Eraldi teemana võtsime läbi ka surija
dale aru, et teeme tegelikku hingehoid- kriisi faasid ning käsitlesime leina.
Siinkohal olid väga harivad koolitaja
likku tööd.
isiklikud kogemused tööst hooldusMõlemast koolituspäevast joonistus välravihaiglas.
ja, et hingehoiu peamine töövahend on
hingehoidja ise ja hingehoiu töö rajaneb Viimane teema oli aitaja jaksamisest.
hingehoidja suhtele abivajajaga ning te- Läbipõlemiseni võib jõuda nii hingehoidma suhtele Jumalaga. Kui abivajaja ja jana kui ka teisi kohustusi täites. Sellel
Jumala suhe ei toimi, siis hingehoidja on erinevaid põhjuseid, tunnuseid ja
võtab enda peale ka abivajaja ja soodustavaid faktoreid, kuid läbipõlemiJumala suhte.
se ennetamiseks on oluline hoida tasaLisaks hingehoidja isikule on hingehoiu- kaalus töö, puhkus ja eraelu; vaadata
töö vahenditeks ka vestlus, muusika, üle enesele seatud eesmärgid ja ootupühakirja lugemine palve, mõtisklused, sed; lõpetada pidev enese sundimine;
hardushetked jms.

Sõna ‘hingehoid’ on esimest korda
kasutatud piibli uues tõlkes: olgu keegi
hingehoidja, siis toimigu ta hingehoidjaametis (Rm 12:8)
ja hingehoidja töö sisu on kokku võetud
Matteuse evangeeliumis (Mt 25:31-46),
kus Jeesus ütleb muuhulgas: Sest mul
oli nälg ja te andsite mulle süüa, mul
oli janu ja te andsite mulle juua, ma
olin kodutu ja te võtsite mu vastu, ma
olin alasti ja te riietasite mind, ma olin Kuna üks oluline hingehoiu vahend on
haige ja te tulite mind vaatama, ma vestlus, siis teise suure teemana käsitolin vangis ja te tulite mu juurde.”
lesime kuulamist ning arutlesime kuulamistõkete üle. Tõhus kuulamine on
Hingehoiutöö aluseks on ka 1.Korintose aktiivne: peegeldav, selgitav (ebaselkirja 13. peatükk, mis käsitleb hinge- geid detaile täpsustav) ning kohest ja
hoidja tööd kui armastusetööd.
ausat tagasisidet andev; empaatiline,
mis on kantud positiivsest hoiakust
Kui võrrelda hingehoidu psühhoteraavestluspartneri suhtes ning avatud:
piaga, siis viimane lähtub inimesest, sekuulaja ei sildista ega anna hinnanguid.
da teostatakse inimlike meetodite kaudu ja eesmärgiks on iseseisev inimene, Järgmine suurem teema oli kriisidest,
samas kui hingehoid lähtub Jumalast, mis jagunevad arengu- ja traumaatilisseda teostatakse Jumala Sõna ja väe teks kriisideks. Esimesed vallanduvad
kaudu ning eesmärgiks on Jumala aus- uute väljakutsete, elumuutuste ja ülestamine. Kokkuvõtlikult võib öelda, et annete tagajärjel, millest võib väljuda nii
hingehoid ühendab teoloogiat ja psüh- positiivse kui ka negatiivse lahenduseholoogiat, selle keskmes on Kristus ja ga. Traumaatilise kriisi kutsub esile äkikristlik inimkäsitlus (oleks vale rääkida line tugev väline mõjur, mille puhul varasem kogemus ei aita olukorda valitseilmalikust hingehoiust).

leppida määramatuse ja ebatäiuslikkusega ning vajadusel otsida professionaalset abi. Rõhutati, et me ei laseks
oma parimatel omadustel hakata enda
vastu töötama: liigne headus (kui inimene ei suuda “ei” öelda), perfektsionist
(kui inimene soovib olla osav, tugev ja
tark kõiges) ning hoiak, et pidevalt peab
midagi tegema (kui inimene on liiga
kohusetundlik).

Lk 7
Minu jaoks isiklikult seisnes kõige
suurem ahaa-efekt koolituselt selles, et hingehoidjana (või kõrvalkõndijana - nagu öeldakse selle kohta lihtsalt ja tabavalt koguduse
Kasvuaja koolituse materjalides) ei
tööta inimene üksinda ja ei pea kogu
protsessi teostama oma jõust - hingehoiutööd tehes on inimene ainult
vahend, aga abi ja jõud tuleb
Jumalalt. Või nagu seda koolitusel
sõnastati: meie saame inimese pea
all ainult patja kohendada, hingerahu
annab Jumal.
Oleme tänulikud koolituse eest
kogudusele, lektor Aire Partsile,
külalislahkele Pilistvere pastoraadirahvale ning Norra
Nesi ja
Sauheradi kogudusele, kelle annetuse abiga oli koguduse toimkondade liikmetel võimalik koolitusest
tasuta osa saada.
Koolituspäevi jäävad meenutama
soojad vestlused, arutelud, ühised
saunaskäigud ning koolitusmaterjalide mapp, millest on võimalik kõiki
omandatud teadmisi ning tarkusi
uuesti üle lugeda ja vajalikel
hetkedel kasutada.
Enna Audova
Artiklis on kasutatud materjale
Aire Partsi koolitusmaterjalidest

Head aega,
armsad
sõbrad!

TÄNAME APRILLIKUU
LIIKMESANNETAJAID

Meelis Suurkask, Helve Hunt,
Tiina Leiaru, Tiina Vilberg, Evija
Leiaru-Kuldsaar ja Marko Kuldsaar, Käty Zujev, Evelin Vister,
Tiia Sülla, Taimi Välba, Katrin ja
Heino Thomson, Lille-Astra ja
Rasmus Arraste, Kätlin Juuram,
Janek Kink ja Jelena Pärle, Irma
Väre, Kaidi ja Enn Kullama, Raul
Alliksaar, Ilmi ja Meelis Kard,
Angela Leiaru-Indriko ja Inno
Indriko, Raina Luhakooder, Siiri
Kärt, Irina Vares, Kadri Keldu,
Keida ja Indrek Tirmaste, Mikk
Kard, Kalle ja Tiia Kadalipp, Kalle
Küttis, Margus Põldsepp, Cätlin
ja Marko Mägi, Külli ja Viktor
Joonson, Enna ja Uku Audova,
Merike Mitt, Krista Närripä ja
Kristo Hansson, Eda Paakspuu,
Laura Linntamm, Maie Lond, Aita
-Astanie Muks, Tiiu ja Karl Luht,
Heino Laagus, Leida Seeder,
Endla Lehtme, Ebe Suits, Eha
Habicht, Marje Kask, Aare ja
Anneli Ansmitt
Õnnistust teile, head
annetajad!

TÄNAME VABATAHTLIKKE!

 TIINA VILBERG — eakate
sünnipäevakaartide kirjutamise
eest
 MIRJAM TIITUS — laste-kirikute
korraldamise eest
 HELE-MALL KIVISTE, RAJA
AARDEVÄLJA, , FATME KLEBAN
— kiriku koristamise eest
 RAJA AARDEVÄLJA, TIIU
SOESOO, MIRJAM TIITUS —
eakate pärastlõuna korraldamise
eest
 ENNA AUDOVA — noorteõhtu
läbiviimise eest
Suur tänu hoole ja armastuse eest!

TÄNAME
JUMALATEENISTUSTEL
ANNETAJAID

06.04 missal osales 30 inimest, koguduse töö heaks annetati 31,07€
13.04 missal osales 37 inimest, suure
nädala jumalateenistuste korraldamiseks
annetati 87,97€
20.04 missal osales 63 inimest, Lastemaja lastehoiu heaks annetati 99,44€
27.04 missal osales 35 inimest, talgupäeva kulude katteks annetati 52,70€

Tänud lahke meele eest!

gema kirikus ja see ka pakkus Täname Minnat ilusa töö ja
mulle palju.
teenimise eest Jaani koguduMinule on Jaani kogudus olnud ses ning soovime talle ja tema
perele Jumala õnnistust ja
väga tähtis koht siin Viljandis kõik
hoidmist!
need aastad. Olen leidnud sõpru,
rõõmu, palju huvitavaid tegevusi,
Tule osale koos eakate
ja eelkõige Jumala sõna. Kui ma
projektirahvaga nende
kolin nüüd tagasi kodumaale Soome, ma jään igatsema teid, armettevõtmistes!
sad Jaani koguduse inimesed.
Eakate vabatahtliku tenistuse projekti
Olete andnud mulle nii palju!
raames kutsume koguduseliikmeid ja
Loodan, et mina ka olen saanud
sõpru kaasa osa saama projekti käigus
teid aidata ja rõõmustada muusika
toimuvast:
kaudu ning teiste ettevõtmistega.
 27. mail kell 18 on kiriku keldrisaalis

Kui ma kolisin
Viljandisse aastal 2009, ma ei
osanud
eesti
keelt ega olnud
kunagi Viljandis
varem käinud. Minu ainus kord
Eestis enne siia kolimist oli päev
Tallinnas aastal 2001. Mina usun,
et Jumal juhatas mind, kui ma
2010. aasta kevadel
kirjutasin
õpetaja Marko Tiitusele e-posti ja Eriti suure tänu tahan öelda teile,
küsisin, kas koguduses oleks Marko ja Mirjam Tiitus, ilma teie
abita ja usalduseta ma ei oleks nii
muusikatööd vaja teha.
palju saanud siin Viljandis ega
Nii alustasin sügisel laste laulu- kirikus teha, kogeda ja jagada.
ringi juhendamisega. Ma ei osanud
eesti keelt veel eriti hästi ega ka Tänan teid kõiki. Meie kohtume
ühtegi Eesti laste laulu, aga tasa- veel. Kindlasti tulen veel Viljankesi harjutasin, tegin üsna palju disse puhkama ja külastama siis
tööd, nii et sain hakkama laulu- teid ka!
ringiga. Alguses oli raske, aga töö Eesti on igavesti mul südames ja
oli huvitav ja õppisin eesti keelt kii- jääb sinna, minu teine ”kodumaa”.
resti ja arvatavasti paremini kui
Olge hoitud.
kuskil kursustel.
Ilusat suve soovides,
Hakkasin ka vabatahtlikku tööd teMinna Ilmaniemi

kohtumine Saksamaa vabatahtlikega
 31. mail kell 10 algab kanuu– ja
rabamatk Soomaal. Kohapeal on
korraldatud ka toitlustamine.
Osavõtumaks 22 €.
 12. juunil kell 10 on väljasõit Olustvere
mõisa. Külastame töötubasid, sööme
lõunat (8 € ). Kes soovib töötoas ka
midagi valmistada, peab selle eest ise
tasuma.
Kui soovid kaasa lüüa, siis palun registreeru
5 päeva enne sündmust kantseleis
43 33 000 või viljandi.jaani@eelk.ee.
Rohkem infot küsi kantseleist!

Sest te kõik olete üks Kristuses Jeesuses

Lk 8

Ajast igavikku on lahkunud ja
maetud kristlikult

VIKTOR LISEISKI
(19.05.1964 -17.04.2014)

Ärasaatmine Viljandi Jaani kirikust,
maetud Viljandi Metsakalmistule
26. aprillil 2014
——————–——

VÄINO LEIARU
(3.10.1934 - 24.04.2014)

Ärasaatmine Viljandi Jaani kirikust
tuhastamisele 28. aprillil 2014
Jumala rahva hingamisaeg on alles ees
(Heebrealastele 4:9)

KIRIK ON LAHTI
15. maist
ESMASPÄEVAST
LAUPÄEVANI
kell 11-18
PÜHAPÄEVAL kell 9 -18

KANTSELEI ON
LAHTI
ESMASPÄEVAL ja
KOLMAPÄEVAL
kell 10-14
TEISIPÄEVAL ja
NELJAPÄEVAL
kell 13-17
PÜHAPÄEVAL kell 9-9.45
ÕPETAJA MARKO
TIITUSE KÕNETUNNID
TEISIPÄEVAL ja
NELJAPÄEVAL
kell 13-17

PIHIAEG
TEISIPÄEVAL
kell 17-18
VÕI KOKKULEPPEL
ÕPETAJAGA

17. mail kell 18
esineb
Viljandi Jaani
kirikus
Soome (Turu)
tunnustatud
segakoor

«Kulkuset»
Koorijuht
Satu Luukkonen
Tulge kuulama heal
tasemel soome ja teiste
rahvaste koorilaule!
Pääsmed 3 € müügis enne
kontserdi algust kohapeal.

RISTITUD
20. aprillil 2014
‘

REIN REINSALU
JANIKA KIPP
RAGNAR TALGRE
KARMEN EKBAUM
KREETE AER (RISTIVANEMAD
MIRJAM JA MARKO TIITUS)
KIRKE AER (RISTIVANEMAD
LIINA JA OVE SANDER)

RISTITUD JA
KONFIRMEERITUD
20. aprillil 2014
KERTU AER
(RISTIISA RAIVO RAAGUL)
KRISTEL AER
PRIIT AER

Jeesus ütleb:
“Mina olen viinapuu, teie olete oksad.
Kes jääb minusse ja mina temasse,
see kannab palju vilja.”
Johannese 15:5

Viljandi Jaani koguduse JAANI LASTEMAJAS Viljandis (Pikk
tänav 10) toimib kristlikel väärtustel põhinev ja vanemlust
toetav lapsehoid. Sellega soovib kogudus luua lisaväärtust
kogukonna terviklikul toimimisel: toetame peresid ja vanemlikke

Jaani Lastemaja on väike, hubane ja sõbralik hoid 1,5-6-aastastele lastele. Asume Viljandi
vanalinnas, Kondase keskuse kõrval. Oleme loonud head tingimused, et laps saaks meie
väikeses rühmas igakülgselt areneda. Tänu väiksele rühmale saab iga laps suuremat hoolt
ja tähelepanu.
Koostöös Viljandi Jaani kogudusega pakume lapsevanematele nõustamist, soovi korral saab osa
võtta Jaani kirikus toimuvatest lastehommikutest ja suvel toimuvast perelaagrist.

Meie teenus on mõeldud peredele, kes:
 soovivad oma lapsele sõbralikku ja kvaliteetset lastehoidu;
 hindavad hubast ja sooja õhkkonda;
 väärtustavad individiuaalset lähenemist;
 soovivad kasvatada oma lapsi kristlikele väärtustele tuginedes.
Jaani Lastemaja pakub lastele toredat ja arendavat keskkonda, kus on
eakohased õppe- ja mäguvahendid ning puhas ja hoolitsetud ümbrus.
Kui soovid oma last meile hoida tuua, helista 5121597, või kirjuta
jaani.lastemaja@eelk.ee. Lapsi ootame tööpäeviti alates kell 7.45!
Teie lapsed on hoolega hoitud!

Maarja Niinepuu, lapsehoiu koordinaator
EELK Viljandi Jaani kogudus: Pikk 6, 71003 Viljandi www.eelk.ee/viljandi.jaani
a/a SEB EE6610 100 220 503 960 04 , a/a EE752 200 221 057 689 936 Swedbank
Õpetaja Marko Tiitus: tel 4333 000, 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.

