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Küünlakuu
Öeldakse: “Kõik on lubatud!”- Siiski kõigest ei ole kasu. “Kõik on
lubatud!”- Siiski kõik ei ehita kogudust. Ärgu ükski otsigu oma, vaid teise kasu!
1 Kr 10: 23-24
Veebruar 2012
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TÄNUD TUBLIDELE
VABATAHTLIKELE!

Tiiu Luht – eakate
pärastlõuna külaline
Teet Kaur – teenistusel
muusikaga kaasateenimine
Taimi Välba – piibli- ja
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saatmine
Minna Ilmaniemi ja
Kalmer Liimets – lastekiriku
korraldamine
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Kiviste – kiriku koristamine
Maarika Sibrits, Raiko
Mutle, Liis Sander –
liturgiavihikute
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Enna Audova – töötegijate
tänulõuna korraldamine
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JUMAL ÕNNISTAGU KÕIKI
TEID JA NOOREMAID
SÜNNIPÄEVALAPSI!

JUMALA RAHVA PIDU JA TEENISTUS
Jaanuarikuu pühapäevade jooksul said kirikulised Viljandi Jaani
kirikus lisaks teenistusel osalemisele tegeleda elukestva õppega.
Nimelt sai teoks õpetaja poolt
välja kuulutatud jutlustesari jumalateenistuse sisu ja vormi kohta.
Tavapäraste jutluste asemel sai
iga kirikuline õpetaja juhtimisel
enda jaoks läbi mõtestada pühapäevase jumalateenistuse erinevad osad, sümbolid, jumalateenistuse tähtsuse ristiinimese usulisel
kasvamisel ning praktilised küsimused (millal teha ristimärki, kuidas armulaualeiba vastu võtta
jne). Teenistusi muutsid hõlpsamini jälgitavaks slaidid ja koguduselaulu toetas igal pühapäeval Jaani
koguduse muusikakollektiivide
põhjal moodustatud laulurühm.
Teenistuse lõppedes jätkus
arutelu kuuldu üle kohvilauas, kus

kõik võisid esitada küsimusi või
väljendada kuulduga seoses
tekkinud mõtteid. (Sama teemaga haakusid kaudselt ka teisipäevased piiblitunnid, kus arutleti
kolmanda käsu ehk pühapäeva
pühitsemise üle.)
Järgnevalt mõned mõtted, mis
illustreerivad jumalateenistuse
olulisust iga kristlase usuelus.
Jumalateenistusel on iga kristlase elus keskne koht – see ei
ole mitte tüütu kohustus, vaid
võimalus – eesõigus – kuulata
Jumala Sõna, üheskoos palvetada, tänada, meenutada/mälestada, saada ühendatud Kristuse
ja üksteisega. See on Jumala
rahva pidu nagu ka piiblis kirjeldatakse suurt pidusöömaaega
näiteks kadunud poja tagasituleku puhul.
Selleks et ükskõik milline pidu

VILJANDI ELUTÖÖPREEMIA
SAAB KARL LUHT!
Viljandi linnavolikogu kinnitas
Elutöö preemia
saajaks üle poole
sajandi Viljandis
tegutsenud ettevõtja Karl Luhti,
kes praegugi 88aastasena juhatab kauplust.
Karl Luht on Viljandi Jaani koguduse nõukogu
liige, samuti osaleb ta koguduse diakooniatöö toimkonna ja majandustoimkonna tegevuses. Reibas ja elurõõmus vanahärra osaleb pea
kõigis koguduse ettevõtmistes. Kevadel käis ta koos diakooniatöö
toimkonnaga külastamas Norra sõpruskogudust Sauheradis ja Nesis,
aitas kaasa talgupäevade korraldamisel ja eakatele jõulupakkide valmistamisel.
Sõbrad Jaani kogudusest soovivad Karlile palju õnne, tervist ja tegutsemislusti. Üle kõige aga Jumala õnnistust ja hoidmist!

maksimaalselt õnnestuks, on vaja
teha ettevalmistusi. Nii nagu me
enne sünnipäevapidu laseme kõik
peo üksikasjad mõttes peast läbi,
tasub ka enne teenistust end häälestada – lugeda läbi pühapäeva
kirjakohad (või jutluse Eesti Kirikus), palvetada kodus, teel kirikusse ja vaikselt enne teenistuse
algust.
Jumalateenistus on dialoog
inimese ja Jumala vahel: Tema
kõnetab meid peoperemehena
oma Sõnas (piiblilugemised, jutlus), millele meie saame vastata
laulude, palvete ja usutunnistusega. Jumalateenistus on müsteerium ehk saladus: jumalateenistusel toimuvat hinge ja vaimu tervenemisprotsessi ei ole võimalik
kirjeldada, sellest on võimalik
teenistusel osaledes osa saada.
Järg lk. 2

AASTA VAIMULIK
ON HERMANN
KALMUS!
EELK vaimulike konverents valis
aasta vaimulikeks 2011 Risti koguduse õpetaja Annika Laatsi ja
Pilistvere koguduse diakoni Hermann Kalmuse.
Hermann Kalmus on Viljandi
praostkonna töötegija ning pidanud jumalateenistusi ka meie
kirikus. Hermanni valimisel aasta
vaimulikuks sai määravaks asjaolu, et kui maapiirkonnad ja kogudused kipuvad sageli kiratsema ja
äärealadeks muutuma, siis Pilistvere vaimulik oma abilistega on
tõestanud, et just maakoguduses
võib teha väga head ja tulemuslikku tööd.
Jaani kogudus soovib Hermannile
õnne, rõõmu tööst ja teenimisest
ning Jumala õnnistust!
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SÜDAMEPÕHJAST
TULEVAD PALVED
Ma tänan oma Jumalat iga kord,
kui ma teid meenutan, alati igas
oma palves teie kõigi eest rõõmuga tehes eestpalvet.
Pauluse kiri filiplastele 1: 3-4
Head kogudusekaaslased!
Viimasel ajal on mind korduvalt
rõõmustanud teadasaamine, et
meie koguduse keskel kasvab
soov ja vajadus palveosaduse
järgi. Meie piibli- ja palveringis,
mis koguneb iga kuu teisel teisipäeval, on hakanud käima rohkem inimesi. Mitmed neist on
kõnelnud, et nad palvetavad ka
isiklikult ja oma kodudes pidevalt koguduse – töövaldkondade,
ettevõtmiste ja arengute, aga eelkõige kogudusse kuuluvate ja
kogudust teenivate inimeste pärast. Tõepoolest, kristliku koguduse tugevust ja tulemuslikkust ei määra niivõrd arengukava ja
eelarve, koolitused ja konverentsid, vaid koguduseliikmete
südame põhjast tõusvad siirad palved.
Mul on rõõm ja heameel kutsuda Sind, hea sõber, oikumeenilisele palvepäevale, mis toimub 18.02 Jaani kirikus. Palvepäeva kava leiad siitsamast Aja Lehest. Registreeruda võid
aadressil viljandi@kristuspaev.ee, samuti võid oma osalemisest teada anda otse minule. Loodan, et palveseminar koos
järgneva kontsertmõtisklusega (Tõnis Mägi ja Jaan Tammsalu)
ning oikumeenilise palve- ja ülistusõhtuga võib meie palveelu
värskendada ja anda nii ühiseks kui isiklikuks palveks uusi
impulsse ja uut indu.
Kunagi skandeeris meie rahvas: Eestimaa on meie kätes!
See väikene maa, aga samamoodi meie kodulinn, meie kogudus ja perekond on jätkuvalt meie kätes – palvekätes, mis
avatuna on tõstetud armastava Looja poole, et Tema võiks
meie peod täita oma õnnistuse, headuse, armastuse ja lootusega.
Kutsun Sind algaval kuul ka oma kodus palvetama järgmiste
valdkondade ja sündmuste pärast meie koguduses:
Koguduse diakooniatöö toimkond ning eelseisev koolitus
meeskonnatööst, et Jumal seda koolitust õnnistaks ning
laseks meil kasvada üksikutest töötegijatest ja indiviididest
ühtseks Kristuse ihuks;
Juba mainitud oikumeeniline palvepäev 18.02, et erinevate koguduste kristlased võiksid ühel meelel ja ühes vaimus
palvetada oma maa ja rahva pärast ning saada selgust
selles, milline on meie missioon koguduste ja kirikuna
selle rahva keskel;
Kristliku lasteaiarühma moodustamine, et need kümmekond peret, kes täna on selle mõttega liitunud, võiksid
üksteist julgustada ning leida uusi toetajaid kristliku kasvatuse edendamiseks meie linnas;
Jumalateenistuselu meie koguduses, et jaanuaris toimunud koolitus annaks uut indu ja inspiratsiooni jumalateenistustel osalemiseks ning et ka eemale jäänud koguduseliikmed leiaksid tee oma kodukoguduse jumalateenistustele.
Rõõmu ja rahu soovides
Marko Tiitus, Koguduse õpetaja

JUMALA RAHVA PIDU JA
TEENISTUS
...algus lk. 1
Jumalateenistusel kogetava
osaduse kaudu saab üksikutest
kristlastest ühtne kogudus. Saades
teenistusel ühendatud Isaga, leiame me Tema kaudu osaduse ka
kaaskristlastega ja sellist Kristuse
ja üksteisega ühendatud kogukonda nimetataksegi ju koguduseks.
Armulauaga jumalateenistuse
ladinakeelne nimetus „missa“
omandab kristlase jaoks uue tähenduse, kui mõelda sellele, et
„missa“ tähendab ladina keeles
„läkitamist“ ja läkitamine toimub
sõnadega „Minge rahuga, teenige
Issandat rõõmuga“. Selle nurga alt
vaadeldes võib kogu jumalateenistust pidada kristlase ettevalmistamiseks „tagasi maailma pöördumiseks“. Tema on meid puhastanud,
kosutanud, seesmiselt uuendanud
selleks, et me läheksime ja teeniksime oma lähedasi, olles neile
paremad kaaslased, aidates kus
võimalik ja jagades seda rõõmu ja
rahu, mida me oleme Kristuselt
saanud. Ja kuidas „teenida Issandat rõõmuga“ - tehes oma igapäevast tööd nagu me teeksime seda
Jumalale, mille läbi omakorda kirgastub meie igapäevane elu üheks
pidevaks ja katkematuks jumalateenistuseks.
Lisaks jumalateenistuse tähtsuse
üle mõtisklemisele avanesid meile
erinevate liturgia osade taustad
ning saime teada või meelde tuletada nii mõndagi, mille ülekordamine kasuks tuli. Näiteks, „Issand,
halasta“ palve on sisuliselt laiem ja
toetub esimesele käsule „Mina olen
Issand, sinu Jumal, sul ei tohi olla
muid Jumalaid minu kõrval“. Selle
palvega pöördub kogudus Jumala
poole ja tunnistab ta oma ainsaks
kaitsjaks. Või näiteks allakirjutanu
sai taaskord meelde tuletada, et
Issand Seebaot on tõlkes Vägede

Issand.
Uue liturgiakorra sisseviimine
toimus valutult ja märkamatult, sest
muudatusi võrreldes senise korraga on minimaalselt. Kõige märkimisväärsem muudatus on ühe
jumalateenistuse osa ümberpaigutumine: tervitus „Issand olgu teiega“ – „Ja sinu vaimuga“ on toodud
teenistuse algusesse, mis tundub
igapäevasuhtlust arvestades igati
loogiline. Mõningate koguduse
vastulaulude viisi, rütmi ja sõnastust on pisut muudetud, aga kuna
noodid ja tekst on vihikus olemas
ning kogudus on need esimese
nelja pühapäeva jooksul ansamblilauljate toel selgeks õppinud, siis ei
muuda needki teenistusest osasaamist keerulisemaks. See-eest
on meil nüüd uued puhtad sirged
kollased liturgiavihikud ning õpetaja ja organisti koostöö toimub ühtse korra järgi välja töötatud raamatutest.
Kas selline jutluste sari on huvitav ja vajalik? Kindlasti on. Siinkohal suur tänu õpetaja Marko
Tiitusele, kes jutlustesarja ette
valmistas ja läbi viis. Kui kasutada
ühe kirikulise arvamust, siis neli
jutlust neljal pühapäeval moodustasid ühtse terviku, mille huvides ei
raatsinud ükski kord puududa.
Allakirjutanu jaoks muutis jutlustesari pühapäevased teenistused
mõtestatumaks, sügavamaks ja
kirkamaks. Piltlikult öeldes sai
jumalateenistuse korralt tolm pealt
pühitud, tuttav vorm uue sisuga
täidetud ning kõik detailid läikima
löödud, et me jumalateenistuse
müsteeriumist osasaanuna läheksime maailma ja täidaksime Kristuse käsku:
„Teenige
Issandat
rõõmuga“.

Teisipäeval 14. veebruaril kell 13.00
toimub kiriku keldrisaalis taas

EAKATE PÄRASTLÕUNA
Külas Viljandi Sotsiaalameti juhataja Livia Kask.
Olete kõik oodatud!
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VILJANDI JAANI KOGUDUSE
TEGEVUSKAVA 2012. AASTAKS
Olulisemad tegevussuunad ja tegevused 2012. aastal, lähtuvalt koguduse arengukavast ning
Viljandi Pauluse kogudusega sõlmitud koostööleppest:
Koguduseliikmete informeerimine ja kaasamine.
Liikmekartoteegis ja meetrikaraamatutes olevate andmete sisestamine elektroonilisse
infosüsteemi KOGUJA
Koguduseliikmete vajaduste ja kogudusetöös osalemise võimaluste väljaselgitamine
Aja Lehe saatmine koguduseliikmetele e-postiga
Koguduse jumalateenistuselu rikastamine.
Kirikukäsiraamatule vastava liturgiakorra kasutuselevõtt ning jumalateenistuse sisu ja
vormi tutvustav jutluste sari
Kõlarite paigaldamine keldrisaali jutluste jälgimiseks ning jutluste järelkuulatavaks muutmine kodulehel
Koguduse töötegijate, juhtimisorganite liikmete ja leeriõppijate aktiivne rakendamine jumalateenistustel
Ühiste jumalateenistuste korraldamine koos Pauluse kogudusega
Koolitustegevuse mitmekesistamine koostöös Pauluse kogudusega:
Kolme leerikursuse korraldamine koos Pauluse kogudusega
Diakooniakoolituse korraldamine koos Pauluse ning Sauheradi ja Nesi kogudustega
Credo-kursuse korraldamine koos Pauluse kogudusega
Abiellujate koolituse korraldamine koos Pauluse kogudusega
Laste- ja peretöö arendamine
Lastekiriku korraldamine kaks korda kuus
Perepäeva ja jõulumissa ning –näidendi korraldamine koos Pauluse kogudusega
Omaloominguliste laulude konkursi PÄIKESELAUL 2012 korraldamine
Lastele suunatud kiriku- ja rahvakalendrit tutvustavate programmide väljatöötamine
Muusikatöö arendamine
Muusikasündmuste korraldamine Pauluse kogudusega: koraalipüha, advendikontsert
Ühe kontserdi või kontsertreisi korraldamine igale koguduse ansamblile
Uute lauljate leidmine ansamblitesse
Diakooniatöö arendamine
Diakooniatöö toimkonna kaasamine linna ja kihelkonna hoolekandeasutuste teenimisel
Kodukülastuste tegemine
Koguduse tegevuspiirkonnas paiknevate sotsiaalasutuste vaimuliku teenimise kava koostamine ja rakendamine koostöös Pauluse kogudusega
Palveelu ja vaimuliku kasvamise süvendamine
Palve- ja vaikuselaagri korraldamine
Piibli- ja palveringi töö jätkamine ja arendamine
Meeskonnatöö ja koostöö arendamine
Viljandi Jaani ja Pauluse koguduse koostöökogu tegevuse arendamine
Töötegijate koostöökohtumiste korraldamine Pauluse koguduse töötegijatega
Töötegijate koolitusreisi (meeskonnatöö) korraldamine Porvoosse
Välissuhtluse arendamine
Neli korda aastas infokirja saatmine sõpruskogudustele
Koostöölepingu sõlmimine Viljandi linna ning Jaani ja Pauluse koguduste vahel
Oikumeenilise tegevuse arendamine
Allianssnädalate ja oikumeenilise palvushommikusöögi korraldamine
Avalikkussuhete arendamine
Kodulehekülje pidev täiendamine
Jaani ja Pauluse koguduste ühise kuukava koostamine ja avalikustamine
Jaani ja Pauluse koguduse ajalehe väljaandmine
Koguduse hoonete ja vara korrastamine
Kiriku käärkambri (kantselei, õpetajatuba) ja köögi remont
Pastoraadi tara uuendamine
Koguduse suuremad ettevõtmised (maineüritused) 2012. aastal:
Frantsiskusepäeva konverents ja PÄIKESELAUL 2012
Johannesepäeva jumalateenistus 27.12 – Viljandi Jaani kirik ja kogudus 540

Lk 3

TÄNAME JAANUARIKUU
LIIKMESANNETAJAID
Jaan ja Marlene Aavik, Ingrid Agur, Ivika
ja Raul Alliksaar, Ene Andresen, LilleAstra ja Rasmus Arraste, Enna ja Tiit-Uku
Audova, Selma Haavik, Katrin Hiob, Helve Hunt, Kalle ja Tiia Kadalipp, Jaana
Kaljula, Mikk Kard, Ruti Karilaid, Janek
Kink, Enn ja Kaidi Kullama, Siiri Kärt, Eva
ja Tarmo Loodus, Tiina Mikkor, Hillart ja
Tiiu-Mai Mirka, Heidi Oja, Tiia Oks, Kaie
Orgo, Pilvi Parri, Reet Post, Jelena Pärle,
Viigi Püssa, Kadi Ritsing, Silvia Saveli,
Gunnar Sarana, Ester Soosaar, Tiia Sülla,
Enn Tammoja, Marko Tiitus, Keida ja
Indrek Tirmaste, Merle ja Urmas Uba,
Anne, Aavo ja Hello Upan, Tiina Vilberg,
Kedi Välba.
Lisaks 50 koguduse liikmele on
kogudust toetanud Koidu Atonen.

TÄNAME KORJANDUSTEL
ANNETANUID

08.01 Uute missavihikute heaks
79,59 €, teenistusel 38 inimest
15.01 Allianssnädala korraldamiseks
54,88 €, teenistusel 41 inimest
22.01 Kevadise leerikooli heaks
59,94 €, teenistusel 48 inimest
29.01 Diakooniakoolituse heaks
73,51 €, teenistusel 25 inimest

Andmisrõõm

Mina ja Eva annetame iga kuu oma kogudusele
1 % pere sissetulekust, sest tahame, et MEIE
KOGUDUS on tegus ja toimetulev. See on meie
kogudus — pere kõik liikmed on selles kirikus
ristitud, koos abikaasa Evaga oleme siin leeris
käinud. Oleme olnud osalised paljudes toredates
ettevõtmistes. Oleme ka ise jõudu mööda koguduse elus kaasa löönud.
Me mõistame lihtsat tõsiasja — palju on võimalik
ära teha vabatahtliku tööga, aga ilma rahata hakkama ei saa. Tahame ju kõik jumalateenistusel
sooja kirikut ja ootame õpetajalt head teenistust,
mõistvat suhtumist ja armastust. Paraku — suur
kirik vajab kütmist ja õpetaja ning teised töötegijad
eluks ja rõõmsaks meeleks väärilist palka. Selle
teeme annetustega võimalikuks meie, koguduse
liikmed.
Meie pere vormistas kogudusele annetamiseks
pangas püsikorralduse. Nii on meie annetus kogudusele iga kuu toeks kiriku- ja koguduse elu korraldamisel.
Meie koguduses on üle 1000 liikme, liikmesannetuse on möödunud aastal teinud neist 264
inimest. Seda on piinlikult vähe! Samas — südamlik tänu kõigile annetajatele! Meil on rõõm andmisest. Koos oma kiriku ja koguduse eest hoolt
kandes saame hakkama!
Meie pere annetab iga kuu. Kutsun Teid ka kogudusele igakuiselt annetama. Andes iga kuu natuke, on liikmeannetus kõigile jõukohane.
Tarmo ja Eva Loodus

Ajast igavikku kutstud
ja 29. jaanuaril
kristlikult
Metsakalmistule
maetud

Rein Elmaste
28.02.1944 – 24.01.2012
Mina olen ülestõusmine ja elu.
Kes minusse usub, see elab,
isegi kui ta sureb

Vabadus tähendab...
teadmist oma peaga,
tundmist oma
südamega ja astumist
oma jalgadel.

Ärgu ükski otsigu oma, vaid teise kasu!

KOGUDUSE ÕPETAJA TÖÖKORRALDUS VEEBRUARIS
Armsad kogudusekaaslased! Soovin kokkuleppel koguduse juhatusega võtta veebruaris
ja märtsis kogudusetööst vabu päevi, et pühenduda oma doktoritöö kirjutamisele.
Vaimulik, kes aina õpetab, nõustab ja juhib ega õpi vahepeal midagi juurde, võib muutuda õnnetuseks iseendale ja teistele. Sestap loodan, et ka minu doktoritöö luterliku jumalateenistuse ajaloost Eestimaal võib olla kasuks ja õnnistuseks meie kirikule.
Seetõttu ei ole ajavahemikus 05.02-15.03 teisipäeviti ja neljapäeviti õpetaja kõnetunde.
Jumalateenistused ja palvused saavad peetud asendusvaimulike abiga, ning osadel
jumalateenistustel (iseseisvuspäev, peremissad) olen ikka oma koguduse keskel.
Hea koguduseliige, kui Sa soovid sel ajal vaimulikuga kohtuda, et oma murest rääkida,
koos palvetada või mõnd talitust korraldada, siis olen Sinu jaoks alati olemas! Helista
(53 413 394) või kirjuta (marko.tiitus@eelk.ee) ning lepime aja kokku.
Tänan mõistva meele, koostöö ja eestpalvete eest
Teie Marko Tiitus

HEA JA LOOV MEESKOND – KOMPETENTSE
JA OSADUSLIKU KOGUDUSEELU ALUS
12.02. kell 12.00-16.30
13.02. kell 15.00-20.00

Vabadus on …
südamevalu kergema
võimaluse pärast, mis
ikka ja jäi peale.
Artur Alliksaar

Viljandi Jaani kiriku keldrisaalis
DIAKOONIAKOOLITUS

teisipäeval 13-16,
neljapäeval 14-17,
pühapäeval 9-9.45
ja pärast
jumalateenistust
ÕPETAJA MARKO
TIITUSE
KÕNETUNNID
JA PIHIAEG
kokkuleppel
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
Sekretär Tiina Vilberg: t. 55 409 67
Koguduse konto SEB-s on
100 220 503 960 04
AL toimetus:
Marko Tiitus, Tarmo Loodus,
Mirjam Tiitus, Tiina Vilberg

Läbiviijad on Norra Sauheradi ja Nesi
koguduse diakooniatöö tegijad

Bjørn Halden ja Ivar Solbu

www.eelk.ee/viljandi.jaani

KANTSELEI
JA KIRIK ON
LAHTI

Lk 4

Osavõtumaks on 2 €. Eelregistreerimine: Viljandi Jaani koguduse
kantseleis või Viljandi Pauluse koguduse kantseleis, telefonil 513 0315
või aadressil diakoonia.jaani@mail.ee
Oodatud on kõik, kes on huvitatud head ja osaduslikku kogudusetööd
arendavast koostööst. Koolitus tõlgitakse eesti keelde!

Lastekiriku tegijad
Mirjam Tiitus ja
Minna Ilmaniemi
koos abilistega laste– ja
peretöö toimkonnast
ootavad peresid koos
lastega kord kuus

PEREMISSADELE
ja üle nädala

LASTEKIRIKUSSE
Pane kalendrisse kirja:
5. ja 19. veebruar,
4. ja 18. märts,
1. ja 22. aprill ja
13.mai.

Kohtume kell 10 teenistusel!

