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PUHASTAGE USKU OMA SÜDAMES
Ligi veerandsada aastat tagasi, kui olin just asunud õppima usuteadust, lausus ühe 31.oktoobri hommikul meie väiksesse auditooriumisse astunud professor Kalle Kasemaa ilma igasuguse sissejuhatuseta: “Puhastage usku oma südames!”
Neile sõnadele järgnes vabandus, et ta oli loengusse hiljaks jäänud. Nimelt oli professor
Kasemaa tulnud bussiga Tartu lähedalt Võnnust, kus asus tema teenitav kogudus, ning ta selgitas oma hilinemist umbes nii: “Te saate ju aru, et kui üks väike maapastor saabub suurde linna,
siis avaneb tema ees nii palju kõikvõimalikke ahvatlusi, ja juba vaateaknaid imetledes unustab
ta ära, milleks ta siia üldse tuli.”
Kui meie hajameelne professor oli lõpuks suurlinna fluidumist ärganud ja märganud, kuipalju juba kell on, kiirustas ta muidugi kohe üles Toompeale. Aga kogemus, mille ta oli saanud, aitas tal vähemalt mingi külje pealt mõista Usupuhastuspüha tähendust, ning just seda ta
tahtiski meiega jagada, kui auditooriumi uksest sisse astudes kohe esimese asjana pahvatas:
“Puhastage usku oma südames!”
Tõepoolest, seda, mis võib meid eksitada ning juhtida meie tähelepanu kõrvale peamiselt,
on lõpmata palju. Küllap just sel põhjusel arutleb ka Martin Luther oma kuulsates üheksakümne
viies teesis selle üle, mis on kiriku tõeline aare, tõeline varandus, ning vastab: “Kiriku võtmete
meelevald (see tähendab meelevald kahetsejat pattudest lahti mõista või neile, kes püsivad
kahetsematuses, nende patud kinnitada - E.A.), mis on kingitud Kristuse teenete läbi, on see
aare.” Ja veel: “Kiriku tõeline aare on Jumala kirkuse ja armu püha evangeelium.”
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Meie usu juurde võib kuuluda rohkesti muudki: paljud näevad, eriti tänapäeval, kirikus ja
kristlikus religioonis eeskätt teatavat kultuurinähtust. Kõneldakse lugupidavalt kirikukunstist
ja -arhitektuurist, kuulatakse hea meelega vaimulikku muusikat, rõhutatakse Piibli tundmise
vajalikkust, et mõista euroopaliku kultuuri ajalugu, kirikut tunnustatakse rahva valgustaja ja
harijana, ning see kõik ongi täiesti õige.
Või siis peetakse kristlust eeskätt väga olulise sotsiaalse sõnumi kandjaks ning sellele
vastava eluviisi eestvedajaks: ja tõepoolest, kirik ongi olnud läbi aegade eeskujuks vaeste,
hüljatute, haigete ja kannatajate eest hoolitsemisel, vangide lunastamisel, näljaste ning januste
toitmisel ja jootmisel.
Nii võib olla muudki, mida kristliku kiriku puhul hinnatakse ja tähtsaks peetakse, kasvõi see,
et ta on olnud paljude võõral maal elavate inimeste jaoks rahvusliku identiteedi hoidja. Või –
nagu praegusel ajal samuti päris sageli võib kuulda – peab kristlik usk õpetama inimesi õigesti,
ja mis peaasi, edukalt, elus toime tulema.
Kõike seda ei tohi alahinnata, rääkimata selle alavääristamisest. Küll aga tuleb endale
aeg-ajalt meelde tuletada, et kõik see ei ole peamine. Peamine, kiriku tõeline aare – ja sellest
tulenevalt ka tema tõeline kutsumus – on, Martin Lutheri sõnadega öeldes, Jumala kirkuse ja
armu püha evangeelium.
Milles see seisneb? Kõige lühemalt kokkuvõetuna, Jeesuse ja Tema armastatud jüngri,
püha Johannese, sõnu kasutades: “Nõnda on Jumal maailma armastanud, et Ta oma ainu
sündinud Poja on andnud, et ükski, kes Temasse usub, ei hukkuks, vaid et Tal oleks igavene
elu. Jumal ei ole ju läkitanud oma Poega maailma, et Ta kohut mõistaks maailma üle, vaid et
maailm Tema läbi päästetaks ... Jumala armastus meie vastu on saanud avalikuks selles, et
Jumal oma ainusündinud Poja on läkitanud maailma, et me Tema läbi elaksime. Selles on armastus – ei, mitte selles, et meie oleme armastanud Jumalat, vaid et Tema on armastanud meid
ja on läkitanud oma Poja lepitusohvriks meie pattude eest.” (Jh 3:16-17; 1Jh 4:9-10)
See ongi Jumala kirkuse ja armu püha evangeelium. See ongi kiriku tõeline aare ja meie
kristliku usku tuum – ning just selle endale taas meelde tuletamiseks ja tõeliselt teadvustamiseks on meile antud Usupuhastuspüha, kingib Jumal meile taas ja taas võimaluse, professor
Kasemaa sõnu kasutades, puhastada usku oma südames.
Aga pangem tähele: kristlik usk ei ole mitte ainult teoreetiline tõekspidamine, vaid ka sellele
vastav elu. Just sellest tunnistab ka Martin Luther, öeldes eelviimases oma üheksakümne viiest
teesist: “Kristlasi peab julgustama olema valmis järgima oma Pead, Kristust, läbi kannatuste,
surma ja põrgu.”
Jumal kingib meile Kristuses kõik, Ta kingib meile iseennast. Mis oleks Talle meelepärasem
kui see, et järgiksime kõiges Kristust ning kingiksime Kristuse läbi Talle oma südame, mis on
puhastatud Tema kirkuse ja armu evangeeliumi läbi!
Enn Auksmann
Pärnu Eliisabeti koguduse õpetaja
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KOGUDUSE SUVEPÄEV
E.E.L.K. Los Angelese koguduse Lõikuspüha jumalateenistus ja suvepäev toimus 22. septembril Linda ja Edgar Kaskla lahkes kodus. Kohal oli üle 60 inimese.

Jumalateenistuse viis läbi külalisõpetaja, praost Enn Auksmann. Peale jumalateenistust ütles avasõna esimees Heino
Orelil Kaie Pallo.
Nurmberg, kes tänas pererahvast ja kõiki vabatahtlikke
abilisi
Kapsaid valmistasid Maie Nurmberg, Helga Padjus ja Heljo Kaskla. Katuleid koorisid Boris Auksmann ja Sven Ruetman. Aili Rebane tõi porgandid, kohvi, koore jm. Heino Nurmberg vorstid,
leiva, või, jne. Karastavad joogid tõid Andres Ruetman ja Edgar Kaskla. Mati Laan korraldas
lauad, toolid ja päikesekatted. Valdur Kaskla viis läbi loterii, mida olid aidanud ette valmistada
Aili Rebane, Uve Sillat ja Luige Lill.

Taevaisa oli meie suvepäeva õnnistanud eriti hea ilmaga
ja kõik veetsid ilusa päeva ühises osaduses.
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Peale maitsvat lõunasööki ja kohvilauda algas loterii
Valdur Kaskla korraldusel tema noorpere abiga. Peale
annetatud ja ostetud esmete tulid rahalised peavõidud,
mille omamiseks pidi isik ise kohal olema. Koguduse
poolt välja pandud $100.– võitis Kathleen Sillat ja
$150.– Tiia Mikkelsaar. Peavõit, Jüri Tinti poolt annetatud $250.– läks Luige Lillele.

Uudsuseks oli vaikne ameerika
oksjon Heinsoo pere poolt annetatud Joann Saarniidu maalile
“Kevade tulek”. Selle omanikuks
said Silvi ja Mati Otsmaa.

KÜLALISÕPETAJAD
Meie koguduse õpetaja lahkumisega on mitmed kodu Eesti õpetajad nõustunud meid külastada. Pärnu Eliisabeti koguduse õpetaja praost Enn Auksmann viibib siin kuni 22. oktoob
rini. Järgnevalt külastab meid õpetaja Allan Taruste koos abikaasaga 31. oktoobrist kuni 18.
novembrini. 29. novembril saabub Kuusalu õpetaja Jaanus Jalakas abikaasa Annega ja on siin
külas kuni 7. jaanuarini. Õpetajatega saab kontakti koguduse telefoni numbrile helistades või
esimehe kaudu.

EESTI KIRIKU SEINAKALENDER
Juhatus, oma koosolekul 16. septembril k.a., otsustas toetada ajalehe “EESTI KIRIK” seina
kalendri väljaandmist $ 500 suuruses summas. E.E.L.K. Los Angelese Koguduse laekur võtab
vastu tellimusi kodumaal ilmuva ajalehe “EESTI KIRIKU” 2014. aasta seinakalendrile. Kalendri
hinnaks on $ 10.00
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KALENDAARIUM
Los Angelese Eesti Segakoor alustab tegevusega 18. oktoobril.
Harjutused toimuvad reede õhtuti kell 7:30 Eesti Majas. Uued lauljad teretulnud.
Pühap. 6. okt.
kell 9:45 e.l.

Täienduskool Eesti Majas. Info. Milvi Laan (310) 663-0676

kell 2 p.l.
		
		

Jumalateenistus Los Angelese kirikus. Teenivad külalisõpetaja Enn
Auksmann ja organist Kaie Pallo. Nõukogu liikmed: Andres Ruetman ja
Uve Sillat. Kohvilaud.

Esmasp. 7. okt.
kell 7:30 õhtul

Juhatuse koosolek Eesti Majas.

Kolmap. 9. okt.
kell 11 e.l.

Seenioride klubi kokkutulek Eesti Majas. Lõunasöök.

Laup. 19. okt.

Ott Lepland Eesti Majas.

Pühap. 20. okt.
kell 2 p.l.
		

Usupuhastuspüha Jumalateenistus Los Angelese kirikus. Teenivad külalisõpetaja Enn Auksmann ja organist Kaie Pallo. Nõukogu liikmed: Valdur Kaskla ja Jaak Kukk. Kohvilaud.

Pühap. 3. nov.
kell 2 p.l.
		

Jumalateenistus Los Angelese kirikus. Teenivad külalisõpetaja Allan
Taruste ja organist Kaie Pallo. Nõukogu liiikmed: Johannes Nukk ja
Uno Anderson. Kohvilaud.

Esmasp. 11. nov.
kell 7:30 õhtul

Juhatuse koosolek Eesti Majas.

Kolmap. 13. nov.
kell 11 e.l.

Seenioride klubi kokkutulek Eesti Majas. Lõunasöök.

Pühap. 17. nov.
kell 11 e.l.
		

Surnutepüha jumalateenistus armulauaga Forest Lawn Hollywood Hills valges kirikus. Teenivad külalisõpetaja Allan Taruste ja organist Kaie Pallo. Nõukogu liikmed: Asta Auksmann ja Boris Auksmann.

Pühap. 1. dets.
kell 2 p.l.
		

Advendiaja jumalateenistus Los Angelese kirikus. Teenivad külalisõpetaja Jaanus Jalakas ja organist Kaie Pallo. Nõukogu liikmed: Asta
Liivoja ja Agnes Palango. Kohvilaud.

Laup. 7. dets.
kell 11 e.l.

Naisklubi jõululaat Eesti Majas.

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