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Ärge unustage külalislahkust, sest selle läbi on mõned
ise seda aimamata võtnud külalisena vastu ingleid.
Heebrealastele 13:2
Külvake enestele õiguseks, lõigake vastavalt vagadusele;
rajage enestele uudismaad, sest aeg on otsida Issandat,
kuni ta tuleb ja õpetab teile õigust!
Hoosea 10:12
Jumal on armastus ja kes püsib armastuses,
püsib Jumalas ja Jumal püsib temas.
Johannese 1. kiri 4:16

Jumal äratab meis
armastust
Kui küsida, mis on Jeesuse õpetuses ja
ristiusus üldse kõige olulisem, siis
võime viidata Tema sõnadele Johannese
evangeeliumi 13. peatükis, kui ta
õhtul enne oma kannatamist ja surma jättis
õpilastele ja sõpradele oma vaimse
testamendi, öeldes:
„Ma annan teile uue käsu: armastage
üksteist!
Nõnda nagu mina teid olen armastanud,
armastage teiegi üksteist!“
(Jh 13:34)

Lugematud inimesed on läbi aastasadade ja
ajastute kogenud, et usaldades oma
elu Jumala ja Tema Poja Jeesuse Kristuse
hoolde on nad leidnud endas jõudu
hoolida, armastada, andestada ja teenida.
Armastusest kantud elu on igavene,
sest armastus ei hääbu kunagi (1Kr 13:8)

Elades lugematute käskude-keelduderegulatsioonide maailmas on õigustatud
küsimus, kas armastust on üldse võimalik
käskida. Jah, küllap võib inimeselt
nõuda, et ta täidaks seadusi ja lepinguid,
peaks kinni kokkulepetest, täidaks oma
kohust. Kuid armastada ei saa ju käsu peale
eks see pea tulema igaühe enda südamest?
Üsna tihti tunneme, et meil on raske oma
kaasinimesi mõista, aktsepteerida,
neile andeks anda ja neid armastada. Eriti
siis, kui see armastus ei tähenda
lihtsalt ilusaid sõnu, vaid kannatlikkust,
teise ebameeldivate loomuomaduste
või käitumise talumist, ohvrimeelsust ja
kompromissivalmidust.
Samuti siis, kui meile on haiget tehtud,
meid hüljatud või meie usaldust
kuritarvitatud. Kaasinimest armastada on
keeruline ka siis, kui oleme kimpus
iseendaga - kroonilises väsimuses,
ajapuuduses, pealiskaudsuses.
Jeesus, käskides meil üksteist armastada, ei
pöördu üliinimeste või pühakute poole,

Armulaualiturgias ütleb kogudus enne
pühadest andidest osasaamist: „Issand,
ma ei ole seda väärt, et sa tuled mu juurde,
ütle vaid üksainus sõna, siis saab minu hing
terveks.“ Üksainus sõna Jeesuselt suudab
enamat kui tuhanded nõuanded, koolitused,
raamatud, eksperthinnangud. Jeesus on
tulnud selleks, et meil oleks elu ja oleks
seda ülirohkesti (Jh 10:10) Ainus, mis
muudab elu ülirohkeks, viljakaks ja
tähendusrikkaks, on armastus.

vaid Tema sõnad on mõeldud tavalistele
inimestele nagu sina ja mina. Kuid Jeesuse
näol on tegemist kellegagi, kes lihtsalt ei
jaga meile korraldusi või nõuandeid, vaid
kes on ise armastuse ja halastuse allikas.
Kui Jeesus maa peal kõndis, siis panid
inimesed imeks, et Ta suutis vaigistada
tormist merd ning isegi tuuled ja järv
kuulasid Tema sõna.
Veel suurem ime on aga see, et Jeesus, kelle
ristisurma ja ülestõusmise läbi on armastus
igaveseks võitnud kurjuse ja surma, võib
muuta ja uuendada inimese südant ja
puhuda selles lõkkele armastuse hõõguvad
sädemed.

Hea kaasteeline!
Sinu olemasolu ja rännak siin maailmas on
saanud võimalikuks üksnes tänu sellele, et
universumi Looja on Sind armastanud ja
läkitanud armastusest Sinu vastu oma Poja.
Ka praegu, kui Sa loed neid ridu - milline
iganes ei oleks Sinu meeleolu, olukord või
hingeseisund Jumala armastus kutsub, et
Sind tervendada, uuendada ja pühitseda,
Sulle lootust ja usaldust kinkida.
Soovin Sulle selles teadmises kindlat ja
õnnistatud teekonna jätku!
Marko Tiitus
Viljandi Jaani koguduse
õpetaja

sõnas ja pildis

Jaani koguduse noortetöö

Sel kevadel oli koguduse noortetöö väga
heas hoos, tublisti andis hoogu õpetaja
Marko Tiitus, kes oli toeks nii mõtete, kui
tegudega. Eestvedajaid ja kaasalööjaid oli
omajagu.

Nagu juba traditsiooniks on saanud, siis
märtsis kohtuti Norrast külla sõitnud
leeriõpilastega, koos veedeti meeleolukat
aega tutvudes ja bowlingut mängides.
Aprillis sõideti külla Tartu Pauluse
koguduse noortele ning üheskoos veedeti
mõnus õhtu. Külas oli ka Tapiola koguduse
noortebänd Soomest, kes andis kiriku
krüptisaalis väikese kontserdi. Tutvusime
Pauluse kiriku ja noortetoaga. Tekkis mõte,
et kutsume Pauluse noored ka endale külla
…
… mõte sai teoks ja juba mais kohtusid
noored Viljandis, seda õhtut vedas tublisti
Elsbet Helena, rahvast oli rohkesti ja
muusikaga panustas Kermo, kes oli kitarri
kaasa võtnud. Palju elevust tekitas ka Jaani
kiriku torni ronimine, kus sai oma silmaga
kellamängu vaadata ja oma kõrvaga
kuulata.
Kestev kevad kostitas ilusa ilmaga ning
järgmine väljasõit toimus tuba loodusesse,
Parika rappa matkale viis seekord tee. Airi
planeeris matka ja korraldas põnevad
mängud-tegevused.
Kõige rohkem planeerimist nõudis aga
Carmeni ja noorte korraldatud Kirikute Öö
noortekohvik „ÖÖ“, kus jagus põnevaid
tegevusi, maitsavat söögi- ja joogipoolist.
„ÖÖ“ oli suurepärane.
AITÄH KÕIGILE, KES NEIL
KORDADEL NOORTEÕHTUTEL
OSALESID JA KAASA AITASID!

Reedel, 25. mail toimus üle-eestiline
sündmus Kirikute Öö, mille
traditsioonid Eestis said alguse Tartus
aastal 2012. Selle raames olid pühakojad
külastajatele avatud hiliste õhtutundideni.
Koos teiste kirikutega mujal Eestis olid
avatud huvilistele ka Viljandi Jaani kiriku
uksed. Meie osalesime selles küll alles teist
korda, kuid siiski pakkusime põnevat ning
mitmekülgset programmi.
Kahel korral sai minna kirikutorni ning
uudistada kellamängu, toimus
pooletunnine kontsert Viljandimaa
Kammerkoorilt ning pildimäng neile, kes
soovisid ennast proovile panna teadmistes
kirikus leiduvate esemete kohta. Viimane
seisnes selles, et tuli otsida üles pildid
väikestest detailidest kirikusaalis ning
võimalikult täpselt kirjeldada, mis või kus
need on. Seoses kiriku 545. aastapäevaga
eelmise aasta lõpus avati kirikusaali lae alla
paigaldatud tuvide installatsioon, mis
koosnes 545-st valgest tuvist. Tänati neid,
kes olid sellise suure projekti valmimisel
oma panuse andnud. Samuti sai kuulata
koguduse õpetaja Marko ning tema
abikaasa Mirjami muljeid sügisesest reisist
Kreeta saarele.

25. mai 2018

Kõige suuremalt ette võetud projekt
spetsiaalselt Kirikute Ööks oli aga
noortekohvik ÖÖ, mille korraldamisel oli
eesotsas Viljandi Kultuuriakadeemia
tudeng Carmen Kaljulaid. Ettevõtmistega
alustati küll ainult nädal varem, kuid
kokkusaamisi oli mitmeid ning abikäsi
palju ja reede õhtuks oli hubane kohvik
valmis külaliste ootel. Koguduse noored
lõid mõnusa atmosfääri ja tegelesid
müümisega, kuid suurepärased pirukad ja
koogid olid valmistanud toredad
koguduseliikmed.
Külalisi Kirikute Ööl oli üsna palju, kuid
täpselt niipalju, et kõik tunneksid ennast
vabalt. Kui küsisime inimestelt tagasisidet,
toodi enim esile võimalust külastada torni
ning vaadata kellamängukelli, mida
igapäevaselt teha ei saa. Veel meeldis
inimestele pildimäng, sest pealtnäha lihtne
ülesanne osutus isegi osavamatele üsna
parajaks pähkliks. Vaja oli nutikust ja
loovat mõtlemist.
Suur aitäh korraldajatele, külalistele ning
kohtumiseni järgmisel aastal!
Elsbet Helena Tiitus

Nemad jäid
Jumala koja ümber ka siis,
kui tuli

Juunikuu

Jaanikuu

VILJANDI JAANI KIRIKUS

Ärge unustage külalislahkust,
sest selle läbi on mõned ise seda aimamata
võtnud külalisena vastu ingleid.
Heebrealastele 13:2

Laupäev
2.06
Laupäeval 2.06

kell 15
kell 18

Hansapäevad: Jaani kiriku ja kellamängu tutvustus koos torni külastusega
Hansapäevad: KOLME KOORI KONTSERT: Rahdeni koor Minden-Lübbecke maakonnast,
Mulgi Segakoor ja Mõisaküla Kammerkoor Kungla

Pühapäev

kell 11

kell 15

MISSA 2. pühapäev pärast nelipüha
KADUVAD JA KADUMATUD AARDED
(Õpetussõnad 30:7-9; 1. kiri Timoteusele 6:6-12; Matteuse 16:24-27)
Teenivad õpetaja Marko Tiitus ja organist Tuuliki Jürjo
MEMME-TAADI SUVEPEO KONTSERT

3.06

Pühapäev
Neljapäev

7.06

kell 12

KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA

Pühapäev

10.06

kell 11

MISSA 3. pühapäev pärast nelipüha
KUTSE JUMALA RIIKI (Hesekiel 33:30-33; Heebrealastele 12:1-6; Luuka 9:57-62)
Teenivad õpetaja Marko Tiitus ja organist Mirjam Tiitus

Esmaspäev 11.06

kell 11

KIRIKUTUND Viljandi Haigla Psühhiaatriakliiniku Tegevusmajas

Neljapäev
Neljapäev

14.06
14.06

kell 10
kell 12

KIRIKUTUND Pärsti Pansionaadis
KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA

Pühapäev

17.06

kell 11

MISSA 4. pühapäev pärast nelipüha
KADUNUD JA JÄLLE LEITUD (Hoosea 14:2-9; Efeslastele 2:1-10; Matteuse 9:9-13)
Teenivad õpetaja Kristi Sääsk ja organist Tuuliki Jürjo

Neljapäev

21.06

kell 12

KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA

Pühapäev

24.06

kell 11

MUUSIKALINE MISSA REGILAULUDEGA
Ristija Johannese sündimise püha ehk jaanipäev
TEEVALMISTAJA (Jesaja 45:8-12; Apostlite teod 19:1-6; Luuka 1:57-66)
Teenivad õpetaja Marko Tiitus ja organist Tuuliki Jürjo

Neljapäev
Neljapäev

28.06
28.06

kell 12
kell 14

KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA
KIRIKUTUND Viiratsi Pansionaadis

Laupäev

30.06

Laupäeval 30.06

kell 11
kell 13
kell 12

SURNUAIAPÜHA JUMALATEENISTUS Toome tn kalmistul, Viljandi Jaani kogudus
SURNUAIAPÜHA JUMALATEENISTUS Pärnu mnt kalmistul, Viljandi Pauluse kogudus
KONTSERT: TANTSURÕÕM, viiulil Leena Laas, orelil Tuuliki Jürjo
Kavas: Kapp, Tubin, Arro, Jürjo, Mägi
Sissepääs annetusega

Pühapäev

1.07

kell 11

Pühapäev

1.07

kell 13
kell 15

PIHI- JA ARMUALAUATALITUS kirikus
Teenivad õpetaja Marko Tiitus ja organist Mirjam Tiitus
SURNUAIAPÜHA JUMALATEENISTUS Viljandi Vanal kalmistul, Viljandi Jaani kogudus
SURNUAIAPÜHA JUMALATEENISTUS Metsakalmistul, Viljandi Pauluse kogudus

Juulikuu

Heinakuu

VILJANDI JAANI KIRIKUS

Külvake enestele õiguseks,
lõigake vastavalt vagadusele;
rajage enestele uudismaad,
sest aeg on otsida Issandat,
kuni ta tuleb ja õpetab teile õigust! Hoosea 10:12

Pühapäev

1.07

kell 11

Pühapäev
Pühapäev

1.07
1.07

kell 13
kell 15

PIHI- JA ARMUALAUATALITUS kirikus
Teenivad õpetaja Marko Tiitus ja organist Mirjam Tiitus
SURNUAIAPÜHA JUMALATEENISTUS Viljandi Vanal kalmistul, Viljandi Jaani kogudus
SURNUAIAPÜHA JUMALATEENISTUS Viljandi Metsakalmistul, Viljandi Pauluse kogudus

Neljapäev

5.07

kell 12

KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA

Pühapäev

8.07

kell 11

MISSA, 7. pühapäev pärast nelipüha.
ARMASTUSKÄSK (Joosua 24:21-27; Heebrealastele 12:25-29; Luuka 6:27-31)
Teenivad õpetaja Marko Tiitus ja organist Mirjam Tiitus

Kolmapäev 11.07

kell 19

VILJANDI VANAMUUSIKA FESTIVALI KONTSERT: MÜSTILINE MARIMBA
Esineb Tanel-Eiko Novikov (Klassikatäht 2018). Kavas: Bach, Pachelbel, Paganini jt
Piletid müügil Piletilevis ja tund enne algust kohapeal

Neljapäev

12.07

kell 12

KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA

Pühapäev

15.07

kell 11

MISSA, Issanda muutmise püha.
KIRGASTATUD KRISTUS
(2. Moosese raamat 34:29-35; 2. kiri korintlastele 3:7-18; Luuka 9:28-36)

Neljapäev

19.07

kell 12

KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA
Teenivad õpetaja Hedi Vilumaa ja organist Tuuliki Jürjo

Pühapäev

22.07

kell 11

MISSA, 9. pühapäev pärast nelipüha.
TÕDE JA EKSITUS (Jeremija 7:1-7; Heebrealastele 12:14-17; Matteuse 7:24-29)

Neljapäev

26.07

kell 12

KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUA JA PÄRIMUSMUUSIKAGA
Teenivad õpetaja Kristi Sääsk ja organist Tuuliki Jürjo

Reede
Reede
Reede
Reede

27.07
27.07
27.07
27.07

kell 12
kell 16
kell 19
kell 22

KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUA JA PÄRIMUSMUUSIKAGA
PÄRIMUSMUUSIKA FESTIVALI KONTSERT: Celia Roose ja regilauljad
PÄRIMUSMUUSIKA FESTIVALI KONTSERT: Strand
PÄRIMUSMUUSIKA FESTIVALI KONTSERT: Jauhiorkesteri (Soome)

Laupäev
Laupäev
Laupäev
Laupäev

28.07
28.07
28.07
28.07

kell 12
kell 16
kell 19
kell 22

KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUA JA PÄRIMUSMUUSIKAGA
PÄRIMUSMUUSIKA FESTIVALI KONTSERT: AR-GOD
PÄRIMUSMUUSIKA FESTIVALI KONTSERT: Fränder (Eesti/Rootsi)
PÄRIMUSMUUSIKA FESTIVALI KONTSERT: Debi Gogochurebi (Gruusia)

Pühapäev

29.07

kell 11

Pühapäev

29.07

kell 22

MUUSIKALINE MISSA RAHVAKORAALIDEGA, 10. pühapäev pärast nelipüha.
USTAVUS JUMALA ANDIDE KASUTAMISEL
(Õpetussõnad 3:27-32; Heebrealastele 10:19-25; Luuka 12:42-48)
Teenivad õpetaja Marko Tiitus, organist Tuuliki Jürjo ja ansambel „Wööt“
ÕHTUPALVUS PÄRIMUSMUUSIKAGA

Augustikuu
Lõikuskuu

VILJANDI JAANI KIRIKUS

Neljapäev

2.08

kell 12

KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA

Laupäev

4.08

kell 17

KONTSERT: VALGUS TOOB RÕÕMU

Jumal on armastus
ja kes püsib armastuses,
püsib Jumalas ja Jumal püsib temas.
Johannese 1. kiri 4:16

Sissepääs tasuta
Pühapäev

5.08

kell 11

MISSA, 11. pühapäev pärast nelipüha.
SOOSINGUAJAD (1. Moosese raamat 18:20-32; Heebrealastele 3:15-19; Matteuse 11:20-24)
Õpetaja Marko Tiitus ja organist Mirjam Tiitus

Neljapäev

9.08

kell 12

Pühapäev

12.08 kell 11

KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA
MISSA, 12. pühapäev pärast nelipüha.
ENESE LÄBIKATSUMINE (Jesaja 2:12-18; Johannese 1. kiri 1:8-2:2; Matteuse 23:1-12)
Õpetaja Kristi Sääsk ja organist Tuuliki Jürjo

Neljapäev

16.08 kell 12

KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA

Neljapäev

16.08 kell 19

KONTSERT: MIS MAKSAB MURETSEMINE, esineb vokaalansambel In Unison

Pühapäev

19.08 kell 11

MUUSIKALINE MISSA 13. pühapäev pärast nelipüha.
JEESUS - MEIE AITAJA
(2. Kuningate raamat 5:1-15; Apostlite teod 3:1-10; Johannese 9:1-7, 39-41)

Neljapäev

23.08 kell 12

KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA

Pühapäev

26.08 kell 11

LEERIAASTAPÄEVA MISSA, 14. pühapäev pärast nelipüha.
MEIE LIGIMENE (Rutt 1:8-11, 14-18; Roomlastele 13:8-10; Markuse 12:41-44)
Teenivad õpetaja Jaan Tammsalu (jutlus), õpetaja Marko Tiitus (liturg) ja organist Tuuliki Jürjo

Neljapäev

30.08 kell 12

KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA

TOETA

JAANI KIRIKU
TORNI REMONTI!

Hea „Aja Lehe“ lugeja, kui ka Sina
tunned, et kirikutorni remondiplaan väärib
toetust ning remonditud, ilusa kellaga ja
maitsekalt valgustatud kirikutorn on see,
mis muudab kauni Viljandi veelgi
ilusamaks, siis annetused Viljandi Jaani
kirikutorni remondiks saab teha
ülekandega
EELK Viljandi Jaani kogudus
SEB Pank: EE6610 100 220 503 960 04,
•
Swedbank: EE752 200 221 057 689 936
„kirikutorni heaks“
või sularahas koguduse kantseleisse.

Aitäh!

545

rahutuvi
Viljandi Jaani kirikus

Viljandi Jaani kogudus avas 25. mai
õhtul Viljandi Kunstikooliga koostöös
valminud installatsiooni „545 rahutuvi
Jaani kirikus“.
2017. aasta tähistas Viljandi Jaani kirik
oma 545 aastapäeva ning koguduse
taasloomisest möödus 25. aastat.
Juubeliaasta sündmuse raames korraldas
kogudus mitmeid sündmusi. Üheks
suuremaks ettevõtmiseks oli sügisel alguse
saanud projekt „Kodulinna kirik
tuttavaks“, kus Viljandi Jaani kirikut
külastas 23 klassi Viljandi linna ja valla
koolidest ning lasteaedadest. Õppekäigu
eesmärk oli tutvustada Viljandi linna
vanimat hoonet ning kiriklikke sümboleid
ning seejärel oli kõigil õpilastel ja
õpetajatel võimalus voltida valge paberist
tuvi.
Õpetaja Marko Tiituse sõnutsi ei ole taolist
installatsiooni tema andmetel Eesti
kirikutes varem tehtud. Idee selleks sai
Tiitus poolteist aastat tagasi
Jeruusalemmast Siioni mäel asetsevast
Jumalaema Uinumise kirikust, kus oli üles
seatud 2000 pabertuvi. „Nähtu paelus mind

esimesest silmapilgust tuviparv lendlemas
kiriku võlvide all. Tahtsin kohe midagi
sellist ka oma kirikus läbi viia ning
mõtlesin, milline vägi peituks selles, kui
545 last voldivad igaüks oma kätega
kirikusse pabertuvi see oleks nagu tema
hingelind, tema rahumõtete ja lootuse
s ü m b o l , “ ü t l e s Ti i t u s . Tu v i l o n
rahukuulutaja sümboliks juba Vanas
Testamendis, mida on kasutanud oma
loomingus mitmed kunstnikud, sh kõige
tuntumana Pablo Picasso.
Projekti lõppedes tuli kogudusele appi
Viljandi Kunstikool, kellel oli väga suur
panus just tuviparve loomisel. Viljandi
Kunstikooli direktor Kadri Kallast ja
õpetaja Laineli Parrest haarasid kohe ideest
ja aitasid nii tehnilise kui ka kunstilise
lahenduse osas. ,,Meid pani ahhetama
koguduse ettevõtmise mastaap ja idee
julgus ning tundsime kohe, et peame
neid aitama, nagu oskame, et see teos
väärilisel kujul valmis saaks,''
meenutab Kallast. Paberlindudest ühtse
parve ja tervikliku installatsiooni
kujundamiseks pandi kunstikooli
õpilastega pead kokku ning seejärel juba
ka käed külge. Kolmel korral saime
kunstikooli õpilaste ja õpetajatega kirikus
kokku ning suurepärase ühistööna said
545 volditud tuvi Jaani kiriku lae alla
parvena lendlema.
Viljandi Jaani kirik on teelistele
igapäevaselt avatud kella 11-18 ning
kutsume kõiki kirikusse sisse astuma, et
näha rahutuvisid ja kogeda rahu, mida
545. aastane pühakoda pakub.

KANTSELEI AVATUD:
E ja K
10-15
T ja N
13-18
•
Õpetaja Marko Tiituse kõnetunnid
E kell 10-14
N kell 13-17
(soovitame aeg
eelnevalt kokku leppida)
•
• Pühapäeviti kell 11 missa
• Neljapäeviti kell 12
keskpäevapalvus armulauaga
EELK Viljandi Jaani kirik
on teelistele avatud IGA PÄEV
kell 11-18
Olete oodatud!

KELLAMÄNG
VILJANDI JAANI KIRIKUS
Viljandi Jaani kiriku kellamäng
kõlab järgmistel kellaaegadel:
• E - L kell 9, 12, 15, 19 ja 21
• Pühapäeviti
kell 9.45, 12, 15, 19 ja 21
Kellamängu on hea kuulata
kirikuesiselt sillalt ning kiriku
vahetus läheduses.
Ootame kõiki kellamängu
kuulama ja pühapäevastest
missadest osa saama.

EELK Viljandi Jaani kogudus:
Pikk 6, 71003 Viljandi
• arvelduskonto SEB Pank:
EE6610 100 220 503 960 04
• arvelduskonto Swedbank:
EE752 200 221 057 689 936
www.eelk.ee/viljandi.jaani
www.facebook.com/
Viljandi-Jaani-kogudus
Õpetaja Marko Tiitus
tel 5341 3394
e-post: marko.tiitus@eelk.ee
AL toimetus:

Marko Tiitus,
Mirjam Tiitus,
Liina Heinaste,
Tõnno Habicht.

