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TÄNUD MEIE
TUBLIDELE
VABATAHTLIKELE!
MIRJAM TIITUS, RAJA
AARDEVÄLJA - eakate
pärastlõuna korraldamine
MEELIS SUURKASK lillede ja lillepeenarde
hooldamine
RAJA AARDEVÄLJA, HELE
-MALL KIVISTE, FATME
KLEBAN - kiriku
suurpuhastus
MIRJAM TIITUS, KATRIN
KANGUS, TEET KAUR,
SILVIA SORO, KALMER
LIIMETS - peremissade ja
lastekirikute korraldamine
ENNA AUDOVA JA
DIAKOONIATOIMKONNA
LIIKMED —
leeriaastapäeva lõunasöögi
korraldamine; Norra
sõpruskoguduse diakooniatöötajate vastuvõtmine
TEET KAUR - õhtupalvuste
läbiviimine
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TÄHISTASIME LEERIAASTAPÄEVA
Pühapäeval, 23. septembril peeti kirikus leeriaastapäeva jumalateenistust. Seekord olid kutsu
-tud oma ristimist ja leeriõnnistamist meenutama
need, kelle leeripäev oli Jaani kirikus 1992. ja
2002. aastal – seega 10 või 20 aastat tagasi.

Tammsalu ja Marko Tiitus. Jutluse pidas Jaan
Tammsalu, Viljandi Jaani koguduse õpetaja aastail
1992-2004. Jumalateenistusel laulis koguduse
naisansambel Iris.
Pärast jumalateenistust kogunesid leeriaastapäevast

Pärast jutlust astusid altari ette Maarika Sibrits,
Raina ja Jaak Luhakooder, Tiina Pihlak, Angela
Leiaru-Indriko, Heitlin Oolo-Kõrge, Diana Järv, Epp
Niidri, Jüri Ehasalu, Marika Karu, Emily Naarits,
Marko Kuldsaar, Krista Tõnisson, Helen Savi,
Annika Mikk, Edit Karelson, Kaido Pung ja Moonika
Vilberg.
Pärast usu tunnistamist Kolmainu Jumalasse
õnnistasid kunagisi leerilapsi praostid Jaan

osavõtjad kiriku keldrisaali lõunasöögile, mille käigus
meenutati möödunud aegu ja kõneldi sellest, kuhu
elu on viinud meid tänaseks päevaks. Leeriaastapäev täitis osalejate ja kirikuliste südamed
rõõmu ning tänuga ja küllap paljudel meist oli taas
põhjust mõelda Jumala armulepingule ning kiita
Teda, kelle heldus kestab igavesti.

Palju õnne!
01.10 Sirje Kõuhkna
01.10 Kalev Tõnisson
01.10 Sirje Tulik
05.10 Tiiu-Mai Mirka
05.10 Pilvi Parri
05.10 Elgi Rego
06.10 Helle Lapp
09.10 Karin Jurs
11.10 Raivo Otsa
14.10 Vilja Kiigemägi
15.10 Merike Jürgens
17.10 Hillart Mirka
18.10 Malve-Aili Loide
18.10 Endla Lehtme
19.10 Rein Ruus
20.10 Aita-Astanie Muks
20.10 Anneli Simm
20.10 Aino Oja
22.10 Liia Otsa
24.10 Kalju Viir
26.10 Aili London
29.10 Aino Järv
29.10 Veera Looga
29.10 Hilja-Aksella Soo
30.10 Evi Käämbre
30.10 Maie Bubnis
31.10 Eda Ibrus

61
62
60
73
64
75
57
51
54
53
62
77
78
61
57
94
50
73
54
75
72
82
54
90
79
74
51

JUMAL ÕNNISTAGU KÕIKI
TEID JA NOOREMAID
SÜNNIPÄEVALAPSI!

Marko Tiitus, koguduse õpetaja

INFOTUND TEEMAL „KOGUDUSE JUHTORGANITE VALIMISED“
Jaani koguduse nõukogu valimised on 6.-13. jaanuarini
2013. Nõukogusse valitakse 24 liiget ja 6 asemikku.
Õpetaja Marko Tiitus, koguduse juhatus ja nõukogu
esitavad nõukogu valimisteks ühise 30-liikmelise
kandidaatide nimekirja. Koguduse täiskogu liikmeid, kes
soovivad üles seada kandidaate ning neid Aja Lehes
tutvustada, palub juhatus kandidaatide ülesseadmise
kirjad ja kandidaatide nõusoleku kirjad koos nende
tutvustusega esitada õpetaja Marko Tiitusele hiljemalt 15.
novembriks 2012. (Vt lähemalt Aja Leht nr 7/188, juuliaugust 2012, lk 6).

teemal „Koguduse juhtorganite valimised“. Infotunnist
ootame osa võtma kõiki praeguse nõukogu ja juhatuse
liikmeid, valimistel kandideerijaid kui ka koguduseliikmeid,
kes tahavad valimistel aktiivselt osaleda, mõjutades sel
viisil koguduse käekäiku ja arengut. Infotunni viib läbi
õpetaja Marko Tiitus.
Infotunni teemad:
 Koguduse nõukogu ja juhatuse ülesanded
 Nõukogu valimiste ja kandidaatide ülesseadmise kord
 Ootused nõukogu liikme kandidaatidele

Pühapäeval, 28. oktoobril kell 12-13 (pärast Tule osalema ja kaasa rääkima! Vaata valimiste kohta
jumalateenistust) toimub kiriku keldrisaalis infotund ka EELK kodulehelt www.eelk.ee/valimised.
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KOGEGE ISSANDA
HEADUST
Oktoobrikuu vaimulikuks
juhtmõtteks on prohvet
Jeremija sõnad Nutulaulude raamatust:
Issand on hea neile, kes
teda ootavad, hingele,
kes teda otsib. (Nl 3:25)
Tuleb välja, et Issand ei olegi ühtviisi
kõikide vastu hea, armuline ja helde! Kas
pole siin tegu ebaõiglusega?
Siiski – Jumala heldus ja armastus
kuuluvad Tema igavese ja muutumatu
olemuse juurde. Kuid sõltub meist,
inimestest, kas ja millisena me Teda
tajume. Arvo Pärdi või Wolfgang Amadeus
Mozarti muusika on imeilus, kuid üksnes
nendele, kes seda kuulavad ja sellesse
süvenevad. Sügisene värvikirevus on
hingematvalt kaunis, kuid üksnes nendele,
kel on aega ja tahtmist seda imetleda.
Jumala headust ei saa maitsta
möödaminnes, ülejala, muuseas… Jumala
headus on vastus meie hinge
sügavaimatele igatsustele ja otsingutele.
Jumala headuse kogemine eeldab aega ja
kannatlikkust vaikselt oodata ning palves
oma südant Temale avada. Seda ka siis,
kui Jumala teed on meile mõistetamatud
ning vastused, mida Ta meile annab,
hirmutavad.
Soovin, et sel värvidesse puhkenud ning
samas pimeduse ja surma poole liikuvas
sügisajas võiks Sinu ja minu südames
elada see Anselm Grüni palve: Issand
Jeesus Kristus, oma ülestõusmises
hajutasid Sa minu argipäeva hommiku
halluse ja lasid sellel helendada jumalikus
suursugususes. Lase mul kogeda, et minu
argipäeva igas hetkes elad Sina kui
Ülestõusnu – tööl, kiirustamises,
pettumuses, seltskonnas olles ja
üksinduses. Lase mul tunda, et oled igaviku
kaldalt astunud minu ellu ja lased seal
paista oma armastuse mahedal valgusel.
Lase mul keset argiaskeldusi kogeda
ülestõusmise imet. Lase mul tõusta hirmu ja
loobumise hauast ja astuda ellu, mille Sina
mulle kingid. Ja lase mul koos evangelist
Johannesega mõista, et Sina oled juba siin,
et ma tohin kõikjal ütelda: See on Issand.
Aamen.
Marko Tiitus, koguduse õpetaja

NÄHA SEDA, MIS ELAV ON SEDA PALJU NÕUTUD?
Jutlus riigivanemate mälestusteenistusel Viljandi Jaani kirikus 22.09
Austatud kirikulised, Riigikogu on kuulutanud 22.
septembri vastupanuvõitluse päevaks, sest siis
algas 1944. aastal pool sajandit kestnud
vastupanu Nõukogude Liidu okupatsioonile,
vaimsele ja füüsilisele jõhkrale vägivallale. Täna
süütab peapiiskop Andres Põder meie kirikus 16
küünalt Eesti riigipeade ja riigivanemate
mälestuseks. Ometi ei mälesta ega tuleta me
Jumala ees meelde üksnes neid, vaid kõiki, kes
ühel või teisel rindel sõdides, ühel või teisel viisil
kodumaad teenides suutsid jääda iseendaks,
säilitada aated ja eneseväärikuse, usu Eestisse ja
usu Jumalasse.
Vastupanuvõitluse päeval sobib meenutada üht
Juhan Viidingu luulevormis mõistukõnet

järjekindlalt kõrvale sellest, mida needsamad
meie esivanemad pühaks ja kalliks pidasid,
millesse nad vankumatult uskusid ning mis andis
neile vaimse jõu panna vastu kurjale.
Justiitsministeerium on koostanud kooseluseaduse kontseptsiooni, mis avab samasoolistele
paaridele tee registreeritud koosolekuks, mis
oma õiguslike tagajärgede poolest ei erine
kuigivõrd abielust. Tegemist on olulise sammuga
abielu ja perekonna mõiste totaalse ümbermõtestamise ja hägustamise teel, mis vajaks
toetuse ja mandaadi saamiseks rahvahääletust,
kuna perekonda kaitseb Eesti põhiseadus. Seda
rahvahääletust ilmselt ei tule, kuid ometi on meil
kõigil võimalus avaldada oma arvamust ja nendel,
kes peavad abielu
Eluküsimus:
kui mehe ja naise
Kui ollakse ainult vastu,
eluaegsel armastuei olda millegi poolt.
sel ja pühenduOmeti on meil pilved
misel
põhinevat
ja valgus mõlemalt poolt.
liitu ühiskonna ja
Minus on õelad mõtted
omariikluse samõieta, varreta.
baks, väärtuste ja
Ime, et ainult nendest
vaimsuse kandjaks
veri ei tarreta.
ning lastele turvalise kasvukeskkonMeile on palju antud na tagajaks, tuleb
ikka oleme nõutud.
seda täna selgemalt
Näha seda, mis elav.
ja valjuhäälsemalt
On seda palju nõutud?
väljendada kui kuJumala Sõna tuletab
nagi varem.
Sirbi peatoimetaja
meile meelde: ei saa olla
Kaarel Tarand kirainult vastu, kui ei olda
jutab üleeilses kulMarko Tiitus ja peapiiskop Andres Põder
millegi poolt. Ei ole
võimalik panna vastu
riigivanemate mälestusteenistusel Viljandi tuurilehes marksismi-leninismi lektokurjusele, vägivallale ja
Jaani kirikus
rite terminoloogiat
inimlikkuse jalge alla
tallamisele, kui ei olda täidetud Jumala kasutades, et religioonid on raske taak inimarmastusest ja väest. Apostel Paulus õhutab konna turjal. Tema meelest tuleks „ühiskonna
meid võtma kätte Jumala sõjavarustust, et avalikust elust järjekindlalt ning leppimatult
suudaksime vastu panna kurjal päeval ja jääda tõrjuda religioonide peavoole“. Seda lugedes
püsima: tõe niudevöö ja õiguse soomusrüü, näpistasin ennast – kas ma elan ikka vabas ja
demokraatlikus ühiskonnas, kus kõigile on
usukilp, kiiver ja vaimumõõk!
Niisiis ei piisa kurjale vastupanemiseks üksnes tagatud südametunnistuse-, usu- ja mõttediplomaatilisest ja poliitilisest tarkusest ega vabadus ning „igaühel on vabadus nii üksinda kui
sõjaväelisest julgeolekust, eriti väikerahval: ka koos teistega, avalikult või eraviisiliselt täita
vajame vaimset ja moraalset selgroogu, usku usutalitusi, kui see ei kahjusta avalikku korda,
tõesse ja õigusesse, vajame vaimumõõka, mis on tervist ega kõlblust.“ Kas Eesti Vabariigi
põhiseadus, selle vaim ning vaimsus kehtib veel?
Jumala Sõna.
Viljandi Jaani kirik sobib hästi vastupanuvõitluse Armsad kaasmaalased! Vastupanuvõitluse aeg ei
päeva jumalateenistuse läbiviimiseks, sest seegi ole läbi, kaugel sellest. Kuid veelgi olulisem on
kirik suleti 1952. aastal nõukogude võimude täna küsida, mille poolt me oleme, millesse me
poolt. Nii ohtlik tundus see Jumala sõjavarustus usume, mida kaitseme. Meile on palju antud – ikka
veel
50.
aastate
alguses
superriigi oleme nõutud. Näha seda, mis elav. On seda palju
võimukandjatele. Tänavu möödub 20 aastat selle nõutud? Ei seda ei ole palju nõutud. Selle
kiriku taaspühitsemisest pühakojana. Eestlased
nõudlikkuse on meile pärandanud meie rahva ja
taastasid oma riigi ja Viljandi taastas oma vanima
riigi loojad ja kaitsjad – ka need, kelle
kiriku.
mälestuseks täna küünla süütame. Nähkem
Võitlus, mis tänases maailmas ja tänases Eestis
seda, mis mitte ainult ei paista elavana, vaid on
käib, on eelkõige vaimulik võitlus, kus me igaüks
peame endalt küsime: mille poolt ja mille vastu osutunud elavaks läbi inimpõlvede, ajastute
me oleme? Meie vabas, iseseisvas riigis, mille eest tuulte ja tormide. Hoidkem seda, mis meile
on võidelnud ja südameverega maksnud meie hoida on antud. Aamen.
esiisad ja esiemad, on üksjagu suundumusi, mis
kallutavad meie ühiskonda tasapisi, ent
Marko Tiitus, koguduse õpetaja
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KÜLAS OLID SÕBRAD
SAUHERADIST JA NESIST

TÄNAME LIIKMEANNETAJAID

Kuu aja eest külastas meie kogudust 10 diakooniarühma liiget Norra Nesi ja Sauheradi
kogudusest. Meie diakooniarühm veetis külalistega kaks sisutihedat päeva.
Külalistega Tartu
toomkiriku
varemete juures

Reedel, 31.augustil tutvustasime külalistele Tartut. Käisime Tartu Pauluse koguduses,
vaatasime sel hetkel veel valmiva kolumbaariumi ehitust ja õpetaja Joel Luhamets rääkis
kiriku ehitusplaanidest. Koguduse diakooniatöö tegija Heli Panksepp rääkis meile
diakooniatöö korraldusest ja vaatasime sisse ka lastehoiu ruumidesse. Peale lõunasööki
tutvusime Tartu vaatamisväärsustega.
Pühapäeval, 2.septembril osalesid külalised jumalateenistusel ja sellele järgneval
kirikukohvil. Päeva mahtus ka töökoosolek, mil meil oli võimalus kogemusi jagada ning
edasipidiseid ühiseid ettevõtmisi planeerida. Õhtu lõpetasime Valma infopunkti juures
grillides.
Enna Audova, diakooniatöö toimkonna esimees

Hea koguduse liige — tule Sinagi laupäeval, 20. oktoobril

SÜGISESELE TALGUPÄEVALE!
Alustame kell 10 kirikus ühise palvusega, seejärel tavapärased talgutööd:
kirikuümbruse riisumine, kiriku suurpuhastus ja soojustamine.
Kell 13 sööme üheskoos lõunat.
Nendel, kes ei saa tulla talgupäevale, on võimalik tulla 16. või
17. oktoobril kella 16-st alates lehti riisuma.
Töid juhendab Meelis Suurkask (tel 51 64 997).

TÄNAVUSED LIIKMESANNETUSED
Kogudus on Eesti ühiskonnas isemajandav
organisatsioon. Viljandi Jaani kogudus saab
küll iga-aastast tegevustoetust Viljandi
linnalt ja Porvoo koguduste ühenduselt, kuid
ligi kolmandiku meie aastatuludest
moodustavad koguduseliikmete annetused.

koostatud selle arvestusega, et meil on
aasta lõpuks vähemalt 300 liikmesannetajat
ja annetuste summa vähemalt 14500 €. See
on minimaalne omaosalus, et suudaksime
tagada töötegijate palgad, puhta ja sooja
kiriku ning kõik need ettevõtmised, mida
2012. aasta 1. oktoobriks on oma liikmes- oma koguduses Jumala auks ja koguduse
annetuse teinud 201 koguduseliiget ning ning linnarahva rõõmuks korraldame.
laekunud on 11 057 €. See on hea tulemus, Südamlik tänu kõigile annetajaile – eriti
kuid meie tegevuskava ja eelarve on neile, kes on juhatuse palvet kuulda võtnud

Allan Vissak, Andra Tetsmann,
Elle-Maie ja Kalju Viir, Ardi
Aleksandrov, Angela LeiaruIndriko, Emily Naarits, Evelin
Raia, Enn ja Kaidi Kullama, Enna
ja
Ti i t - Uku Au d o va,
En n
Tammoja, Eva ja Tarmo Loodus,
Helga Henning, Evija LeiaruKuldsaar, Helen Närep, Helve
Hunt, Indrek ja Keida Tirmaste,
Inno Indriko, Janne Pendis, Irina
Vares, Janek Kink, Jelena Pärle,
Jüri Teder, Kaido Pung, Kalle ja
Tiia Kadalipp, Kristjan ja Liina
Toomjärv, Krista Tõnisson, Kätlin
Juuram, Marko Kuldsaar, Meelis
Suurkask, Salme Lall, Mikk Kard,
Sirje Sei, Taavi Sõukand, Silvi
Mäeorg, Rita Dimitrijev, Tiia
Sülla, Tiina Leiaru, Timo Kallas,
Vaiki Talts, Õie Neemsalu, Tiina
Vilberg, (seisuga 01.10).
1. oktoobriks on tänavuse
liikmesannetuse tasunud
201 koguduse liiget!
Suur tänu annetajaile!

TÄNAME KORJANDUSTEL
ANNETANUID

26.08 72,29 € Leeriaastapäeva tähistamiseks,
osales 51 inimest.
2.09 174,10 € Lastetööle,
osales 78 inimest.
9.09 36,90 € Aja Lehele,
osales 38 inimest.
16.09 65,51 € Leeritööle,
osales 55 inimest.
23.09 207,68 € Leeritööle,
osales 84 inimest.
30.09 58,16 € Päikeselaul
2012 korraldamiseks,
osales 60 inimest.

ning sõlminud pangas püsimaksekorralduse
või annetanud kogudusele vähemalt kord
kvartalis.
Meeldetuletus ja palve ka kõigile neile, kel
tänavune liikmesannetus veel tegemata:
anna Sinagi oma panus, et kogudus võiks
teha seda tööd, mis Jumal on meie kätte
usaldanud.
Koguduse õpetaja Marko Tiitus ja
juhatuse esimees Tarmo Loodus

SURMA LÄBI LAHKUNUD
JA KRISTLIKULT MAETUD

TARMO
MAURING
23.07.1943-10.09.2012
Matusetalitus Jaani kirikus
14.09.2012
maetud Viljandi Vanale
kalmistule.
Issand, kelle juurde me
peaksime minema?
Sinul on igavese elu sõnad,
ja me oleme uskunud ning
ära tundnud, et
Sina oled Jumala Püha.
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PÄIKESELAUL 2012

Frantsiskusepäevale pühendatud laste ja noorte omaloominguliste
laulude konkursile registreerumise tähtaeg on 27. oktoober.
Eelvoor on 3.novembril kell 13 Pärimusmuusika Keskuses

LÕPPKONTSERT
3. novembril kell 18 Viljandi Jaani kirikus
(võitjate väljakuulutamine ja auhindade üleandmine)
Vaata: www.eelk.ee/viljandi.jaani

VI FRANTSISKUSEPÄEVA KONVERENTS
Viljandi Jaani kogudus 540 ja 20

Neljapäeval, 4. oktoobril kell 14 Jaani kirikus

14.00 Avamine ja tervitused

14.10 Jaani koguduse taastamise lugu: Ülo Stöör, arhitekt, koguduse liige

www.eelk.ee/viljandi.jaani

14.40 I vaade tulevikku: Marko Tiitus, teoloog, koguduse õpetaja
15.00 II vaade tulevikku: Anu Raud, tekstiilikunstnik, koguduse liige
15.20 III vaade tulevikku: Ülle Luisk, pedagoog ja koolidirektor, koguduse liige

KANTSELEI
ON LAHTI
teisipäeval 13-16,
neljapäeval 14-17,
pühapäeval 9-9.45
ja pärast
jumalateenistust
KIRIK ON LAHTI
teisipäeviti ja
neljapäeviti samal
ajal kantseleiga
ÕPETAJA
MARKO TIITUSE
KÕNETUNNID
teisipäev kell 13-16 ja
neljapäev kell 14-17

Vaheaeg: kohv ja suupisted
16.10 IV vaade tulevikku: Meelis Atonen, ettevõtja ja poliitik, koguduse liige
16.30 V vaade tulevikku: Ando Kiviberg, pärimusmuusik, koguduse liige
16.50 VI vaade tulevikku: Tarmo Loodus, koolidirektor, koguduse liige
17.10 Mõttekoda: Viljandi Jaani kogudus 20 ja 540 aasta pärast
17.40 Lõpetamine
Kell 18 algab kiriku keldrisaalis frantsiskusepäeva lugude õhtu

SELLEKS, ET HINGEL HAKKAKS SOE…
Lugusid jutustab - Piret Päär, laulab ja kanneldab - Tuule Kann. Prii sissepääs.

Kolmapäeval, 24.10 kell 19 Jaani kiriku keldrisaalis

Teema: Kas M-klubile on kirikus kohta?
Miks meesteklubi?
Eeldused ja hüpoteesid:

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
Koguduse konto SEB-s on
100
220 503 960 04
AL toimetus:
Marko Tiitus, Tarmo Loodus, Mirjam
Tiitus

• Naistel igatsus usulise elamuse järgi suurem kui
meestel
• Mehi saab koguduse töö juurde liita lugude
ratsionaalse seletuse kaudu
• Mehi huvitab rohkem, MIKS midagi toimus,
erinevalt naistest, keda huvitab KAS midagi
toimus

Räägime meestejuttu. Ootame arutlema
mehi. Vestlusringi juhib Kalle Küttis.

