Jeesus Kristus ütleb: Sellest tunnevad kõik, et te olete minu
jüngrid, kui te üksteist armastate.
(Johannese 13:35)
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Märts AD 2014 Paastukuu
PAASTUAJA NELJAPÄEVAÕHTUD ISEENDA JA JUMALAGA
Paastuaeg on sisemiseks puhastumiseks ja rikastumiseks, et võiksime häälestunult ja valmistunult maitsta ülestõusmise rõõmu.
Eelmisel paastuajal kutsusin huvilisi neljapäeva
õhtuti Jaani kiriku keldrisaali, et veeta tund iseenda ja Jumalaga. Selle tunni
täitsime vaikuse, meditatsiooni ja palvega. Osalejaid
oli üllatavalt palju – viiest
kuni viieteistkümneni. Sestap jätkame ka sel kevadel
paastuaja neljapäevaõhtute
pidamist.
Nendel õhtutel ei ole esikohal vestlus või uute
teadmiste omandamine, vaid palve. Palvet soovin aga käsitleda ja praktiseerida avaramalt, kui
me seda tavaliselt oleme harjunud tegema see ei tähenda üksnes iseenda või teiste soovide ja vajaduste Jumala ette kandmist, vaid me
võtame aega ühe piibliteksti üle mõtisklemiseks, vaikuseks ja lihtsamateks vaimulikeks har-

jutusteks. Kindlasti ka tänuks ja Jumala ligiolu
ning halastuse maitsmiseks. Ennekõike on palve süvenemine – meeleseisund, mida meie
kiirustavas ja pealiskaudses maailmas on raske
saavutada. Üheskoos kirikus on see aga märksa
lihtsam.
Paastuaja neljapäevaõhtutel osalemiseks ei pea Sa
olema koguduse liige. Sa ei
pea midagi ega kedagi kaasa võtma, aga võid kaasa
võtta mõne kaaslase. Sa
võid tulla üheks õhtuks
või käia läbi paastuaja teekond läbi viie
neljapäevaõhtu. Sa oled oodatud.
Marko Tiitus, vaimulik
Paastuaja neljapäevaõhtud algusega kell 18
Jaani kiriku keldrisaalis:
6., 20. ja 27. märts ning 3. ja 10. aprill.

LIISA SEPP ON MEIE SAADIK
SAGAVOLLIS
Lõppes konkurss õppima asumi- kandideerida,
seks Sagavolli rahvaülikooli — sest olen tahtõppima läheb Liisa Sepp.
nud õppida vähemalt
ühte
Kes Sa oled ja miks tahad õppida
skan di n aavi a
Sagavollis?
keelt ning NorOlen abiturient Viljandi Gümnaasiu- ra on alati olmis, kus õpin võõrkeelte klassis. nud üks riik,
Praeguse hetkeni on minu elu parim kuhu olen minna tahtnud. Antud
kogemus 2011/2012 õppeaastal võimalus, et saan lausa aasta Norra
vahetusaasta Saksamaal, kus õppisin mägede ja trollide ümber veeta, on
saksa keelt, teiste riikide kultuure imeline ning ootan väga 18.augustit,
ning sain iseseisvamaks.
mil algab minu kooliaasta Sagavolli
Olen muusikaga tegelenud alates Rahvaülikoolis, õppides muusika
kolmandast eluaastast, kui ema mind erialal.
solistitundi viis. Praeguseks olen laul- Tänan südamest Viljandi Jaani kogunud paljudes erinevates koorides, dust ning Jaani koguduse sõprusansamblites ning õppinud 7 aastat kogudust Sauheradis ja Nesis Norras
klaverit ja 2 aastat tšellot. Hetkel võ- selle suurepärase võimaluse eest!
tan osa ka enda kooli teatristuuUsutluse pani kirja
diost.
Mirjam Tiitus
Sagavolli Rahvaülikooli otsustasin
Sekretär-juhiabi

Õnnitleme!






























































































SÜDAMLIKUD
ÕNNESOOVID KÕIGILE
SÜNNIPÄEVALISTELE!
OLGE IKKA HOITUD!
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OOTA
JUMALALT
PARIMAT
JA
RÕÕMUSTA
Tuhkapäevaga algab
kevadine paastuaeg,
mis juhib meie mõtted
ja meeled Kristuse kannatustele, surmale ja
ülestõusmisele. Paljude inimeste ettekujutuses
on paast midagi nukrat ja sünget, mida
pigemini tuleks vältida. Elu on niigi raske ja
rõõmutu – kevadine gripihooaeg, sõjakolle
Ukrainas, muud hädad peale selle – mida sa
siin veel paastud!
Just nimelt – raskest ja rõõmutust elust peamegi paastuma. Kiirustamine ja pealiskaudsus,
lõhkirebituse tunne tuhande eri kohustuse ja
igatsuse vahel, alailma kellelegi võlgu olek,
suutmatus välja puhata, aga ka võimetus
vaimseks ja füüsiliseks pingutuseks hävitab
meis tasapisi rõõmu. Paastuaeg on meile
antud selleks, et vabaneda liigsetest koormatest, keskenduda olulistele valdkondadele ja
suhetele oma elus ning leida endas üles see
siiras, vahetu ja lapselik rõõm, mille Jumal
meis oma evangeeliumi läbi loob.
Luterliku Maailmaliidu peasekretär Martin
Junge, kes tänavu jaanuarikuus Eestit väisas,
ütles vaimulike konverentsil peetud kõnes:
„Külaskäikudel lõunapoolkera kirikutesse, kus
paljudel kiriku liikmetel on sageli raskusi oma
perekonna finantsilise toimetulekuga, kus vesi
on nii haruldane and, et isegi väikesed lapsed
peavad selleni jõudmiseks paljaste kätega
maad kaevama, kus elujärje olulist paranemist
ei ole kogu riigiaparaadi korrumpeerumise tõttu
kusagilt loota, olen ma alati olnud kõige
rohkem üllatunud siira rõõmu üle, mida inimesed on kogenud Jeesuse Kristuse evangeeliumi ja Jumala vabastava armu sõnumi
läbi.“
Avastagem siis ikka ja jälle evangeeliumi vägi
ja rõõm. Martin Luther on öelnud: „Sa peaksid
olema rõõmus Kristuses, oma armulikus
Issandas ja Päästjas. Lase temal sinu eest
hoolt kanda. Sest ta kannab kindlasti sinu eest
hoolt, isegi siis, kui sul ei ole seda, mida sa
tahaksid, et sul oleks. Ta elab siiski. Oota
temalt parimat; see on ohver, mis on talle enim
meele järele. Sest pole ohvrit, mis oleks
armsam ja meelepärasem kui rõõmsameelne
süda, mis rõõmustab Issandas.“
Palvetagem rõõmu pärast oma perekonnas,
töökohal, koguduses ning rahva keskel.
Õnnistatud paastuaega!
Marko Tiitus, koguduse õpetaja
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MUUDATUS KOGUDUSE RAAMATUPIDAMISES
Alates käesoleva aasta veebruarist on koguduse raamatupidamise korraldamises muutused. Meie senine raamatupidaja Leili Kopp on avaldanud soovi lõpetada töötamine
meie koguduses, kus ta töötas
peaaegu kolm aastat.
Oleme
Leilile
südamest
tänulikud oma aja ja oskuste
pühenda-mise eest koguduse

raamatupidamise
mises!

korralda-

Alates 1. veebruarist korraldab meie raamatupidamist
koos 9 kogudusega Viljandi
praostkonnast Mireel RL OÜ
raamatupidaja Õie Lumi.
Soovime uuele
raamatupidajale Õie Lumile jõudu
uues töös!

OTSIME EESTI—SAKSA ÜHISPROJEKTI
VABATAHTLIKKE
SA Archimedes Grundtvigi
programmi poolt rahastatud
Eesti-Saksa vahetusprojekt
„Heute vom Gestern Lernen –
Õpime täna eilsest“ alustab.
Selle raames tulevad neli inimest Saksamaa Kirchborgumi kogudusest mai lõpus kolmeks nädalaks Viljandisse, et
siin aidata ette valmistada ja
läbi viia Viljandi hansapäevadega seotud ettevõtmisi.
Viljandist sõidab 4 inimest
(vabatahtlikku)
septembri
lõpus Saksamaale samuti
kolmeks nädalaks osalema
ühistes tegemistes partnerkoguduses.

mis panustama 3 nädala
jooksul aktiivselt projekti tegevustesse. Projekt katab
sõidu- ja elamiskulud Saksamaal.

Kutsume huvilisi projekti
tutvustavale kohtumisele
Jaani kiriku keldrisaali
7. märtsil kell 16.
Huvilistel palume saata oma
elulookirjeldus koos põhjendusega, miks soovitakse projektis osaleda, hiljemalt 15.
märtsiks aadressil Viljandi
Jaani
kogudus,
Pikk
6,
Viljandi 71003 või e-postil
viljandi.jaani@eelk.ee.

Kandideerimima ootame:
Vähemalt 50-aastaseid ini- Täpsem info tel 527 0811
mesi, kes oskavad saksa (Ülle Kramer) või kodulehelt
keelt vähemalt algtasemel.
Kandideerija peab olema val- www.eelk.ee/viljandi.jaani

VÕTAME TÖÖLE LAPSEHOIDJA
Viljandi Jaani kogudus võtab seoses aprillis avatava
lapsehoiuteenusega Jaani Lastemajas (Pikk tn 10)
tööle lapsehoidja.
Kandidaadilt eeldame:
 koolieelse pedagoogika, eripedagoogika või sotsiaaltöö
alast kõrgharidust või lapsehoidja kutsetunnistust või
valmidust läbida lapsehoidja koolitus;
 kristlikku maailmavaadet ja valmidust koostööks
kogudusega;
 hoolivust ja head suhtlemisoskust;
 valmidust enesetäiendamiseks.
Motivatsioonikiri ja CV
saata 10. märtsiks aadressil
viljandi.jaani@eelk.ee või Pikk
6, Viljandi 71003.
Täpsem info tel 53 413 394 või
marko.tiitus@eelk.ee
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KOGUDUSE NÕUKOGU PIDAS KOOSOLEKUT
16. veebruaril kogunes koguduse nõukogu aasja muusikarings osalejate arvu ja tegevusi
ta esimesele koosolekule. Nõukogu kuulas
6. Diakooniatöö arendamine
õpetaja Marko Tiituse ettekannet möödunud
 Diakooniatöö
toimkond
osaleb
linna
ja
aasta tegevustest ning kiitis tegevusaruande
kihelkonna hoolekandeasutuste teenimisel
heaks. Samuti võttis nõukogu vastu koguduse
 Koguduse
tegevuspiirkonnas
paiknevate
2014.a eelarve ning andis heakskiidu käesoleva
sotsiaalasutuste vaimuliku teenimise kava on
aasta tegevuskavale.
koostatud ja rakendatud koostöös Pauluse
Koguduse olulisemad eesmärgid ja tegemised 2014.
kogudusega
aastal, lähtuvalt koguduse arengukavast:
 Eakate
koguduseliikmete
vajadused
ja
kogudusetöös
osalemise
võimalused
on
välja
1.
Koguduseliikmete
informeerimine
ja
selgitatud
kaasamine
 Koguduseliikmete vajaduste ja kogudusetöös 7.
Palveelu
ja
vaimuliku
kasvamise
osalemise võimaluste andmebaas on täiendatud süvendamine
 Aja Leht ilmub vähemalt 10 korda aastas ja see
 Paastuajal
korraldame
vaikuseja
on jõudnud koguduseliikmeteni
meditatsiooniõhtuid
 Aasta lõpuks on meil vähemalt 335 liikmes Jätkame piibli- ja palveringi tegevust
annetajat ja 50 püsiannetajat
8. Juhtimine ja meeskonnatöö arendamine
2. Koguduse jumalateenistuselu rikastamine
 Teeme koguduse arengukava täitmise analüüsi
 Meil on toimiv jumalateenistus- ja muusikaelu
ja vajadusel muudame arengukava
toimkond
 Neli korda aastas korraldame koguduse
 Kirikuruumi sisekujunduse ja palveküünalde
nõukogu koosoleku
aluse lahendus (kujundus) on valmis
9. Välissuhtluse arendamine
 Koguduse töötegijad, juhid, liikmed ja leeriõppi Kaks
korda
aastas
saadame
infokirja
jad teenivad jumalateenistustel kaasa
sõpruskogudustele
3. Koolitustegevuse jätkamine
 Jätkame koostöö arendamist Viljandi Jaani ja
 Korraldame koos Pauluse kogudusega vähemalt
Pauluse koguduste vahel
kaks leerikursust
10. Oikumeenilise tegevuse arendamine
 Korraldame koos Pauluse ning Sauheradi ja
 Korraldame allianssnädala ja oikumeenilise
Nesi kogudustega diakooniakoolituse
palvushommikusöögi
 Abiellujatele korraldame kooselu paremaks
11. Avalikkussuhete arendamine
alustamiseks koolituse
 Kogudusel
on
head
suhted
kohalike
4. Laste-, noorte- ja peretöö arendamine
omavalitsuste, meedia ja teiste partneritega
 Korraldame igal pühapäeval (v.a suvekuud)
 Kodulehekülg on päevakohane
lastekiriku ja 9 korda aastas peremissa
 Koos Pauluse kogudusega korraldame suvel 12. Koguduse hoonete ja vara korrastamine
 Kiriku köögi sisustus on uuendatud
perelaagri ja 1.jõulupühal jõulunäidendi
 Oleme Viljandi linnaga sõlminud kokkuleppe
 Korraldame omaloominguliste laulude konkursi
pastoraadi remondiks
PÄIKESELAUL 2014

Pastoraadi tara on uuendatud
 Viime
läbi
projekti
„Vanemlust
toetav

Teeme ettevalmistused kiriku siseremondiks
lapsehoiuteenus Viljandimaal“
 Vähemalt kord kuus teeme noorteõhtu
Väljavõtte nõukogu koosolekult tegi
5. Muusikatöö arendamine
 Laiendame naisansamblis Iris, laste lauluringis

Mirjam Tiitus
Sekretär-juhiabi

LAPSEHOIUPROJEKTI KOORDINAATOR ON MAARJA NIINEPUU
Projekt „Vanemlust toetav lapsehoiuteenus Viljandimaal“ avab aprillis Jaani Lastemajas lastehoiu.
Ruumi on lapsehoius kuni 10-le lapsele. Projekti
koordineerib Maarja Niinepuu.

veetnud Viljandimaal.

koos perega. Koos abikaasaga oleme vana talumaja näol taastamas
Koolitee on viinud mind Tartusse ja
sealt juba püsivalt Viljandisse esivanemate pärandit.
tagasi oma juurte juurde. Oman- Väikelaste vanemana tajun hästi,
dan EELK Usuteaduse Insti- et mõnikord vajavad lapsevanetuudis hingehoiu eriala.
mad abi lapsevanemaks olemisel.
Mulle näib, et vanemluse toetaOlen abielus ja kahe väikese lapse
mine on laste väärtuskasvatuse
ema, kelle kasvatamine on viimasaluseks, mis omakorda toetab nentel aastatel minu põhitööks olnud.
Maarja Niinepuu, kes Sa oled?
de toimivaks ühiskonna liikmeks
Vabal ajal meeldib mulle lugeda ja
Olen sündinud ja kasvanud Tallin- looduses aega veeta, nii üksi kui kujunemist.
Usutles Mirjam Tiitus
nas. Oma lapsepõlve suved olen
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ERINEVAD KEELED, ERINEVAD KULTUURID, ÜKS JUMAL!
Kallid sõbrad Viljandis!
Veebruari alguses oli Viljandis külas suur grupp meie Norra sõpruskogudusest Sauheradist ja Nesist. Me tulime
tähistama juubelit - tulime Jaani kirikusse läbi viima kümnendat diakooniakoolitust. Selle aasta koolituse teema
oli “Erinevad keeled, erinevad kultuurid, üks Jumal”.
Esimene koolitus oli 2004. aasta mais. Siis oli meid neli kartlikku koolitajat, kes päris täpselt ei teadnud, mida
koolituselt oodata. Kuna koolitus algas 17.mail, mis on Norra konstitutsioonipäev, oli plaanitud ka rahvuspäeva
tähistamine. Ärevus kadus kiirelt, kui koolitajaid tervitasid lennujaamas norra lipud ja hümn. Samamoodi olid
Jaani kiriku juures meid ootamas norra lipud ja noored, kes olid selges õppinud mõned norrakeelsed laused.
Kümnel koolitusel on käsitletud põhiliselt suhtlemise, koostöö ja osaduse ehitamise temaatikat. On töötatud
paljudel erinevatel viisidel: ettekanded, rühmatööd, eneseanalüüs, seda nii piltide, muusika kui loominguliste
tegevuste kaudu. On põnev väljakutse edasi anda sõnumit, kasutades võimalikult vähe sõnu. Samas peame ära
mainima, et Tiina Klement ja Kalmer Liimets on teinud tohutu panuse tõlkidena. Me oleme alati olnud täiesti
kindlad, et see, mis on norra keeles öeldud, on ka korralikult eesti keeles edasi antud.
Kokku on koolitusi läbi viinud kaksteist inimest Sauheradist. Mõni on käinud mitu korda, mõni ainult ühe korra.
Need on meie koguduse Viljandi kommitee liikmed, või siis inimesed, kelle oleme kaasa kutsunud, et ära kasutada
nende kompetentsi ja huvialasid. Enamustel kordadel on koolituste teemad olnud “tellitud” Viljandi koguduse
poolt. Need on meie jaoks olnud head väljakutsed. Me oleme pidanud teemade kallal töötama, viima end
asjadega kurssi, nuputama, kuidas materjali esitleda ja kogu oma loovust kasutama. Need on olnud meie jaoks
vajalikud ja põnevad väljakutsed.
Tänud teile nende võimaluste eest! Tänud teile avatuse ja uudishimu eest! Tänud kannatlikkuse ja mõistmise eest.
Tänud külalislahkuse eest. Ja kõige enam: tänu sõpruse eest!
Henrik Ødegaard, Viljandi komitee juht
Ivar Solbu, Viljandi komitee sekretär
Norra Sauheradi ja Nesi kogudustest
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SOOVIN, ET SÕPRUS KESTAKS VEEL PIKKI AASTAID!
ei või näha Jumala palet ja jääda dust, armu ja halastust. Nüüd ei
elama.
ole enam miskit varjatut.
Aga ta ei saanud tõrjutud. Issand
ütles: «Vaata, siin mu juures on
üks paik, astu selle kalju peale!»
Ta pidi saama seda, mille järgi tal
vajadus oli. Hoolimata sellest, et
ta ei saanud Jumalat näha, oli ta
Jumala poolt nähtud.

Pärast Jeesuse sündi ei ole mitte
ainult inimene see, kes on Jumala
näo järgi loodud. Nüüd on Jumal
inimlik, ta on läbi ja lõhki inimene.
Ta tunneb inimelu: rõõmu ja muret, kinnitust ja kahtlust, osadust
ja tõrjumist, ka elu ja surma. Miski
ei ole peidetud, ta tunneb meie
Ma arvan, et meil on ka selliseid
kaljusid, kohti mis on Jumalale elu! Jumal näeb meid ja Jeesuses
lähedal, kus me saame seda, mida näeme meie Jumala tõelist palet,
me näeme Jumala tõelist päästet.
vajame:

Norra Sauheradi ja Nesi sõpruskoguduse diakon Ivar Solbu
jutlus Viljandi Jaani kirikus
küünlapäeval, 2. veebruaril.
On hea olla Jaani kirkus ja kogeda
teie sõprust ja sõbralikkust. Tänud
teile, et te meie eest nii hästi hoolt
kannate. Soovime, et see sõprus
kestaks veel pikki aastaid.
Palvetagem:
Issand Jeesus Kristus, Jumala
Poeg, halasta meie peale.
Issand, meie palve tõuseb üles
sinu poole.
Sinu armastus voolab alla
meie peale.
Tee meie palved sama kirglikuks
kui sinu armastus!
Aamen.

Ristimises – kus meist saavad
Jumala lapsed ja võetakse tema
kogudusse
Sõnas – kus Jumal avab end
meile
Armulauas – kus ta jagab
meiega oma elu
Palves, ülistuses, jumalateenistuses ja meditatsioonis
Osaduses teiste usklikega - kus
usku jagatakse üheskoos
Tavaliste inimeste juures - kus
kõik kannavad endas mõnda jumala-pilti
Looduses ja kultuuris - kus me
saame tajuda loomisjõudu ja
loomissoovi.

Veel üks isik, kes ei saanud näha
seetõttu, et ta oli pime, oli Bartimeus. Aga ta sai näha ja kohtuda
Jumala tõelise palgega Jeesuse küsimuses: Mida sa tahad, et ma
sulle teeksin? Ja mitte ainult Bartimeus ei saanud seda küsimust,
Jeesus võtab meid kõiki vastu
avatuse ja lähedusega.
Me kasutame väljendit „meeleparandus“ - meele muutmine. See
tähendab suunata oma meeled,
oma pilk Jeesusele Kristusele. On
see siis kannatav Kristus, kes ristil
kannab ära maailma ja iga üksiku
patud, või on see jõuline Kristus,
kes võitleb inimeste kõrval õigluse
ja rahu eest.
Meeleparandus tähendab lasta
oma pilgul Jeesuse peal puhata.
Meeleparandus tähendab otsida
teadmisi ja puhkust usust.

Tema, kes elab ligipääsmatus valguses, keda ükski inimene pole
näinud ega suudagi näha, Tema on
samuti öelnud, et ta on ligi neile,
kes on murtud südamelt, ja päästab need, kellel on rusutud vaim. Lõpetuseks
Sel aastal on küünlapäev pühapäeval ja see on loomulik, et me seda Simeon sain näha ja oli nähtud Minu jaoks on parim väljendus selsiin kirikus tähistame. Küünlapäe- Siimeon ootas, et saada näha, ja lele, et oleme Jumala poolt nähva tähistame meenutamaks Issan- Püha Vaim oli talle ennustanud, et tud, õnnistussõnades:
da toomist templisse nelikümmend ta ei sure enne, kui ta on näinud
Issand õnnistagu sind ja hoidku
päeva pärast ta sündi. Maarja ja Issanda Messiat. Ta sai isegi hoida sind! Issand lasku oma pale paista
Joosep täitsid oma vastsündinud Issanda päästet oma kätel ning
sinu peale ja olgu sulle armuline!
lapse puhul juudi traditsioone.
Issand tõstku oma pale sinu üle ja
vaadata lapse silmadesse.
andku sulle rahu!
Me oleme täna lugenud kolme kirJeesuses Kristuses saavad kõik näjakohta. Need kõik rääkisid nähaha Jumalat, näha Püha. Ja Sõna, Jumala nägu, Jumala silmad, kogu
saamisest või mitte nähasaamimida oleme lugenud, kuulnud ja Jumala tähelepanu on suunatud
sest.
kohanud, sai inimeseks ja võttis minu poole, meie kõigi poole, et
Mooses ei saanud näha, aga oli eluaseme meie keskel, ja me nägi- õnnistada, et anda armu ja rahu.
nähtud.
me tema hiilgust ainusündinud Palvetagem:
Mooses tahtis nii väga Jumalat nä- Pojana oma Isast, täis armu ja
Issand, anna mulle oma valgus,
ha. Ta oli kutsutud suure ülesande tõtt. Siimeon sai näha seda, mida
anna
mulle oma jõud, anna mulle
jaoks: ta pidi juhtima Iisraeli rah- Mooses ei saanud: Jumala hiilgust.
oma rõõm, Aamen.
va Egiptusest välja. Ta soovis näha Ta nägi last ja temas Jumala südaseda, kes talle selle ülesande an- melööki maa peal. Jumal sai iniAu olgu Isale ja Pojale ja Pühale
dis, seda, kes lubas jagada armu meseks, et me saaksime teda näVaimule, kes oli, on ja jääb
ja käia koos nendega. „Lase mul ha ja elada - ka siis, kui me suretõeliseks Jumalaks
sind näha“, palus Mooses. Aga ta me. Jeesuse näos ja pilgus saame
igavesest ajast igavesti.
ei saanud näha, sest ükski inimene näha Jumala hiilgust, tema heaAamen.
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TÄHTIS ON SEE, ET KIRIK ON OLEMAS
Jätkame koguduse töötegijate
tutvustamisega.
Seekordseks
Aja Lehe portreteeritavaks on
diakooniatöö toimkonna juht
Enna Audova.
Enna Audova, kes
Sa oled?
Olen sündinud ja kasvanud Tallinnas, hariduse omandasin Tallinna
Muusikakeskkoolis. Ülikoolis õppisin saksa filoloogiat
inglise keele lisaerialaga. Aga elu on läinud nii, et saksa keelt
olen õpetanud ainult
ühe aasta, aga inglise
keele õpetajana olen
leiba teeninud juba
14 aastat. Praegu töötan Viljandi
Jakobsoni Koolis inglise keele
õpetajana ja lisaks sellele vean ka
kooli filmiklubi.
Kuidas oled jõudnud Jumala ja
kiriku juurde?
Minu tee kirikusse sai alguse ema
õpetatud Meie Isa palvest, millel
oli imevägi lapseea ööhirmudega
võitlemisel. Seejärel leidsin maalt
pööningult 1940.a välja antud usuõpetuse õpiku, mis sisaldas lugusid
Joosepist ja Jeesusest. Lugesin
neid suure põnevusega ja mitmeid
kordi – nagu kõiki tollal huvi pakkunud raamatuid. Seega olid mul
mõned taustteadmised olemas, enne kui minu klaveriõpetaja rääkis
mulle Jumalast ja õhutas palvetama. Oli 1980ndate aastate lõpp
ja kirik oli äkki populaarseks saanud – seega enam ei olnud probleeme „vaimuliku toidu“ hankimisega. Siiski, ühel hetkel anti mulle
äratundmine, et „ma ei tea usuasjadest mitte midagi“ ja selle
tulemusena jõudsin klassiõe kaudu
Tallinnas Nõmme Rahu kiriku
pühapäevakooli. Olin selleks ajaks
juba 14aastane ehk peaaegu pühapäevakoolieast väljas, aga kuna
minuvanuseid oli seal teisigi, siis
tundsin end just õiges kohas
olevat. Mõne aja möödudes sai
minust sujuvalt nooremate laste
lauluõpetaja. Kui olime pühapäevakoolist välja kasvanud, hakkasime reede õhtuti noortetunde
pidama. Materjalidega varustas
meid toonane noortejuht, aga

saime ka ise noorteõhtuid ette
valmistada ja läbi viia. Ühe osa
noortetööst moodustas ka suhtlemine teiste koguduste noortega,
k.a Hageri koguduse noortega
ja see on aeg, kuhu ulatub minu sõprus meie sekretäri Mirjamiga! Minu vaimuliku kasvamise kodu on kindlasti Eesti
Evangeelne Vennastekogudus
(EELK-sisene usuühendus) ja
olen siiani väga tänulik kõigile
vanematele usuõdedele-vendadele, kes minu lõputuid küsimusi talusid ja neile
vastuseid leidsid.
Millised on Sinu peamised
rõõmud
ja
mured õpetajatöös?
Igapäevases töös ehk
õpetajatöös
valmistavad
kõige suuremat rõõmu õpilaste edusammud – olgu
need siis väikesed või suured. Tunnen heameelt selle
üle, kui õpilaste säravad
silmad annavad tunnistust
sellest, et olen suutnud nende
jaoks ukse avada mõnda uude,
põnevasse ja senitundmatusse
maailma.
Muret teevad eelkõige sotsiaalsed
probleemid, mis lastega kooli
kaasa tulevad ja õppimist ning
edasijõudmist pärsivad.
Millisena näed Viljandi Jaani
kogudust,
mis
on
meie
tugevused ja nõrkused?
Ma arvan, et Viljandi Jaani kogudus on väliste parameetrite järgi
eeskujulik kogudus: jumalateenistused toimuvad igal pühapäeval,
palvused igal pühapäeval ja teisipäeval, meil on lastekirik, lauluansamblid, korraldatakse leeriõpet,
me peame oma eakaid meeles,
kirik on soe, koguduse eelarve on
tasakaalus jne jne. Aga see kõik ei
oleks võimalik, kui ei oleks pühendunud inimesi. Seega arvan, et
meie koguduse kõige suurem tugevus on tema liikmed. Meelega kasutan sõna “liikmed”, mitte töötegijad, sest usun, et töötegijate
endi pingutustest jääks väheks, kui
ei oleks igapühapäevaseid kirikulisi, kes meie kogudust palves
Jumala ette toovad.
Mul on kahju ainult sellest, et meie

koguduse poolt pakutavast saab
osa väga väike osa viljandlastest.
Olen kunagi üsna üleolevalt koguduse endiste töötegijate käest
küsinud, mida nende arvates saaks
teha paremini, et kirik jõuaks enamate inimesteni. Kui keegi seda
täna minu kui koguduse töötegija
käest küsib, siis jään samuti vastuse võlgu.
Oleme loonud võimalusi erinevates
valdkondades koguduseelus kaasa
lüüa, aga me ei ole suutnud kaasata piisavalt inimesi
väljastpoolt oma töötegijate ringi. See on
meie jaoks palve teema ja kannatlikkuse
õppetund. Kuid tähtis
on see, et me oleme
olemas – millal iganes
kellelgi tekib vajadus
ja igatsus Jumala,
palve
ja
osaduse
järele.
Milline on diakooniatöö toimkonna roll Jaani
koguduses ja milline roll tal
võiks olla 10 aasta pärast?
Ma arvan, et diakooniatöö toimkond koondab endas pühendunud
töötegijaid, kes täidavad oma ülesandeid kohusetundlikult ja suure
südamega. Toimkonna roll on
määratletud toimkondade töökorras ja vähemalt enamuses punkte
oleme sealt suutnud täita. Meie
tegevus on suunatud eelkõige
koguduse eakatele, aga oleme õla
alla pannud ka teistele koguduse
ettevõtmistele.
Ma kujutan ette, et diakooniatöö
toimkonna roll on 10 aasta pärast
laias laastus sama.
Loodan ainult, et 10
aasta pärast
teeme tihedamat koostööd
Viljandis
ja
selle ümbruses asuvate
sotsiaalasutustega.
S a m u t i
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haledalt läbi kukkunud… Viimastel
aastatel oleme abikaasaga loobunud klaasikesest veinist või pudelist saunaõllest ja lisaks sellele olen
enda jaoks ära keelanud teatud
meelelahutuse, mis tavaliselt minu
vabu hetki täidab. Kui sellest vabanenud aeg võtta palve või endasse
süvenemise jaoks või mõne muu
tegevuse jaoks, millele muidu aega ei jäänudki, siis mõjub see periood vaimselt puhastavalt.

pean oluliseks, et kogudus suudaks pakkuda hingehoiuteenust
laiemalt kui vestlus
ja/või piht
õpetaja juures. Oleme rääkinud
hingehoiuvalve sisseviimisest, kuid
hetkel on see jäänud ainult ideetasandile.
Kuidas me Sinu arvates saame
tunnistada oma usku Jumalasse igapäevases elus ja nende
inimeste keskel, kelle tee viib
kirikust kauge kaarega
mööda?
Ma arvan, et peame püüdma elada oma elu kristlike
põhimõtetega
kooskõlas,
tutvustama oma tegevust
kirikus ja ning palvetama
selle eest, et kui inimestel
tekib küsimusi seoses usu
või kirikuga, siis antakse
neile õiged ja just nende
inimeste jaoks sobivad vas
-tused. Loomulikult saame
inimesi kirikusse kutsuda
ega tohi ära kohkuda, kui
n ad
ku tsel e
eitaval t
vastavad.

Viimastel aastatel olen võtnud
paastuaja teemaks enda jaoks
mõne sõlmküsimuse, millega ma
nende 40 päeva jooksul intensiivsemalt tegutsen ja olen tänulik, et
nii mõnedki küsimused on saanud
lahenduse. Samuti olen märganud
seda, et peale paastumist saab
rõõm ülestõusmipühadest uue tähenduse. Ma arvan, et ülestõusmise müsteerium ongi nii suur ja
sügav, et selle olemuseni jõudmiseks tavapärasest usuelust ei
piisa. Kuigi paastuaeg on teatud
mõttes ebameeldiv – kellele ikka
meeldib askeetlikum eluviis, siis
olen märganud, et peale seda, kui
jõulud läbi saavad, tekib minusse

Kalle Küttis, Helve Hunt, Hillart ja
Tiiu-Mai Mirka, Meelis Suurkask,
Külli ja Viktor Joonson, Enna ja
Uku Audova, Alvar Lepp, Eva ja
Tarmo Loodus, Margus Põldsepp,
Raiko Mutle, Tiina Vilberg, Sirje
Ojasoo, Tiina Leiaru, Kristo Hansson ja Krista Närripä, Tiia Sülla,
Evija Leiaru-Kuldsaar ja Marko
Kuldsaar, Kaidi ja Enn Kullama,
Kiira Sumberg, Laura Linntamm,
Maie Tavaste, Kätlin Juuram, Irma Väre, Jelena Pärle ja Janek
Kink, Raul Alliksaar, Raili Meri,
Angela Leiaru-Indriko ja Inno
Indriko, Irina Vares, Raina Luhakooder, Cätlin Mägi, Linda-Elisabeth Tomson, Tiiu Lätte, Marlene
ja Jaan Aavik, Keida ja Indrek
Tirmaste, Marja-Liina Talimaa,
Virve Alt, Lembit-Kaur, ÜloTarmo ja Ülo Stöör, Marvi Kaul,
Mikk Kard, Tiia ja Kalle Kadalipp,
Krista Liseiski, Heli Häidmann,
Aare Ansmitt, Kalju Mirka, Marje
Kask, Hevel Sarv, Selma Haavik.
Kogudusele on annetanud ka
Aarne Raudmäe, Koidu Atonen ja
Vallo Laurimaa.
Õnnistust teile, head annetajad!

TÄNUD!

Algab
kevadine
paastuaeg. teatud ootus, minu sisemus ootab
Mida see periood Sinu jaoks justkui uut puhastuskuuri. Lähen
tähendab,
mida
teed
või siis kalendri juurde ja vaatan,
tegemata jätad?
millal seekord paastuaeg algab ja
Minu jaoks on kevadine paastuaeg püüan välja filtreerida teema, milkujunenud viimastel aastatel väga lega selle paastuaja jooksul tegeleoluliseks osaks kirikukalendrist. da.
Aastate jooksul olen katsetanud
erinevaid võimalusi, kuidas seda
pidada ja millest loobuda. Lihatoitudest loobumisega ei saa ma
hakkama, sest ma ei ole piisavalt
hea kokk, et menüüd tasakaalus
hoida. Olen püüdnud paastuajal
loobuda šokolaadist ja sellega

TÄNAME VEEBRUARIKUU
LIIKMESANNETAJAID

Sinu sõnum Aja Lehe lugejale.
Aja Lehe lugejatele
soovin hingerahu ja
rõõmu
algavast
kevadest.
Küsis Marko Tiitus

Norra külaliste vastuvõtmine –
di ak oo ni a töö
t oi mko nn a
liikmed eesotsas Enna Audovaga ning Kalmer Liimets,
Marko ja Mirjam Tiitus, Margus Põldsepp
Norrakeelse diakooniakoolituse ja
jutluse tõlkimine – Kalmer
Liimets
Norra külaliste majutamine –
Ilmi ja Meelis Kard, Anneli ja
Mati Männamaa, Mirjam ja
Marko Tiitus, Mai Muttika, Eve
ja Väino Kreisman, Enna ja
Uku Audova
Raamatupidamisteenusega liitumise ettevalmistamine - Marko
Tiitus ja Tarmo Loodus
Jumalateenistustel muusikaga
kaasateenimine – Marko Mägi,
naisansambel Iris ja Taimi
Välba, laste muusikaring ja
Malle Pisarev
Eakate pärastlõuna korraldamine—Raja Aardevälja, Tiiu
Soesoo ja Mirjam Tiitus
Õnnistust teile!
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Sellest tunnevad kõik, et te olete minu jüngrid, kui te üksteist armastate.

PAASTUMAARJAPÄEVA
KONTSERT-MÕTISKLUS
Teisipäeval, 25.märtsil
kell 18 on kirikus

paastumaarjapäevale
pühendatud
kontsert-mõtisklus.
Musitseerivad TÜ Viljandi
Kultuuriakadeemia
pärimusmuusika üliõpilased
koos õppejõud Celia Roosega

Mõtiskleb õpetaja
Marko Tiitus
Sissepääs vaba

KANTSELEI ON LAHTI
E ja K kell 10-14
T ja N kell 13-17
P kell 9-9.45
ÕPETAJA MARKO
TIITUSE KÕNETUNNID
T ja N kell 13-17
PIHIAEG
teisipäeval kell 17-18
või kokkuleppel
õpetajaga
EELK Viljandi Jaani kogudus:
Pikk 6, 71003 Viljandi
a/a 100 220 503 960 04 SEB,
a/a 221 057 689 936 Swedbank
www.eelk.ee/viljandi.jaani
Õpetaja Marko Tiitus: tel 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

Kirikuöö
Aeg: 4. aprill kell 17 kuni 5. aprill kell 12
Koht: Viljandi Jaani kirik ja keldrisaal
Kellele: lasteaialastele (koos vanemaga)
ja kooliõpilastele
Ees ootavad: ühised mängud, kiriku ja
oreliga tutvumine, nukunäidendi
õppimine, õhtu- ja hommikusöök, jutuõhtu jutuvestja Piret
Pääriga, salapärane öökontsert Silver Sepalt, ööbimine
keldrisaalis, meisterdamised ja muud põnevat.
Kaasa võtta oma magamisvarustus (madrats, padi ja
magamiskott või tekk), pesemisasjad ning toiduraha 1€.
Registreerimine kuni 31. märtsini tel 53442412 (Mirjam) või
e-postil viljandi.jaani@eelk.ee
NB! Vajalik lapsevanema nõusolek ja kontaktandmed!

Kirikuöö korraldab
koguduse laste-, noorte- ja peretöö toimkond

Koguduse vabatahtlik
hingehoidlikus situatsioonis
Kuidas olukordi ära tunda ja
kuidas nendele reageerida
Koolitus neile, kes ei ole varem
kristlikku hingehoidu õppinud

HINGEHOIUKOOLITUS
Pilistvere pastoraadis reedel, 28. märtsil algusega
kell 15, lõpp laupäeval, 29. märtsil kell 15

Lektor Aire Parts
Saame teada, mida tähendab hingehoid kristlikus
teoloogias ja praktikas, kuidas hingehoidlikke olukordi ära
tunda ja kuidas nendes käituda, kuidas hoida seejuures
iseenda hinge ja kust abi saada. Leiame võimalusi seostada
saadud teadmisi varasemate kogemustega. Lisaks sellele
saame üleskerkinud küsimusi edasi arutada ühiste
söögikordade ajal ja soovi korral saunalavalgi.
Osavõtumaks: koguduse toimkondade, nõukogu ja
juhatuse liikmetele tasuta, teistele 20€.
Osavõtumaks sisaldab loengumaterjale, kohvipause, kolme söögikorda,
majutust (linad, magamiskott endal kaasa võtta), saunavõimalust.

Registreerimine 23.märtsiks kantseleis, e-posti aadressil
viljandi.jaani@eelk.ee või telefonil 53 442 412.

