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Jürikuu

Nr 3/174
Valvake ja palvetage, et te ei satuks kiusatusse!
Mt 26: 41

PAASTU- JA PALVEPÄEV
VAIKSEL LAUPÄEVAL
Nii nagu meie igapäevane elu on täidetud erinevate toimetuste ja tegevustega,
pulbitsevad ka meie hinges tuhanded erinevad tunded, igatsused, hirmud ja ängid.
Lakkamatu infotulv ei lase meil rahuneda ja oma südame vaikuses Jumala häält
kuulda. Küllap oleme kõik kogenud, et ei leia aega pühapäeva pühitsemiseks või
igapäevaseks palveks, või kui leiamegi, siis on meie mõtted laokil ja me ei suuda
keskenduda jutluse kuulamisele, piiblilugemisele või palvele.
Kiriku kahe tuhande aastane traditsioon kannab endas mitmeid vaimulikke
praktikaid, mis aitavad rahuneda, keskenduda ning Jumala ja iseendaga sügavamat
ja intensiivsemat osadust leida. Üheks selliseks praktikaks on paastumine, mis
enamasti on ühendatud palve ja tihti ka vaikusega. Niisiis ei tähenda paast üksnes
toidust loobumist.
Anselm Grün kirjutab: „Paast on ihu ja hingega
palvetamine. See näitab meie usu muutumist kehaliseks.
Me usk peab liha omaks võtma samamoodi, nagu
Jumala Sõna võttis Jeesuse Kristuse ihu kaudu liha
omaks. Palvetamine saab lihaks ja haarab ka meie ihu,
kui me väljendame seda paastuga. Sel juhul ei ole meie
suhe Jumalasse enam pelgalt kinni peas ning me ei
lausu vaid jumalakartlikke sõnu, vaid nüüd me
tunnistame kogu oma ihuga, et igatseme tema järele,
oleme ilma temata tühjad, sõltume tema armust. Me
tunnistame, et elame tema armastusest ega saa oma
nälga viimselt kustutada maiste roogadega, vaid ainuüksi Jumala enda ligioluga, iga
sõna kaudu, mis tuleb Jumala suust (Mt 4:4). Nõnda teostame me paastu abil oma
olemasolu, mis Jumala looduna leiab oma täitumise Jumalas endas ega jää pidama
armuandide juurde, vaid püüdleb anda enda kui oma igatsuste eesmärgi poole.“
Vaiksel Laupäeval, mil Kristus viibis maetuna hauas, korraldame Viljandi Jaani
koguduses paastu- ja palvepäeva. Kiriklikus traditsioonis algab ja lõpeb päev
päikeseloojanguga. Niisiis koguneme paastu- ja palvepäeva alguseks Suure Reede
õhtul kell 17.30 ja lõpetame Vaiksel Laupäeval õhtupalvusega kell 18. Kell 23 oleme
oodatud pühitsema Kristuse ülestõusmispüha öist jumalateenistust koos Pauluse
kogudusega ja leeriõppijate ristimisega, et hõisata ja juubeldada kogu looduga:
Kristus on võitjana hauast väljunud!
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Mida paastumine Vaiksel Laupäeval konkreetselt tähendab?
Selleks on kaks võimalust, mille vahel iga osaleja võib ise valida:
 juurvilja- ja mahlapaast: reede õhtust laupäeva õhtuni tarvitame toiduks mõõdukas koguses
juur- ja puuvilja ning mahla;
 täispaast: reede õhtust laupäeva õhtuni loobume toidust täiesti ning joome puhast vett ja
taimeteed.
Kindlasti peab reede õhtust kuni laupäeva õhtuni loobuma arvutist, telefonist, telerist, raadiost,
seltskondlikest ettevõtmistest jm ning piirduma vaid hädapärase suhtlusega kodus.
Keda ootame paastu- ja palvepäeval osalema?
Tulla võivad kõik soovijad, eelnevad kogemused paastumisega ei ole vajalikud.
Kuidas paastu- ja palvepäev toimub?
Inimene võib paastudes tunda end üksiku ja abituna, seepärast on parem teha seda koos,
toetatuna teistest kristlastest. Paastupäeva raamistavad ühised palvused Jaani kirikus, samuti
ühine sissejuhatus ja kokkuvõtted. Reedel kl 19-21, laupäeval kl 10-12 ja 12.30-17 on aeg
vaikuseks, palveks ja vaimulike tekstide lugemiseks. Sel ajal võib viibida kirikus või
keldrisaalis, kus võib kuulata muusikat, lugeda vaimulikku kirjandust, saadaval on vesi, mahl
ja tee. Sel ajal võib minna ka lossimägedesse, järve äärde või mujale loodusesse jalutama.
Samuti võib minna koju, eeldusel et seal saab viibida rahus ja vaikuses. Võib vestelda
vaimulikuga, kõneleda neil päevil tekkinud või varasemalt hinge jäänud mõtteist ja tunnetest.
Kuidas paastu- ja palvepäevaks valmistuda?
Heaks ettevalmistuseks on Vaikse Nädala esmaspäeval, teisipäeval ja kolmapäeval toimuvad
õhtujumalateenistused Jaani kirikus kl 18. Soovitav on juba reedel tarvitada toiduks juur- ja
puuvilja ning mahla, siis ei ole üleminek paastupäevale liiga järsk.
Info ja registreerimine:
Paastu- ja palvepäeval osalemiseks on vajalik eelnev registreerimine hiljemalt 17. aprilliks
aadressil marko.tiitus@eelk.ee või telefonil 5341 3394. Helista julgesti ja küsi lisateavet.
Osavõtumaksu ei ole, oodatud on annetus kogudusele.

PAASTU- JA PALVEPÄEVA AJAKAVA
Reedel, 22. aprillil (Suur Reede)

Laupäeval, 23. aprillil (Vaikne Laupäev)

15 – 16.30 Suure Reede sõna- ja
palveteenistus
17.30 Koguneme kirikusse
18.00 Õhtupalvus (palvepäeva algus)
18.30 Sissejuhatus palvepäeva
19 – 21 Aeg vaimulike tekstide
lugemiseks, vaikuseks, palveks
21
Päeva lõpu palvus
21.30 Öörahu

8.30
9.00
9.30
10 – 12

Kogunemine kirikusse
Hommikupalvus
Sissejuhatus algavasse päeva
Aeg vaimulike tekstide lugemiseks,
vaikuseks, palveks, vestlus vaimulikuga
12.00 Keskpäevapalvus
12.30 – 17 Aeg vaimulike tekstide lugemiseks,
vaikuseks, palveks, vestlus vaimulikuga
17.00 Palvepäeva lõpetamine ja kokkuvõtted
18.00 Õhtupalvus

Õnnistusrikast Vaikset Nädalat soovides – Marko Tiitus, Koguduse õpetaja
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ÜLESTÕUSMISPÜHA ÖINE JUMALATEENISTUS
Tänavu pühitsevad Viljandi Jaani ja Pauluse
kogudused Kristuse ülestõusmist ühise kesköise
jumalateenistusega.
Jumalateenistus
algab
vigiiliaga
(öine
jumalateenistus piiblilugemiste ja palvetega)
laupäeval, 23. aprillil kell 23 Pauluse kirikus.
Pärast vigiiliat süütame Pauluse kiriku ees paasaküünla ja liigume kirikulaule lauldes protsessioonis
Jaani kirikusse, kus toimub ülestõusmispüha missa
(armulauaga jumalateenistus).
Jumalateenistuse muudab eriliseks mõlema
koguduse leeriõppijate ristimine (sel kevadel oleme
ka leeritunde pidanud koos Pauluse koguduse
õpetaja ja leeriõppjatega).
Ülestõusmispüha öisel jumalateenistusel teenivad mõlema koguduse vaimulikud ja
koorilauljad. Tule sinagi, et südamest hõisata Kristusele, meie ülestõusnud
Kuningale, meenutada oma ristimist ja võtta paasaööl vastu püha armulauda.

Suurel Neljapäeval, 21.aprillil kell 19.00
pärast jumalateenistust kiriku keldrisaalis
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Taaskord on võimalik meie koguduses pühitseda Vaikset Nädalat
armastussöömaajaga, mis pakub kosutust nii ihule kui hingele.
Ühiselt süüakse, kuuldakse piiblitekste, lauldakse ja vaikitakse.
Nagu me mäletame Eelija lugudest, ei ilmunud Jumal prohvetile võimsas tuules,
maavärinas ega tules, vaid vaikses, tasases sahinas. Me tuleme kokku, et
üheskoos kuulata Jumala vaikset sahinat meie südametes ja end Suure Reede
sündmusteks ja Kristuse ülestõusmiseks ette valmistada.
Annetus kolmekäigulise söömaaja eest on vastavalt võimalustele 2 – 8 eurot
(toidu omahind 5.50 €)
Eelregistreerimine kantseleis 18.aprillini (tel 43 330 00, 554 0967,
viljandi.jaani@eelk.ee)
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APRILLIKUU VILJANDI JAANI KIRIKUS
Pühapäev, 03.04
Paastuaja
4. pühapäev

Teisipäev, 05.04

kell 9
HOMMIKUPALVUS
kell 10 PEREMISSA JA LASTEKIRIK
Teenivad õpetaja Marko Tiitus, mudilaste lauluring,
juhendaja Minna Ilmaniemi, Viljandi Huvikooli õpilased,
õpetaja Merike Kuivits
ELULEIB (1. Peetruse 2: 1-3; Johannese 6: 24-35)
kell 20

ÕHTUPALVUS Taizé lauludega

kell 12

KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA

Pühapäev, 10.04
Paastuaja
5. pühapäev

kell 9
HOMMIKUPALVUS
kell 10 MISSA
Teenivad õpetaja Marko Tiitus, ansambel IRIS Taimi
Välba juhendamisel, klaveril Aare Külama
KANNATUSE PÜHAPÄEV (Jesaja 65: 1-3; Efeslastele 2: 12-16; Luuka 13: 31-35)
KIRIKUKOHV – Mõtteid vaimulike konverentsilt 2011

Teisipäev, 12.04

Kolmapäev, 13.04

kell 14

KIRIKUTUND Viiratsi pansionaadis

kell 17

KONTSERT “Koorimuusikaga aprillis”.
Esinevad Viljandimaa Kammerkoor, dirigent Toomas Voll;
TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia segakoor, dirigendid Jana
Perens ja Pille Kährik; Viljandi Muusikakooli neidude koor,
dirigent Maarika Reimand.

kell 20

ÕHTUPALVUS Taizé lauludega

kell 10.30 KIRIKUTUND Jämejala tegelusmajas
kell 12

KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA

kell 13

EAKATE PÄRASTLÕUNA

kell 18

PIIBLI- JA PALVERING kiriku keldrisaalis

kell 19

VILJANDI KULTUURIAKADEEMIA
MUUSIKATRIAADI KONTSERT

Pühapäev, 17.04
Palmipuudepüha

kell 9
HOMMIKUPALVUS
kell 10 MISSA
Teenivad õpetaja emeritus Helmut Mõtsnik, C.R.Jakobsoni
nim Gümnaasiumi õpilased, õpetaja Kristi Vastisson.
AUKUNINGA ALANDUSTEE (Jesaja 50: 4-10; Filiplastele 2: 5-11; Johannese 12: 1-8)
kell 20

ÕHTUPALVUS Taizé lauludega
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Esmaspäev, 18.04

kell 18

SÕNA- JA PALVETEENISTUS. Jeesus Ketsemanis

Teisipäev, 19.04

kell 18

SÕNA- JA PALVETEENISTUS. Jeesus kohtu ees

Kolmapäev, 20.04

kell 18

SÕNA- JA PALVETEENISTUS.
Jeesus mõistetakse surma

Neljapäev, 21.04
SUUR NELJAPÄEV

kell 18 SUURE NELJAPÄEVA MISSA JA AGAPE-SÖÖMAAEG
Agape-söömaajale palume registreerida koguduse
kantseleis.

Reede, 22.04
SUUR REEDE

kell 15 SUURE REEDE JUMALATEENISTUS
Teenivad õpetaja Marko Tiitus ja koguduse ansambel
Kadi Ritsingu juhendamisel.

Laupäev, 23.04

kell 23 ÜLESTÕUSMISPÜHA ÖINE JUMALATEENISTUS
Kell 23 vigiilia Pauluse kirikus, sealt liigume protsessiooniga Jaani kirikusse, kus toimub missa leeriõppijate
ristimisega. Teenivad õpetajad Marko Tiitus ja Mart
Salumäe ning Jaani ja Pauluse koguduste koorilauljad

Pühapäev, 24.04
kell 9
HOMMIKUPALVUS
Kristuse ülestõusmise Kell 9.30 TORNIMUUSIKA VILJANDI LINNAKAPELLI BRASSILT
Püha
kell 10 PEREMISSA JA LASTEKIRIK
Teenivad õpetaja Marko Tiitus, Viljandi Linnakapelli Brass,
mudilaste lauluring, juhendaja Minna Ilmaniemi
KRISTUS ON SURNUIST ÜLES TÕUSNUD (Hoosea 6: 1-3; 1. Korintlastele 15: 12-22;
Johannese 20: 1-10)
KIRIKUKOHV – Ülestõusmispühade kombed

Esmaspäev, 25.04

kell 20

ÕHTUPALVUS Taizé lauludega

kell 18

SÕNA- JA PALVETEENISTUS.

Kohtumine ülestõusnuga
Viljandi Jaani ja Pauluse koguduste ühine teenistus
Pauluse kirikus
Teisipäev, 26.04

kell 12

KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA

kell 18

PIIBLI- JA PALVERING kiriku keldrisaalis

TÄNAME ANNETUSTE EEST KORJANDUSTEL





6. märts
13. märts
20. märts
27. märts

82,78 €
51,78 €
37,72 €
39,24 €

Korjandus
Paasaküünla ostmiseks
Korjandus
Vaikuse laste rahupaigale

teenistusel
teenistusel
teenistusel
teenistusel

osales 68 inimest
osales 41 inimest
osales 38 inimest
osales 31 inimest
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Lahti Salpausselä ja Viljandi Jaani kogudust seovad tihedad sidemed laste- ja peretöö tegijate
vahel. Kui Lahti koguduse töötegijad möödunud sügisel meil külas käisid, jäi kõlama kutse
kevadel Lahtisse sõita, et midagi lastetöö tarbeks juurde õppida. Nüüd sai see teoks –
märtsikuu lõpul osalesid laste- ja peretöö toimkonna liikmed Minna Ilmaniemi ja Mirjam Tiitus
koos beebi-Maarjaga Lahti koguduses piibliteemaliste nukkude valmistamise kursusel.
Enne reisi oli hinges väike hirm, kas me oleme piisavalt andekad
õpilased. Entusiastlike ja energiliste juhendajate Raili Mylleri ja
Maija-Liisa Kutvose näpunäidete järgi tegutsedes laabus töö
hästi, nende innukus ja rõõmsameelsus nakatas meidki.
Nukud on valmistatud käepärastest lihtsatest materjalidest: keha
lõngatokkide koonusekujulisest papptorust, pea penoplastist
„munast“, käed vanast elektrijuhtmest, millel pehmenduseks
poroloon, juuksed karusnahatükist, riided kangast või nahast.
Neid materjale on võimalik hankida ilma suuri kulutusi tegemata.
Suur oli meie imestus ja üllatus, kui prouad teatasid, et kõik need
nukud, keda selles toas näeme, tulevad meiega Viljandisse
kaasa ja on tehtud spetsiaalselt meie koguduse lastetöö tarbeks
– kokku 34 nukku, lisaks 25 vilditud lammast!
Kui nukkude tegemine selge, asusimegi lambakesi viltima. See
oli väga tore, lõõgastav ja isegi teraapiline töö - pehmet villa käes
hoida ja sellest pikkamööda lammast kujundada on väga
rahustav. Lambaid saab kasutada nukkude juures näiteks
jõulusündmustest jutustades või Jeesusest kui heast karjasest kõneldes.
Kui arvestada hulga töötunde, mida need kaks naist olid oma vabast ajast nukkude ja lammaste
valmistamisele pühendanud ning lisaks meie juhendamisele kulunud päev, pole meil neile
väärilist tasu. Küll Jumal tasub neile selle eest. Lubasime, et kui nad tulevad meie kogudusele
külla, siis näitame, missugust rakendust on nukud meie lastetöös leidnud.
Mulle tundub, et see kohvritäis nukke ja loomi jõudis meile just õigel ajal – selle aasta sügisest
plaanime lastetööd teha süsteemsemalt ja põhjalikumalt. Selleks toimuvad lastekirikud ehk
pühapäevakool senise ühe korra asemel kaks korda kuus. Kui seni on lastekiriku teemad olnud
pigem kirikupühadega seotud, siis sügisest on plaanis käsitleda rohkem piiblilugusid. Selleks on
aga igasugused abimaterjalid ja –vahendid väga teretulnud, et juttu elavamaks muuta.
Väikestel lastel on raske ainult jutu põhjal piiblilugudest aru saada, aga nukkude abil ja
nendega ise tegutsedes on kõik hoopis selgem.
Nüüd on meil Minnaga ka meeldiv kohustus õpitut edasi anda. Kõik, kes tunnevad huvi
nukkude tegemise vastu, võtku meiega julgesti ühendust, kui on huvilisi, oleme valmis tegema
koolituspäeva meie koguduses.
Reis Lahtisse rikastas meid mitmel viisil – oli imetlusväärne kogeda, millise pühendumise ja
rõõmuga teevad koguduse liikmed vabatahtlikku tööd; oli lihtsalt tore midagi uut õppida; tekkis
palju uusi ideid, kuidas koguduse lastetööd elavdada. Toogem siis ikka lapsi kirikusse!
Koolitusel kogetu pani kirja Mirjam Tiitus
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Vaibad põrandale, lapsed ringi, kelluke heliseb – algab beebiring! Järgneb paarkümmend
rõõmsat minutit laulude, võimlemise ja pillimänguga emade ja omaealiste sõprade seltsis. Mis
võiks olla pisikeste jaoks veel toredam!
Alates märtsikuu keskpaigast käib kord nädalas, neljapäeva hommikuti kell 10.30, selline
seltskond koos Jaani kiriku keldrisaalis. Võib tekkida küsimus: milleks beebid kirikusse, nad ju
nutavad kõva häälega ja segavad inimesi… Loomulikult – iga asja jaoks olgu sobiv aeg ja koht,
aga on väga tervitatav, kui vanemad toovad oma lapsed kirikusse. Kes tuleb väiksena kirikusse,
ei unusta seda teed ehk ka suurena.
Koguduse beebiring on avatud kõikidele tulijatele, olgu
vanemad koguduse liikmed või mitte. Oleme koos
kristlikus vaimus, laulame lihtsaid laulukesi, õpime
tundma iseennast ja teisi enda kõrval. Tunni lõppedes
usaldame end Taevaisa hoolde, lauldes: „Jumala
peopesal ei karda linnuke, ei karda inime’… Jumala
peopesal on hoitud ja varjatud kõik“.
Väikeste laste vanematele on väga oluline ka
suhtlemine teiste „omasugustega“. Tunni lõppedes on
hea võimalus juua teed ning jagada mõtteid ja
kogemusi.
Esimestel kordadel on osalenud viis ema koos oma 2-6-kuuse lapsega. Ühineda võib meiega
veelgi – vaadake ringi oma sõprade-sugulaste hulgas ja kutsuge kuni 1-aastaseid lapsi
beebiringis kaasa lööma! Muidugi koos vanematega!
Beebide laulu ja pillimängu saame näha ja kuulda emadepäeva peremissal!
Mirjam Tiitus, beebi Maarja ema
ja beebiringi juhendaja

PALJU ÕNNE, APRILLIKUU SÜNNIPÄEVALAPSED
01.04
02.04
05.04
05.04
05.04
06.04
08.04
08.04
09.04

Tamara Vahtramäe
Maie Arba
Tiia Kadalipp
Marju Kindlam
Heli Saamer
Sailo Lamsoo
Leida Koorits
Maire Soa
Jaak Luhakooder

53
57
51
65
77
50
88
72
52

09.04
10.04
12.04
14.04
15.04
15.04
18.04
18.04
19.04

Linda Pukk
Helve Hunt
Hilda Kaljula
Leili Mäe
Maie Tavaste
Lille–Astra Arraste
Heino Johanson
Laine Parrest
Reet Mammon

61
56
89
76
81
78
81
55
64

20.04
22.04
25.04
26.04
26.04
27.04
27.04
29.04
30.04

Kai Oidermaa
Malle Liivak
Linda Aru
Gudmund Lepp
Ebe Unt
Andres Lepik
Mare Kotsar
Aavo Upan
Helmi Siil

57
69
88
64
60
54
50
58
81

JUMAL ÕNNISTAGU KÕIKI TEID JA NOOREMAID SÜNNIPÄEVALAPSI!
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TÄNAME MÄRTSIKUU LIIKMEANNETAJAID
Raul Alliksaar
Virve Alt
Enna Audova
Tiit-Uku Audova
Maila Eirand
Helve Hunt
Rita Jaanimägi
Marianne Jõgi
Kalle Kadalipp
Tiia Kadalipp
Hilda Kaljula
Laine Kallasmaa
Mikk Kard

Maie Kasvandik
Kadri Keldu
Meedi Klettenberg
Leida Koorits
Asta-Linda-Armilde
Koovit
Hans Koovit
Andrus Koppel
Erna Koppel
Enn Kullama
Kaidi Kullama
Eva Loodus
Tarmo Loodus

Tiiu Lätte
Urmas Närep
Eda Paakspuu
Reet Post
Kaido Pung
Enn Tammoja
Andra Tetsmann
Keir Tetsmann
Linda-Elisabeth
Tomson
Kristjan Toomjärv
Liina Toomjärv
Merle Uba

Urmas Uba
Õie Univer
Kristiina
Vahemaa
Mari Vallikivi
Tiina Vilberg
Taimi Välba
Lisaks on
toetanud
Koidu Atonen

HEA KOGUDUSE LIIGE - HOIAME OMA KOGUDUSE TEGUSANA!
Viljandi Jaani koguduses on üle 1000 liikme. 2011. aasta liikmeannetuse on kolme kuuga teinud
vaid 92 koguduse liiget – eelmisel aastal sama ajaga oli 120 annetajat. Meie liikmeannetustest
sõltub koguduse igapäevaelu korraldamine: selle eest tasume kiriku kütmise ja valguse eest,
sellest tasume koguduse töötegijatele tehtud töö eest ja maksame vajalikud maksud.
Seepärast palumegi Sind, hea koguduse liige, palun tee oma annetus vähemalt kvartalis korra,
aga veel parem kui iga kuu. Nii on annetuse summa väiksem ja kogudusel raha iga kuu olemas.
Oleme tänulikud annetuse eest meie kogudusele!
Õnnistussooviga õpetaja Marko Tiitus ja juhatuse esimees Tarmo Loodus

SUUR TÄNU VABATAHTLIKELE!
MEELIS SUURKASK – lillede hooldamise eest
MAIE TAVASTE, RAJA AARDEVÄLJA, HELE-MALL KIVISTE – koristamine
MIRJAM TIITUS – eakate pärastlõuna korraldamine ja beebiringi juhendamine

KIRIK JA KANTSELEI ON LAHTI:
TEISIPÄEVAL JA NELJAPÄEVAL KELL 13-16,
PÜHAPÄEVAL 9 – 9.45 JA PÄRAST JUMALATEENISTUST
ÕPETAJA MARKO TIITUSE KÕNETUNNID ON
TEISIPÄEVAL KELL 13-16
JA NELJAPÄEVAL KELL 14-17
PIHIAEG
TEISIPÄEVAL KELL 16-17 VÕI KOKKULEPPEL
Koguduse aadress: Pikk 8, 71003 Viljandi
e-post: viljandi.jaani@eelk.ee
Telefon kirikus 43 33 000
www.eelk.ee/viljandi.jaani
Õp Marko Tiitus: telefon 53 41 33 94
e-post: marko.tiitus@eelk.ee
Sekretär Tiina Vilberg: telefon 55 409 67
Koguduse konto SEB-s on 100 220 503 960 04
AL toimetus: Marko Tiitus, Tarmo Loodus, Mirjam Tiitus, Tiina Vilberg

