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EESTI EVANGEELIUMI LUTERIUSU KIRIKU
LOS ANGELESE KOGUDUS

1306 West 24th Street, Los Angeles, CA 90007
  

               

JUULI  2013                  NR. 4
 

 Kirik: Latvian Ev. Lutheran Church, 1927 Riverside Dr., Los Angeles, CA 90039
 Õpetaja: Jüri Pallo Esimees: Heino Nurmberg Laekur: Uve Sillat
 6601 Victoria Ave, Apt. K268 80119 Palm Circle Dr. 11033 Braddock Dr.
     Highland, CA 92346  La Quinta, CA 92253 Culver City, CA 90230
     Tel. (626) 818-9641  Tel. (760) 775-9160 Tel. (310) 836-4210     
 pallojuri@aim.com Hnurmberg@earthlink.net Sillat@att.net

KOGUDUSE TEATED

E.E.L.K. Los Angelese koguduse koduleht internetis:  http://losangeles-kirik.cwahi.net/ 

ÜKS LAUL

“Ma tänan sind kõigest oma südamest, jumalate 
ees ma mängin sulle! Ma kummardan su püha 
templi poole ja tänan su nime su helduse ja tõe 
pärast; sest suuremaks kui on kõik su kuulsus,
oled sa teinud oma tõotuse! Sel päeval, mil ma 
appi hüüdsin, vastasid sa mulle; sa tegid mind 
julgeks, mu hinges on tugevus!”

Psalm 138:1-3

Armas Los Angelese kogudus

Pöördun koguduse õpetajana Sinu poole, siin vanas tuttavas Koguduse Teatajas, viimast 
korda.  Piibli Vanas Testamendis olev Taaveti Lauluraamat ehk Psalter sisaldab 150 laulu, “psal-
mi”, mida lauldi jumalateenistustel. Nendes kajastuvad nii üksikisiku kui kogu rahva mured ja 
kannatused, usaldus ja lootus Jumalale ning osadus temaga. Dr. Martin Luther nimetab Taaveti 
Lauluraamatut “pühade palveraamatuks”. Igaks elujuhtumiks leiame sobiliku psalmi, mida luge-
des leiame oma südamele rahu.

Taavet ei tõsta esile oma enese kuninglikku au ja kuulsust. Ta ei ülista oma sõjalisi ja polii-
tilisi vallutusi, vaid annab au ainult Jumalale, palvetab Tema poole, tänab Teda. Taavet nimetab 
ennast Tema sulaseks.
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Meie nimedel pole tähtsust, me oleme ajalikud teelised, lillekesed ja rohi väljal. Tuul, aeg 
käib meist üle ja meid polegi enam. Midagi siiski jääb meist järele. Kiri, kunst ja laul. Iisraeli 
kuningas Taavet teadis seda elutõde.

Vaadates tagasi oma teenistusaastatele Los Angeleses, mida sai Jumala armust kokku 
neliteist, märkan imestusega, kui ruttu on see kõik möödunud. Heidan pilgu koguduse perso-
naalraamatusse, loen, et olen ristinud 16 last, leeriõnnistanud 12 noort, matnud 85 lahkunut.

Nüüd ma pean midagi ütlema, kirjutama. Kerge see pole. Aga peab. Kõigepealt ma tahan 
tänada kogudust, esimeest, juhatust, nõukogu hea koostöö eest. Tahan tänada paljusid inimesi, 
keda ei jõuagi nimepidi ära nimetada. Nad elavad Los Angelese piirkonnas ja kaugemal. Amee-
rikas.

Paljud ei kuule mind enam, sest olen nad saatnud viimsele puhkepaigale Forest Lawn Hol-
lywood Hillsi surnuaiale.

Aga laul jääb. Mõtlen oma tööaastatele kui ühele laulule, mida laulsime koos kirikus, Ees-
ti Majas, kodus, Los Angelese Eesti Segakooris, Los Angelese Eesti Seenioride Klubis, Los 
Angelese Eesti Täienduskoolis, eesti kogukonnas.

Las ma lähen ja kuulan vaimus Los Angelese Eesti Segakoori esituses, dirigent Rein Neg- 
go juhatusel laulu

Nii ajaratas ringi käind

Nii ajaratas ringi käind,
Me kaunid päevad mööda läind,
:,: Meil tuleb lahkuda. :,:

Ja edasi meid viib me tee,
Et õnnerikkalt kulgeks see,
:,: Õnn kaasa, sõbrake! :,:

Muusika: K. Türnpu
Sõnad: A. Saarik

„Sel päeval, mil ma appi hüüdsin, vastasid sa mulle;
sa tegid mind julgeks, mu hinges on tugevus!“

Hüvasti jättes,  õnnistust soovides

õp. Jüri Pallo
Highlandis 18. juunil 2013.a.
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JUHATUSE KOOSOLEK
Juhatuse koosolekul 13. mail jaotas juhatus ametid alljärgnevalt: abiesimees Andres Ruet-

man, laekur Uve Sillat, abilaekur Mati Laan, kirjatoimetaja Aili Rebane, abikirjatoimetaja Asta 
Auksmann.

LOTERII
Koos käesolevaga saadetakse välja korjanduslehed loteriiks, mille loosimine leiab aset ko-

guduse suvepäeval, 22. septembril 2013.a. Linda ja Edgar Kaskla kodus 9591 Halekulani Drive, 
Garden Grove, CA 92841. Telefon: 714 636 8393. Palutakse annetada käsitöid, kunstiesemeid, 
tarbeasju (vaidlematult uusi), või raha võitude ostmiseks. Korjanduslehed koos annetustega 
tagastada koguduse laekurile Uve Sillatile hiljemalt 1. septembriks.

Loteriipiletid saadetakse välja koguduse liikmetele ja sõpradele koos informat sioonilehega 
septembri alguses. Kõik, kes pileteid ei soovi, või soovivad rohkem kui 10, kuid maksimum kuni 
50 piletit inimese kohta (piletihind endiselt $1.00 annetusena), palutakse lahkesti teatada kogu-
duse laekurile enne 20. augustit k.a.

NB! Suvepäeval, 22. septembril, kohapeal, müüakse väljaostmata ning ülejäänud 
loterii pileteid piiramatul arvul.

Juhatus tänab annetuste eest!

EESTI EVANGEELIUMI LUTERI USU KIRIKU  
LOS ANGELESE KOGUDUSE

 TEADAANNE 
Vastavalt õpetaja Jüri Pallo poolt 13. mail 2013.a. koguduse juhatusele esitatud aval dusele 

enda vabastamiseks koguduse õpetaja ametikohalt alates 13. augus tist 2013.a. on alates sa-
mast kuupäevast koguduse õpetaja ametikoht vakantne. Avaldused koguduse õpataja ametiko-
hale kandideerimiseks palume suunata koguduse esimehele aadressil: Heino Nurmberg, 80119 
Palm Circle Drive, La Quinta, CA 92253, U.S.A.

 Koguduse juhatus

KÜLALISÕPETAJA
 Järgnevalt õpetaja Jüri Pallolt lahkumisavalduse saamist astus juhatus kontakti Pärnu 

Eliisabeti koguduse õpetaja, Pärnu praost Enn Auksmanniga külastusvõimaluse suhtes. 
Juhatusel on hea meel teatada, et praost Auksmann on andnud nõusoleku meid teenida 

septembri ja oktoobri kuu jooksul. ‘
Ta saabub Los Angelesse 4. septembril ja viibib siin kuni 22. oktoobrini.
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KROONIKAT
9. juunil toimus Priit Johannes Kaskla ja Aivar Anton Kaskla pidulik leeriõnnistamise jumala-

teenistus Los Angelese kirikus. Leeripühal teenisid Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku Piiskopi 
kt. praost Thomas Vaga ja õpetaja Jüri Pallo.

 Teenistuse lõppedes võtsid leerinoored, kui värsked koguduse täisõiguslikud liikmed, 
vastu kirikuliste õnnesoovid ja peatselt „ägasid“ sülemitäie lillekoorma all. Tavapärase kohvi-
laua asemel kiriku saalis olid kõik kirikulised leerinoorte pere soovil kutsutud leeripeole Eesti 
Majas.

 Oli ilus päev!

Leerinoored 
vanemate ja 
vend Taaviga

Leerinoori, 
Aivar ja Priit Kasklat, 

õnnistavad piiskopi kt. 
praost Thomas Vaga 
ja õpetaja Jüri Pallo.
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KALENDAARIUM

     
Pühap. 7. juulil Jumalateenistus Los Angelese kirikus.  Teenivad õpetaja  Jüri Pallo  
 kell 2 p.l. ja organist Kaie Pallo.   Nõukogu liikmed: Malle Tael ja Raivo Neggo. 
                                    Kohvilaud.

Esmasp. 15. juulil Juhatuse koosolek Eesti Majas.
 kell 7:30 õhtul

Pühap. 21. juulil Jumalateenistus Los Angelese kirikus.  Teenivad õpetaja Jüri Pallo
 kell 2 p.l. ja organist Kaie Pallo.     Nõukogu liikmed:  Heljo Kaskla ja  Ülo Kaskla. 
  Kohvilaud. 

Esmasp. 19. aug. Juhatuse koosolek Eesti Majas.
 kell 7:30 õhtul   

Pühap. 8. sept. Jumalateenistus Los Angelese kirikus.   Teenivad Pärnu Eliisabeti 
 kell 2 p.l. koguduse õpetaja, Pärnu praost Enn Auksmann ja  organist Kaie Pallo. 
  Nõu kogu liikmed: Tiia Mikkelsaar ja Karl Mikkelsaar. Kohvilaud.

Esmasp. 16. sept. Juhatuse koosolek Eesti Majas.
 kell 2 p.l.                      

Pühap. 22. sept. Lõikuspüha jumalateenistus Garden Grove´is Linda ja Edgar Kaskla
 kell 11 e.l. kodus.  Teenivad praost Enn Auksmann ja organist Kaie Pallo.  Nõu-
  kogu liikmed: Edgar Kaskla ja Mati Laan. Samas järgneb koguduse 
  suvepäev. Lõunasöök, koosviibimine, loterii. Kohvilauale palutakse 
  tuua küpsiseid ja kooke meie tavapärasel viisil.

Tähelepanu! 
Juhatus palub nõukogu liikmetel, kes jumalateenistusel kaasa teenivad,

tulla kohale 30 minutit varem, enne teenistuse algust, et aidata katta kohvilauda.


