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EESTI VABARIIGI 93. AASTAPÄEV
„Jehoova on kuningas, maa olgu väga rõõmus! Igaveseks ehitasid Sa helduse, taevastesse
Sa rajasid oma ustavuse. Õnnis on rahvas, kelle Jumal on Jehoova, rahvas, kelle Ta enesele on
pärisosaks valinud. Ma tahan Jehoova suurest heldusest igavesti laulda, põlvest põlveni kuulutan
ma Sinu ustavust oma suuga.
See on päev, mille Jehoova on teinud, olgem väga rõõmsad ja rõõmustagem temast. Õnnis
tatud olgu, kes tuleb Jehoova nimel, me õnnistame teid Jehoova kojast. Jehoova nõu jääb seisma
igavesti, Tema südame mõtted põlvest põlveni. Sina oled mu Jumal ja ma tahan Sind tänada, mu
Jumal, ma tahan Sind ülistada.
Ma tahan kuulda, mida Jehoova Jumal räägib, sest Tema kuulutab rahu oma rahvale ja oma
vagadele. Jehoova suretab ja teeb elavaks, viib hauda ja toob jälle üles. Jehoova teeb kehvaks
ja teeb rikkaks, Ta alandab, Tema ülendab ka. Ta tõstab vaese üles põrmust. Alandage siis endid
Jumala vägeva, et Ta teid ülendaks omal ajal. Me teame, et neile, kes Jumalat armastavad, kõik
ühtlasi heaks tuleb, neile, kes Tema kavatsuse järele on kutsutud.“
Ps. 97,1; Ps. 89, 2.3; Ps. 33, 12; Ps. 118, 24.26.28; Ps. 85, 8 1. Saamuel 2, 6.7; 1. Peetr. 5, 6;
Rooml.8, 28

Jumala Sõna valguses tahame täna pühitseda Eesti Vabariigi aastapäeva. Ma soovin teiega
jagada oma mõtteid.
Ma kuulun nende inimeste põlvkonda, kes lapsena ja nooruses ei saanud laulda Eesti Vabariigi Hümni, kes ei saanud heisata vabalt sini-must-valget rahvuslippu. Ma kuulun aega, kus lapsepõlves ja nooruses sunniti meile vägivaldselt peale kommunistlikku ideoloogiat.
Miks peab sellest nüüd siis rääkima? Keegi arvab ehk, et siinkirjutaja liialdab, nii ei saanud
olla. Oma silm on näinud, oma kõrv on kuulnud, oma selg on tundnud, oma süda ja hing on läbi
elanud. Inimesed jagunesid siis kolmeks: esimesed olid kommunistidega kaasajooksikud. Teised
olid orjusega leppinud ja vait (nende südameisse me ei näinud, et kas vabadusiha, -tuli, jäi neile
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põlema).

Kolmandad astusid okupatsioonile, vägivallale, ülekohtule vastu. Viimasesse gruppi kuulusid
nii vabadusvõitlejad aga ka soliidses eas naised, kes käisid pühapäevast pühapäeva kirikus Jumalat palumas. Viimase grupiga alustas Jumal uut vabadusvõitlust Eestis 1980ndate aastate lõpus.
Nüüd. Aastal 2011.
Esimese grupi tegelinskid on kenasti end Eesti avalikus ja poliitilises elus sisse seadnud ning
naudivad kõiki hüvesid. Rahvuslikke tähtpäevi pühitsetakse, uhkeid kõnesid peetakse, hümni laul
dakse, sini-must-valge lehvib, mida veel vaja?
Vaja on julgust. Julgeda sel päeval, 24. veebruaril, Eesti Iseseisvuspäeval, öelda rahva poole: „...kallid eestlased!“, mitte „...kallid kaasmaalased–eestimaalased.“ „Kaasmaalastega ehk nõukogude inimestega (j.p.) elas minu põlvkond lapsepõlves ja nooruses. Eestlane on nende pärast
kannatanud alandusi ja ülekohut.
Me soovime Eestile vabadust !Argusega, mida nimetatakse „poliitkorrektsuseks“ me kaotame peagi taas oma eesti keele, rahvusliku eneseteadvuse ja kultuuri. Kolmas grupp inimesi on
ikka veel alles. Usklikud – vabadusvõitlejad – vabaduse eest seisjad. Need, kes südamest oma
kodumaad, Eestit, armastavad ja hoiavad. Need, kes kirikus paluvad jätkuvalt meie, eesti rahvale,
õnne ja vabadust.
Siinkohal ma kordaksin veelkord üle neid Piiblist pärit tsitaate ja ütlen:
„Jehoova on kuningas, maa olgu väga rõõmus! Igaveseks ehitasid Sa helduse, taevastesse
Sa rajasid oma ustavuse. Õnnis on rahvas, kelle Jumal on Jehoova, rahvas, kelle Ta enesele on
pärisosaks valinud. Ma tahan Jehoova suurest heldusest igavesti laulda, põlvest põlveni kuulutan
ma Sinu ustavust oma suuga.
See on päev, mille Jehoova on teinud, olgem väga rõõmsad ja rõõmustagem temast. Õnnis
tatud olgu, kes tuleb Jehoova nimel, me õnnistame teid Jehoova kojast. Jehoova nõu jääb seisma
igavesti, Tema südame mõtted põlvest põlveni. Sina oled mu Jumal ja ma tahan Sind tänada, mu
Jumal, ma tahan Sind ülistada.
Ma tahan kuulda, mida Jehoova Jumal räägib, sest Tema kuulutab rahu oma rahvale ja oma
vagadele. Jehoova suretab ja teeb elavaks, viib hauda ja toob jälle üles. Jehoova teeb kehvaks
ja teeb rikkaks, Ta alandab, Tema ülendab ka. Ta tõstab vaese üles põrmust. Alandage siis endid
Jumala vägeva, et Ta teid ülendaks omal ajal. Me teame, et neile, kes Jumalat armastavad, kõik
ühtlasi heaks tuleb, neile, kes Tema kavatsuse järele on kutsutud.“
Aamen.
õp. Jüri Pallo

ABISTAMISKORJANDUS
Igal aastal, Eesti Vabariigi aastapäeval, oleme mõelnud neile, kes vajavad meie toetust ja abi.
Eelmiste aastate eeskujul saadame välja koos käesolevaga korjanduslehed ja palume ka sel aastal teie abi aktsiooni läbiviimiseks! Eestis vajatakse toetust ja abi igal alal, olgu need kogudused,
vanad, lapsed, haiged, koolid, haiglad, laste- ja vanadekodud, raamatukogud jms. Samal ajal ka
meie siinsete kiriklike ja rahvuslikkude ülesannete täitmine vajab jätkuvalt toetust ning vajadus lokaalseks abistamiseks on mitmete asjaolude tõttu isegi suurenenud. Neil põhjustel palume ka sel
aastal olla eriti heldekäelised korjanduslehtede tagastamisel veebruarikuu jooksul koguduse laekurile.
Tsekid palume kirjutada koguduse nimele. Annetusi on võimalik suunata ka erisoovide kaudu.
Ülejäänud osas määrab summade jaotamise koguduse juhatus.
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Fotod: Mati Laan

Täienduskooli pere
kooli ja koguduse jõulupuul
2010. aasta detsembris.

LAHKUNUD
Valdek AVIKO
sünd. 28. mail 1920. a. Tallinnas
surn. 12. jaanuaril 2011. a. South Gate, Californias
maet. 22. jaanuaril 2011. a. eestlaste matusepaigale
Forest Lawn Hollywood Hills, Los Angeles, Californias
“Issand, sina oled meile olnud eluasemeks põlvest põlveni.” Ps 90:1
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KALENDAARIUM
Los Angelese Eesti Segakoori harjutused reede õhtuti kell 7:30 Eesti Majas.
Uued lauljad teretulnud!
Pühap. 6. veebruaril
kell 2 p.l.

Jumalateenistus Los Angelese kirikus. Teenivad koguduse õpetaja
ja organist. Nõukogu liikmed: Valdur Kaskla ja Jaak Kukk. Kohvilaud.

Kolmap. 9. veebruaril
kell 11 e.l.

Seenioride Klubi kokkutulek Eesti Majas. Koosviibimine.

Esmasp. 14. veebruaril Nõukogu koosolek Eesti Majas.
kell 7:30 õhtul
Pühap. 20. veebruaril
kell 2 p.l.

Eesti Vabariigi 93. aastapäevale pühendatud jumalateenistus Los
Angelese kirikus. Teenivad koguduse õpetaja ja organist. Nõukogu
liikmed: Kuno Lill ja Luige Lill. Kohvilaud.

Pühap. 27. veebruaril
kell 2 p.l.

Eesti Vabariigi 93. aastapäevale pühendatud pidulik aktus Eesti
Majas. Peakõneleja – Carola Madis. Esineb Los Angelese Eesti Sega‑
koor Kaie Pallo juhatusel.

Pühap. 6. märtsil
kell 2 p l.

Jumalateenistus Los Angelese kirikus. Koguduse 61. aastapäeva tä‑
histamine. Teenivad koguduse õpetaja ja organist. Nõukogu liikmed:
Heljo Kaskla ja Ülo Kaskla. Kohvialud.

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

KVIITUNGID
Käesolevaga saadame välja kviitungid 2010. aasta annetuste kohta.
Juhatus tänab annetajaid!

“EESTI KIRIKU“ SEINAKALENDER
Ajaleht ”Eesti Kirik” väljaandel ilmunud 2011. aasta seinakalender on kohale jõudnud. Kalendril on kujutatud Tallinna ja Harjumaa pühakodasid. Kalendrid saadaval jumalateenistustel.
Kalendri hinnaks on 7 dollarit.

TÄNUAVALDUS
Tänan südamest koguduse liikmeid, kes mind ja mu perekonda jõulukingitustega ja heade
soovidega meeles pidasid!
Soovime ja palume teile rohket Jumala õnnistust ning head tervist!
õp. Jüri Pallo
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