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ÜLESTÕUSMISPÜHADEKS
“Aga tema ütles neile: Ärge kohkuge! Te otsite Jeesust Naatsaretlast, kes oli risti löödud;
ta on üles tõusnud, teda ei ole siin. Ennäe aset, kuhu nad ta panid! “ Mark.ev.16:6
Suur Reede ja Ülestõusmispüha on kaks suurimat tõelisust. Elu ja surm. Lahutamatult teineteisega seotud. Nii juba elu algusest alates, ajast aega, põlvest põlve.
Lugedes Jeesuse Kristuse elu käsitlevaid teoseid Uues Testamendis, selgub, et kõik neli
evangelisti – Matteus, Markus, Luukas ja Johannes – pühendavad erilise tähelepanu Issanda
kannatamisele, ristisurmale ja ülestõusmisele. Need mõisted on kristlikule usule põhjapaneva
tähtsusega .
Suure ja võimsa Rooma Impeeriumi kauges ja tähtsusetus provintsis hukati mees, kelle suhtes Rooma võimu kohalik esindaja Pontius Pilatus oli veendunud, et Jeesus on süütu.
Vaatamata oma teadmisele Jeesuse süütusest, ei astunud Pontius Pilatus samme oma vangi vabastamiseks, vaid andis ta kohutavasse surma, ristilöömiseks.
Me loeme evangeeliumidest sellest, kuidas maavalitseja suurustab oma võimuga üteldes, et
ta võib Jeesuse lasta vabaks või mõista surma nii kuidas ta ise tahab ja soovib.
Suur Reede tumedate varjude taga me kohtame reeturit Juudas Iskariotti, kes oma õpetaja
30 hõbeseekli eest maha müüs. Kohtame preestreid ja kirjatundjaid, kes oma kasuahnuses on
unustanud Jumala.
Rahvas kisendab pöörases vihas: poo risti, poo risti! See on inimajaloo pimedaim päev,
kus võidutseb kadedus, saamahimu, alatus, võimuiha, madalaim viha. Suur Reede tähendas
Jeesuse Kristuse, Inimese Poja surma.
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Tema vastased võisid näiliselt tunda end võitjatena ning lahkuda lahinguväljalt. Surm oli tegelik.
Jeesuse surnukeha asetatakse Kolgata mäe lähedal asuvasse koobashauda, mis kuulus
ühele rikkale ülikule, Arimaatia Joosepile. See oli surnud Jeesus, kelle surma oli ametlikult fikseerinud surmaotsust täideviiva Rooma väeosa ohvitser.
“ Aga nädala esimesel päeval puhteajal läksid naised hauale...” Luuka 24: 1
Jeesuse haud oli tühi. Vanimad tunnistused Jeesuse ülestõusmisest surnuist on Apostlite
Tegude raamatus 2: 24; 3: 15; 4: 10
Tühja haua fakti tunnistab isegi Suur Sünheedrion Matteuse ev. 28: 1
Naised Jeesuse järgijate ringist olid pühapäeva varajasel hommikutunnil rutanud leinavate
südametega sinna, kuhu nende Õpetaja oli maetud. Nad lähevad Jeesuse hauale nii nagu ka
meie läheme oma armsate kalmudele.
Kohkunud naised näevad, et haud on tühi!
Valges rüüs noor mees ütleb neile: ”Aga tema ütles neile: Ärge kohkuge! Te otsite Jeesust
Naatsaretlast, kes oli risti löödud; ta on üles tõusnud, teda ei ole siin. Ennäe aset, kuhu nad ta
panid!“ Mark.ev.16:6
Ülestõusmispüha kristlik kuulutus räägib meile kadumatust rõõmust, mis jääb püsima siin,
kaduviku maal: “Ma tean ja usun, et minu Lunastaja elab!”
Õnnistatud pühi Sulle, armas kogudus!
õpetaja Jüri Pallo

TÄISKOGU KOOSOLEK
Koguduse täiskogu korraline aastakoosolek toimub pühapäeval, 20. märtsil 2011. a. Los
Angelese Eesti Majas, 1306 West 24TH Street, Los Angeles, kohe peale kannatamisaja jumalateenistust, mis algab samas kell 11 e.l.
Täiskogu koosoleku päevakord:
1. Koosoleku rakendamine.
2. Kirikute ühinemine.
3. Aruanded.
4. Eelarve.
5. Valimised.
6. Kohalalgatatud küsimused.
Täiskogust võtavad osa kõik täisealised, konfirmeeritud koguduse liikmed, kes oma maksukohustuse kogudusele on täitnud ja vähemalt ühe aasta on olnud koguduse nimekirjas. (EELK põhimäärus §101)
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EELK LOS ANGELESE KOGUDUSE
2010. A. TEGEVUSARUANNE
JUMALATEENISTUSED
2010.a peeti EELK Los Angelese Koguduse poolt kokku 22 jumalateenistust.
Los Angelese Läti kirikus – 19.
Los Angelese Eesti Majas – 1.
Forest Lawn Valges kirikus – 1.
Garden Grove´ is perek. Kaskla kodus – 1.
Teenistustel osales kokku 704 inimest, lapsed kaasaarvatud.
Keskmiselt võttis osa igast jumalateenistusest 32 inimest.
Armulauaga jumalateenistusi oli 4.
Los Angelese kirikus – 3, armulaualisi 76.
Forest Lawni Valges kirikus – 1, armulaualisi 24
Kodust armulauda jagati kokku 12 inimesele.

PIIBLITUNNID, PALVUSED.
Aruandeaastal peeti 5 piiblitundi, palvust koguduse liikmete kodudes Carlsbadis, millest
keskmiselt võttis osa 10 inimest.
3. mail peeti Eesti Majas Los Angelese Eesti Täienduskooli ja Koguduse ühine Emadepäev,
kus õpetaja ütles avapalve. Koguduse nimel ütles lõppsõna Mati Laan.
12. detsembril peeti Eesti Majas Los Angelese Eesti Täienduskooli ja Koguduse ühine jõulupuu, avapalve ütles õpetaja.
Jumalateenistused ja piiblitunnid, palvused viisid läbi: Praost Thomas Vaga, õpetajad Jaanus Jalakas ja Jüri Pallo ning teoloogia doktor Tarmo Toom.

ERILISED SÜNDMUSED KOGUDUSE ELUS.
7. märtsil, Koguduse 60. aastapäevale pühendatud jumalateenistusel jutlustas teoloogia
doktor Tarmo Toom, kes mängis hiljem, Eesti Majas peetud pidulikul lõunal ka tšellot.
23. mail, Nelipühal ja Koguduse noorte leeripühal jutlustas praost Thomas Vaga, kes õnnistas 6 leerilast. Novembrikuu jumalateenistustel ja piiblitunnis teenis kogudust vahetusõpetaja
Jaanus Jalakas Eestist, Kuusalust.
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KIRIKUMUUSIKA
Organistina teenis Kaie Pallo 22 korda.
Los Angelese Eesti Segakoor esines 23.
�����������������������������������������������������
mail Nelipühal ja noorte leeriõnnistamise jumalateenistusel ning Püha Jõuluõhtu jumalateenistusel 24. detsembril.
7. märtsil, peale kirikus toimunud Koguduse 60. aastapäevale pühendatud jumalateenistust,
esines Eesti Majas dr. Tarmo Toom tšellol, klaveril saatis Merle Toom.
4. aprillil laulis Ülestõusmispüha jumalateenistusel solist bariton Matti Riivald.
Novembrikuu jumalateenistustel esines flöödisoolodega Anne Jalakas.

HINGEHOIU, MISJONI- JA KUULUTUSTÖÖ
Los Angelese Eesti Seenioride Klubis pidas õpetaja 10 palvust. Õpetaja on valitud Seenioride Klubi esimeheks.
Leeritunde peeti 6
Los Angelese Eesti Täienduskoolis pidas õpetaja 6 usuõpetustundi.
Haiglate, vanadekodude, kodude külastusi oli 8. Samas peetud ka hingehoidlikke vestlusi.

AMETITALITUSED
RISTIMISED
6. juunil kirikus ristiti 2 last: Annamarie Laul Paulos ja John Paul Stephen Paulos.

LEERITAMISED
23. mail õnnistati 6 leerilast: Mikk Otsmaa, James-Martin Pallo, Maarja Pallo, Mari-Liis Pallo, Taavi Kaskla ja Karl-Erik Leesment.
Surma läbi lahkus 2010. aastal 7 koguduse liiget. Hilinenult saabus teade 2009. aastal surma läbi lahkunud kahest eemale jäänud koguduse liikmest.

KOGUDUSE LIIKMED
EELK Los Angelese Koguduse liikmeannetust tasus 2010. aastal 113 koguduse liiget. Aasta
lõpu seisuga oli koguduse hingekirjas 154 liiget, nendest 140 leeritatud.
Koguduse tegevuspiirkonnas elab veel 128 endist koguduse liiget, kes on mitmesugustel
põhjustel, segaabielud, jms. koguduse tegevusest eemale jäänud.
Koguduse tegevuspiirkonnas, Lõuna-Kalifornias, elab hinnanguliselt 1000 eestlast. Siia on
arvatud viimasel ajal Eestist saabunud.
õpetaja Jüri Pallo
19. jaanuaril 2011. a. Los Angeleses
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Alljärgnev juhtkiri ilmus ajaleht „Võitleja“ möödunud aasta viimases numbris.

VABADUSVÕITLUS JÕUDIS KIRIKUSSE
Aasta 2010 on jäänud seljataga ja eesti sõjameeste jaoks lõpetasid selle loomulikult arvukad jõulupeod. Arvestades sõjameeste vanust on imeline, et jätkub ikka veel jõudu kokkusaamisi korraldada, ühise jõululaua ümber istuda ja möödunut meenutada. Tegemist on põlvkonnaga,
kelle vaimu ei murra!
Aasta 2010 läks eestlastele ajalukku aga ka sellega, et liideti kaks kirikut, E.E.L.K ja EELK.
„Võitleja“ ei soovi küll laskuda usuasjade spetsiifikasse, kuid kirikutes toimuv võimuvõitlus, mis
on toonud kaasa ühiskonna lõhenemise, on ka meisse puutuv.
Liiga palju oleme eestlastena läbi ajaloo pidanud järgi andma võõrastele ideedele ja mõtetele, võitjate loogikale. Ometi on luterlus meile aastasadade jooksul omaseks saanud ja ühendab
meid ka meie esivanematega.
Kirik ise, eriti paguluses, on eestlastele olnud mitte ainuüksi evangeeliumi ja teoloogiliste
tõdede kuulutamise paik, vaid ka väga oluline just organisatsioonina, mis on eestlasi koondanud. Samamoodi suutsid mõned õpetajad ka okupeeritud kodumaal luua oma kirikutes väikeseid
vabaduse saarekesi, mille müüride ja seinte vahel oli teistsugune elu kui nõukogude reaalsus.
Need õpetajad olid üksikud haruldused ja kirik tervikuna oli okupatsiooni tööriist.
Tänaseks on kodumaal küll alles vanad kirikuhooned, kuid kas ka täidetud õige vaimsusega? Kodumaa kirik tahtvat eeskujuks olla kommunistidele andestamises. Pole aga olnud kuulda, et ükski punasel ajal kirikuvõimu nautinud tegelane oleks oma vähematelt vendadelt andeks
palunud!
Võib-olla oleks kahe eestikeelse luterliku kiriku ühinemine olnudki õige tegu, kuid siis oleks
tulnud võtta lähtepunktiks õige, eestiaegne õpetuslik alus ja kodumaa kirik oleks pagulaskirikule
pidanud lähenema tublisti alandlikumas meeles kui seda praegu tehti.
Ei maksa ära unustada, et just E.E.L.K. oli see kirik, kus aastakümneid palvetati, et Eesti
saaks jälle vabaks! EELK-s olid sootuks teised palved ja vaid vähesed julged õpetajad pidasid
mõistukõnelisi jutlusi, pannes ridade vahele õigetele eestlastele olulisi sõnumeid. Neid õpetajaid
ei edutatud piiskoppideks.
Kui liitumise kodumaa poolsed asjaajajad on pärit nõukogude reaalsusest ega oska sellest
lahti lasta, siis liitumise algataja, vabas maailmas kasvanud ja koolihariduse saanud piiskop Andres Tauli puhul on tegemist põhimõttelise reetmise ja pagulaskiriku rajajate mälestuse rüvetamisega, millega ei saa leppida. Nii ongi Toronto Vana Andrese kogudus ja mitmed USA kogudused
otsustanud oma tööd jätkata Vaba Sinodina ajaloolise EELK Põhimääruste alusel, mis Eestist
pagulusse kaasa toodi ja mille alusel Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kirik välismaal on toiminud
üle 60 aasta.
Kas jääda truuks oma kirikule, mis paguluses on olnud oluline osa meie vabadusvõitlusest,
selle üle peab nüüd alanud 2011. aastal iga väliskiriku liige otsustama.
Võitleja” soovib oma lugejatele selle otsuse puhul meelekindlust ja vabadussõja vaimu, iseseisvuse eest võitlevatele eestlaste kogudustele Ameerikas kindlat meelt, kodumaa kirikule aga
patukahetsust ja meeleparandust.
Jaanika Kressa,
peatoimetaja
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KALENDAARIUM
Los Angelese Eesti Segakoori harjutused reede õhtuti kell 7:30 Eesti Majas.
Uued lauljad teretulnud!
Pühap. 6. märts
		
		

Jumalateenistus Los Angelese krikus. Koguduse 61. aastapäeva
tähistamine. Teenivad koguse õpetaja ja organist. Nõukogu liikmed: Heljo
Kaskla ja Ülo Kaskla. Kohvilaud.

Kolmap. 9. märts
kell 11 e.l.

Seenioride Klubi kokkutulek Eesti Majas. Aastakoosolek. Valimised.
Koosviibimine.

Laup. 12. märts
kell 12 päeval

Piiblitund Carlsbadis Riho Liivamaa kodus.

Esmasp. 14. märts Juhatuse koosolek Eesti Majas.
kell 7:30 õhtul
Pühap. 20. märts
kell 11 e.l.
kell 1 p.l.
kell 3 p.l.

Kannatamisaja jumalateenistus Los Angelese Eesti Majas. Teenivad
koguduse õpetaja ja organist. Nõukogu liikmed: Karl Mikkelsaar ja Tiia
Mikkelsaar. Samas järgneb koguduse täiskogu aastakoosolek.
Los Angelese Eesti Seltsi aastakoosolek.
Ühing Eesti Maja aastakoosolek.

Pühap. 10. aprill
kell 2 p.l.

Jumalateenistus Los Angelese kirkus. Nõukogu ametisse õnnistamine.
Teenivad koguduse õpetaja ja organist. Nõukogu liikmed: Bruno Laan ja
Helge Laan. Kohvilaud.

Kolmap. 13. aprill
kell 11 e.l.

Seenioride Klubi kokkutulek Eesti Majas. Koosviibimine.

Esmasp. 18. aprill
kell 7:30 õhtul

Juhatuse koosolek Eesti Majas.

Reede 22. aprill
kell 2 p.l.

Suur Reede armulauaga jumalateenistus Los Angelese kirikus. Teeni‑
vad koguduse õpetaja ja organist. Nõukogu liikmed: Asta Liivoja ja Agnes
Palango.

Pühap. 24. aprill
kell 2 p.l.

Ülestõusmispüha jumalateenistus Los Angelese kirikus. Teenivad ko‑
guduse õpetaja ja organist. Solist Matti Riivald. Nõukogu liikmed: Johannes
Nukk ja Mati Laan.

Pühap. 1. mai
kell 2 p.l.

Täienduskooli ja koguduse ühine emadepäeva tähistamine Eesti Majas. Täienduskooli ja koguduse liikmete päevakohased ettekanded. Nõukogu liikmed: Kaja Laul ja Edgar Kaskla. Kohvilaud.

Tähelepanu! Juhatus palub koguduse nõukogu liikmetel, kes teenivad kaasa jumalateenistustel, tulla kohale 30 minutit varem, enne teenistuse algust, et aidata katta kohvilauda.
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