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TULE, PÜHA VAIM!!
«Tule, Püha Vaim, täida oma vagade südamed ja süüta neis oma armastuse tuli!» – nii palub Kirik aastast aastasse Nelipühal. See palve on väga tähtis, kuna ilma Püha Vaimuta – elu
Vaimuta – ei oleks Kirik enam Kristuse Ihu, vaid elutu surnukeha. Püha Paulus kirjutab: «Kui
nüüd teis elab selle Vaim, kes Jeesuse surnuist üles äratas, siis see, kes Kristuse surnuist üles
äratas, teeb ka teie surelikud ihud elavaks oma Vaimu läbi, kes teis elab.» (Rm 8:11)!
Kahtlemata vajab Kirik seda palvet ka meeldetuletusena. Umbes nii, nagu ütles kord enesekriitiliselt üks saksa piiskop: «Kui Jumal otsustaks ühel päeval meilt Püha Vaimu ära võtta,
siis langeks Ladina-Ameerika ja Aasia kirikud kohe kokku, aga meie siin ei märkaks midagi –
meie masinavärk funktsioneeriks raudkindlalt edasi…»!
Jumala Vaim on elu ja armastuse Vaim. Mäletan, et keegi küsis minu käest kord: «Mis on
armastuse vastand?» Ütlesin pikemalt mõtlemata: «Viha.» Küsija palus mul aga järele
mõelda ning väitis, et on midagi vihast veelgi hullemat. Kui ma pärast tükk aega kestnud juurdlemist ei suutnud ikkagi taibata, kuhu ta sihib, vastas ta ise minu eest: «Armastuse vastand,
hullem veel kui viha, on ükskõiksus.»!
Küllap see väide ei ole mingi absoluutne tõde – eriti see osa sellest, nagu oleks ükskõiksus hullem kui viha –, ent mingi tõetera on siin kindlasti. Ning päris kindlasti on ükskõiksus üks
armastuse vastandeid. Seda enam, et vähemalt aeg-ajalt on tõsi seegi, et vihast armastuseni
ning armastusest vihkamiseni võib olla ainult üks samm.!
Lugesin hiljuti üht mõtisklust, milles öeldi muuhulgas: «Me peame saama aru, et häid inimesi on maailmas valdav enamus, ent nad kõik on liigselt ametis iseendaga. Ei aita mitte head,
vaid need, kes ei ole ükskõiksed. Ja justnimelt sellisteks, kellel ei ole ükskõik, on meil vaja
saada.»!
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Kuna Püha Vaim on elu ja armastuse Vaim ning elu ja armastus on Jumala kingitused, siis
peame meiegi paluma Jumalat Tema Püha Vaimu pärast. Peame paluma, et Püha Vaim täidaks
ka meie südamed, et Ta süütaks ka minus oma armastuse tule, et ka minul oleks tõeline elu.!
Eeskätt on see muidugi Jumala armastus, mida me vajame. See armastus, mis lubas Tal
minna – ei, sundis Teda minema – kuni eneseandmiseni ristil; selleks, et keegi meist ei peaks
kogema seda, mida Jumala enda Poeg väljendas neid oma prohvetlikkusele vaatamata mitte
vähem kohutavaid psalmiridu tsiteerides: «Mu Jumal, mu Jumal, miks Sa mu maha jätsid?» (Ps 22:2)!
Püha Paulus ütleb, et «Jumala armastus on välja valatud meie südamesse Püha Vaimu
läbi, kes meile on antud» (Rm 5:5), ning on täiesti kindlalt veendunud, et «ei surm ega elu, ei
inglid ega peainglid, ei praegused ega tulevased, ei väed, ei kõrgus, ei sügavus ega mis tahes
muu loodu suuda meid lahutada Jumala armastusest, mis on Kristuses Jeesuses, meie
Issandas» (Rm 8:38-39).!
See on esimene, tähtsaim põhjus, miks me peame paluma, et Jumal saadaks oma Püha
Vaimu ning täidaks meie südamed Tema valgusesära ja armastuse tulega – et me võiksime
uskuda Jumala armastust ning meil oleks lootus, mis ei jäta meid iial häbisse.!
Aga ainus vääriline vastus armastusele saab olla taas vaid armastus. Muidugi – kas on
üldse võimalik öelda «vaid» armastus, kuna armastus on midagi, mis kaalub võrreldamatult
üles kõik muu ning kui keegi üritaks armastust osta ka kogu oma vara eest, oleks ta tõesti naeruväärne, nagu kinnitab Saalomoni Ülemlaul (8:7).!
Niisiis: ainus vääriline vastus armastusele on armastus. Me peame paluma Jumalalt Püha
Vaimu nii selleks, et suudaksime uskuda Jumala armastust meie vastu, kui ka selleks, et suudaksime ise armastada. Armastada Jumalat, kes on kinkinud meile kõik, ka iseennast, ja oma
kaasinimesi, kes on nagu meie.!
Püha apostel Johannes ütleb: «Mu armsad, kui Jumal meid nõnda on armastanud, siis
oleme ka meie kohustatud armastama üksteist. Jumalat ei ole keegi iial näinud. Kui me üksteist
armastame, siis püsib Jumal meis ja Tema armastus on saanud meis täiuslikuks. Sellest me
tunneme, et me püsime Temas ja Tema meis, et Ta on andnud meile osa oma Vaimust. Ja me
oleme tunnetanud ja uskunud armastust, mis Jumalal on meie vastu. Jumal on armastus ja kes
püsib armastuses, püsib Jumalas ja Jumal püsib temas. Meie armastame, sest Tema on meid
enne armastanud. Kui keegi ütleb: «Mina armastan Jumalat», ja vihkab oma venda, siis ta on
valelik, sest kes ei armasta oma venda, keda ta näeb, ei suuda armastada Jumalat, keda ta
ei ole näinud. Ja see käsk on meil Temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma
venda!» (1Jh 4:11-13.16.19-21)!
Siin jõuame ka küsimuse juurde sellest, mis on armastuse vastand. Esimesel hetkel tundub, et selleks on viha – ja kui me kedagi (või vähemalt enamust inimestest) ei vihka, siis hakkab meile õige pea tunduma, et me olemegi tegelikult väga head inimesed ning oleme teinud
kõik, mida Jumal võiks meilt oodata. Aga ometi ei ole see nii. Sest armastuse vastandiks on
mitte- armastamine, ja pole kuigi suurt vahet, kas selle põhjuseks on viha või ükskõiksus.!
Nelipüha – Püha Vaimu väljavalamise püha – on kirikuaastas tihtipeale üsna ligistikku Emadepäevaga. Kuidas me suhtuksime emasse, kes on oma lapse suhtes ükskõikne? Muidugi me
ütleksime, et ta ei armasta oma last. Aga mida me peaksime siis ütlema iseenda kohta, kui
oleme oma kaasinimeste suhtes ükskõiksed…!
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Otsides positiivset võime jääda sama näite juurde: jumaliku armastuse täiuslikeimaks peegelduseks siin maailmas ongi tõenäoliselt emaarmastus. Ema armastus oma lapse vastu puhtalt ainult tema enda pärast, ilma igasuguse omakasupüüdeta, vajadusel täieliku eneseohverduseni välja.!
Me teame, et me ei ole selleks alati ega hoopiski mitte iga inimese puhul võimelised. Aga
see tähendabki, et peame üha ja üha paluma, et Jumal saadaks meile oma Püha Vaimu ning
täidaks meie südamed ja elu Tema läbi oma armastuse tulega.
Enn Auksmann

USK, LOOTUS JA ARMASTUS, NEED KOLM . . .
1Kr 13:13
64 aastat tagasi kirjutati ajaraamatus AD 1950. Selleks ajaks olid Eesti pagulastel jäänud
seljataha kõige raskemad aastad täis ohte, võitlusi ja kannatusi – paljud olid rajanud uued
kodud ja leidnud uue kodumaa. Oli võimalus ja aeg mõelda uute ülesannete peale. Eestist
tulnuid, siin Los Angeleses, ei sidunud üksnes ühine rahvus, saatus ja Isamaa, vaid ka ühine
usk, usaldus ja lootus Jumala peale. Kui paljude kõik muud varad olid maha jäänud või kaduma
läinud, siis südames tõi igaüks kaasa armastuse Jumala, oma rahva ja Isamaa vastu. See kõik
oli juba lapsepõlves kaasa antud ja nii ei lastud vabaduse tuld siin ka Eestile kõige raskemates
aegades kustuda.
Usk vajab hoolt, lootus vajab kinnitust, armastus vajab tegevust. Üksi olles on inimene
nagu üksik rukkipea laial, lagedal põllul; tuul räsib ja kõigutab seda kuni see murdub. Kui aga
rukkipõllul seisavad kõrvuti tuhanded viljapead, siis see voogab tuule käes, tõuseb ja vajub
lausa maad ligi, aga jääb seisma ja püsima.
Nii saab Jumala laste ühise algatuse ja osaduse läbi 6. märtsil 1950 alguse E.E.L.K. Los
Angelese kogudus. Me tohime tänumeeles meenutada õpetajaid Oskar Pastikut ja Rein Neggo,
aga samuti kõiki teisi ustavaid koguduse liikmeid, kes läbi aegade on andnud oma hea osa annetustes, töödes ja palvetes koguduse ülesehitamisel ja selle jätkuvas töös.
Tänu sellele ühisele ustavusele ja Jumala armule seisab kogudus ka tänases päevas
kindlana ja tohib suure julgusega vaadata tulevikku. Selleks lootuseks annab julgust Eestist siia
jõudev uus tulijate hulk, Eesti Majas käiv vilgas tegevus, need noored emad-isad-lapsed, keda
võis kohata Eesti Täienduskooli tundides.
Siia juurde kuulub mõte, et inimene ei ela aga siiski mitte ainult maisest leivast, ka inimesele Loojast antud hing vajab toitu. Hinge toit antakse meile Jumalalt tema Sõnas ja ülipühade
sakramentides. Koos sellega antakse meile õnnistus ja õnnetunne, mis elab inimese südames
ja mille aluseks on hea ja puhas südametunnistus.
Kuidas sellest osa saada? Siin õpetab meid Pühakiri: Usu Jeesusesse Kristusesse, siis
saad õndsaks sina ja sinu pere! Olla õnnis tähendab tunda rahu ja rõõmu juba siin maailmas
oma südames ja saada kord osa Jumala tõotuse täitumisest – igavesest elust ja taevase Kuningriigi auhiilgusest.
Rohkete õnnistussoovidega,
Andres Mäevere
Los Angeles, 2. märts, AD 2014
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E.E.L.K. SINOD LOS ANGELESES
29.-30. märts 2014
Koguduste 2014 sinodi koosolek peeti sel aastal Los Angelese koguduse võõrustamisel ja
organiseerimisel, eesotsas koguduse esimehe Heino Nurmbergiga.
Sinodil oli esindatud 9 kogudust: Bergen County kogudus, Chicago Esimene kogudus,
Cleveland-Ohio kogudus, Connecticuti kogudus, Lakewoodi Pühavaimu kogudus, New Yorgi
Pauluse kogudus, Schnectady Albany pihtkond, Seabrooki kogudus ja Toronto Vana Andrese
kogudus. Sinodist võttis osa lisaks piiskopi kohusetäitja Thomas Vaga-le kolm vaimulikku: Kalle
Kadakas, Gilda Karu, Markus Vaga, ja kuus laie esindajat.
Aastal 2013 toimis kolmteist E.E.L.K. kogudust Ühendriikides iseseisvaina, sest nad pole
liitunud Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) Välis-Eesti piiskopkonnaga ja üks Kanadas
(Toronto Vana-Andrese). Neid teenis viis õpetajat. Koguduste aruannetest selgus, et 2013.
aastal peeti teenistusi kogudustes ja pihtkondades 50-st kuni 1-ni aastas. Lakewoodi kogudus
on ainuke, kus teenistusi peetakse igal pühapäeval; teistes kogudustes on teenistuste arv kas
10 või 22 aastas.
Diakon õpetaja Gilda Karu andis aruande kiriku inkorporeerimise koosolekust, mis peeti
Lakewoodi Pühavaimu koguduse kiriku juures 23. novembril 2013. Seda koosolekut juhatas
Lakewoodi Pühavaimu koguduse esimees Valter Must, kes saatis vastava registreerimise dokumendi New Jersey osariigi ametile. Kiriku nimeks jäi eesti keeles kodumaalt võõrsile toodud Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kirik ning ingliskeelseks nimeks valiti “Evangelical Lutheran
Church Eesti Synod”, et ei tekiks ebaselgust Evangeelse Luterliku kiriku ingliskeelse nimega.
Pikem arutus ja mõttevahetus toimus seoses E.E.L.K. Põhimääruste (põhikirja) kohan
damise vajadustest ja võimalustest. Referaadi pidajaks oli Los Angelese koguduse esimees
Heino Nurmberg. Vaatluse alla võeti nii Põhimääruste originaalne eestikeelne versioon ja selle
ametlik ingliskeelne tõlge. Kohandamise eesmärgiks on muuta Põhimäärused rohkem koguduste omavalitsusele sobivaks ja vähendada peapiiskopi (piiskopi) administratiivset valitsemist.

E.E.L.K. sinodist osavõtjad, vasakult: Kuno Lill, Asta Auksmann, Heino Nurmberg, Airi
Vaga, õp. Markus Vaga, Eve Rebassoo, Kaie Pallo, õp. Kalle Kadakas, piiskopi kt. õp. Thomas
Foto: Asta Auksmann
Vaga ja diakon Gilda Karu.
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Leiti, et paragraafide kaupa läbi töötamine nõuab rohkem aega, kui sinodi päevakava seda
lubab, siis otsustati laiendada aastal 2013 peetud sinodil komitee koosseisu Kalle Kadakase,
Markus Vaga, Asta Auksmanni ja Kuno Lillega. Põhimääruste olukorrale kohandamise komitee
liikmed, lisaks uutele liikmetele, on Gilda Karu, Riina Klaas (Toronto Vana-Andrese), Valter
Must, Heino Nurmberg, Jüri Silmberg (Toronto Vana-Andrese), ja Thomas Vaga.
Sinodi koosolekut protokollis Los Angelese koguduse organist Kaie Pallo.
Sinod edenes heas vaimus. Suure tänu väärib Los Angelese Eesti Maja kokad, kelle toitlustamine ületas kõikide nõudlikumadki soovid. Mitmele uue elamusena pakkusid kokad Kamavahtu, väga maitsev eesti magustoit, vist ainuke maa maailmas, kes Kama-vahtu pakub.
Sinodi jumalateenistus armulauaga ja Los Angelese koguduse nõukogu ametisse seadmise talitusega peeti pühapäeval 30. märtsil Los Angelese koguduse kasutuses olevas Läti Luteri
Koguduse kirikus. Teenistusele järgnes koguduse korraldatud kohvilaud.

TÄISKOGU KOOSOLEK
Koguduse täiskogu aastakoosolek toimus 16. märtsil 2014.a. Los Angelese Eesti Majas.
Koguduse esimees Heino Nurmberg avas koosoleku ja leinaseisakus mälestati aasta jooksul
lahkunud koguduse liikmeid:
Mare Taagepera, surnud 24. aprillil 2013
Jüri Kauk, surnud 5. mail 2013
Peeter Lossmann, surnud 8. oktoobril 2013
Koguduse tegevusaruanne oli esitatud kirjalikult eelmises Koguduste Teadetes. Täiskogu
kinnitas nii tegevus- kui ka majandusaruanded esitatud kujul. Kinnisel hääletusel valiti tagasi
nõukogu liikmeteks Uno Anderson, Asta Auksmann, Edgar Kaskla, Ülo Kaskla, Jaak Kukk, Helge Laan, Mati Laan, Johannes Nukk ja Heino Nurmberg. Uuena kandideeris Maarja Pallo, kes
valiti uueks nõukogu liikmeks.
Koguduse Revisjonikomisjoni liikmeteks valiti Tõnis Rebane, Edgar Kaskla ja Luige Lill,
asemikuks Kuno Lill. Kiriku kongressi saadikuks valiti Kuno Lill.
Nõukogu ametisse õnnistamine toimus 30. märtsi E.E.L.K. sinodi lõpetamise armulauaga
jumalateenistusel, kus teenisid piiskopi kt. Thomas Vaga ja diakon Gilda Karu.

NÕUKOGU KOOSOLEK
28. aprillil toimus nõukogu koosolek, et valida juhatus ja arutada tööülesandeid. Juhatus valiti järgmises koosseisus: Heino Nurmberg – esimees ja liikmeteks Asta Auksmann, Mati Laan,
Aili Rebane, Andres Ruetman ja Uve Sillat. Praostkonna sinodi saadikuks valiti Heino Nurmberg
ja Kuno Lill.

TOETUSTE JAGAMINE
Tänavusest Eest Vabariigi aastapäeva puhul korraldatud korjandusest laekus annetusi
$1,025. Juhatuse koosolekul 14. aprillil jaotati see summa koos lisaga oma kontolt järgmiselt:
Eesti Arhiiv Lakewoodis $200, Krabi Põhikool $400, Valga väikelaste kodu „Kurepesa“ $500 ja
Los Angelese eestlaste veebileht Eesti US $200.
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30. märtsil 2014 koguduse nõukogu ametisse õnnistamisel. Istuvad, vasakult: Boris
Auksmann, Asta Auksmann, esimees Heino Nurmberg, piiskopi kt. õp. Thomas Vaga, õp. Kalle
Kadakas, diakon Gilda Karu. Seisavad, vasakult: Kuno Lill, Uno Anderson, Asta Liivoja, Luige
Lill, Tiia Mikkelsaar, Heljo Kaskla, Ülo Kaskla, Bruno Laan, Valdur Kaskla, Helge Laan, Johannes Nukk, Jaak Kukk, Kaie Pallo, Uve Sillat, Maarja Pallo, Malle Tael, Karl Mikkelsaar.
Foto: Gilda Karu

KALENDAARIUM
Los Angelese Segakoori harjutused toimuvad reede õhtuti kell 7:30 Eesti Majas.
Uued lauljad teretulnud.
Pühap. 4. mail
kell 2 p.l.

Täienduskooli ja Koguduse ühine Emadepäeva tähistamine Eesti
Majas. Täienduskooli ja Koguduse liikmete päevakohased ettekanded.

Kolmap. 14. mail
kell 11 e.l.

Seenioride klubi kokkutulek Eesti Majas. Lõunasöök.

Pühap. 18. mail
Los Angelese Eesti Segakoori kevadkontsert. Koosviibimine.
kell 3 p.l.		
Pühap. 1. juunil
kell 2 p.l.

Nelipüha jumalateenistus Los Angelese kirikus. Teenivad õpetaja
Jack Loo ja organist Kaie Pallo. Nõukogu liikmed: Mati Laan ja Edgar
Kaskla. Kohvilaud.

Pühap. 8. juunil
kell 2 p.l.

Küüditamise aastapäeva mälestamise aktus Los Angelese Eesti Seltsi
korraldusel Eesti Majas.

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