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ÜKS HALB JA KAKS HEAD UUDIST
Kord, kui Jeesuse käest küsiti, milline on kõige esimene, see tähendab kõige tähtsam ja
suurem käsk, andis Ta Moosese Seadust tsiteerides kahekordse vastuse: “Armasta Issandat,
oma Jumalat, kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega ja kogu oma
jõuga! Armasta oma ligimest nagu iseennast!” (Mk 12:30-31)
Ma arvan, et suur osa inimestest võtab selle vastuse meelsasti omaks. Nii seepärast, et
tegemist on millegi meile täiesti arusaadavaga ja loogiliselt kõlavaga, kui ka seetõttu, et oleme
enamasti üsna kindlad, et meil nende käskude pidamisega probleeme ei ole.
Ent just viimases me eksime, ning päris raskekujuliselt.
Aga vaatame neid käske veidi lähemalt. Kõigepealt esimene: me peame Jumalat armastama kogu oma südamega, kogu oma hingega, kogu oma mõistusega ja kogu oma jõuga. Niisiis
süda, hing, mõistus ja jõud.
Süda on kristliku inimesekäsitluse järgi tahte asupaik. Siin on väga suur erinevus tavaarusaamaga, mille kohaselt süda tähistab pigem tundeid – sellise südame kohta ütleb Pühakiri
väga teravalt: “Süda on petlikum kui kõik muu ja äärmiselt rikutud.” (Jr 17:9)
Nagu öeldud, mõistab kristlik inimesekäsitlus südame rolli teisiti: see on seotud tahtega.
Kui käsk ütleb, et me peame Jumalat armastama kogu oma südamega, siis see tähendab, et
kogu meie tahe, meid tegutsema ja liikuma panev jõud, peab olema suunatud Jumalale ja Tema
armastamisele.
Muidugi tuleb siin kohe välja ka erinevus selle mõistmises, mis on armastus: armastus ei
ole mitte magusad tunded (vähemalt mitte ainult), vaid armastus on valmisolek kõigeks selle
heaks, keda armastatakse. Kuni oma elu andmiseni.
Teisena nimetatakse suurimas käsus hinge. See mõiste tähistab meie tundeid, meie igatsusi, meie püüdlusi. Ehk on siin paslik tuua sisse ka taoline mõiste nagu armumine – kõigest
hingest armastamine tähendab, et sinu sisse ei mahu enam mitte midagi peale sinu armastatu,
ning sa oled tema nimel valmis isegi rumalusteks, pöörasuseks. Tuletage meelde, kuidas te
käitusite, kui olid esimest korda tõeliselt armunud…
Et meie armastus siiski päriselt rumaluseks ei muutuks ja sellest ei saaks – jah, ka usuas-1

jades võib nõnda juhtuda – enesepettus, lisab Issand kohe juurde: kogu oma mõistusega. Pühakiri ei alahinda mõistust, vastupidi, tarkust kiidetakse seal ülikõrgeks vooruseks. Kui Jumala
armastamine kogu oma südamega tähendab, et püüame Teda ja Tema tahet kõigi oma võimaluste piires tundma õppida ning sellele vastavalt elada, ja Jumala armastamine kogu oma
hingega seda, et hoiame Teda Tema armastusväärsuses alati oma silme ees, siis Jumala armastamist kogu oma mõistusega võiksime selgitada kui valmisolekut ja tahet kasutada kõiki
oma andeid selleks, et Jumalat võimalikult paremini ja sobivamalt austada ja teenida. Ning muidugi on tähtis, et me mitte ainult ei tea, kuidas seda teha, vaid seda ka teeme: et me tahame,
igatseme ja oskame Jumalat üle kõige armastada, ning teeme seda.
Just siin tuleb mängu ka too teine käsk: armasta oma ligimest nagu iseennast. Jumala
nõue, et me Teda kogu oma olemusega armastaksime, ei ole isekas ega jäta kõiki teisi armastusest ilma. Vastupidi, Pühakiri ütleb täiesti selgelt, et “kes armastab Jumalat, armastagu ka
oma venda” (1Jh 4:21) ning “igaüks, kes vihkab oma venda, on mõrvar, ja te teate, et ühelgi
mõrvaril ei ole igavest elu, mis temasse jääks” (1Jh 3:15).
Kõike seniöeldut võime kerge südamega nimetada mitte ainult käsuks, vaid ka evangeeliumiks – heaks sõnumiks. Aga nagu elus tihtipeale, ei tule ka see hea uudis mitte üksinda, vaid
temaga on kaasas teine, mis meid arvatavasti sugugi samal määral ei rõõmusta.
Kui mõtleme Jeesuse sõnade üle tõsiselt järele, siis näeme, kui kaugel me oleme nende
käskude täitmisest. Jah, me arvame, et armastame Jumalat, aga kas pole mitte enamasti pigem
nii, et meil pole midagi Tema vastu. Ning kui Ta meile meelde tuleb, siis me ütleme Talle meelsasti mõned head sõnad. Võib-olla vahel isegi täname Teda – ja kui meil on raske, siis palume
Tema käest midagi.
Aga see ei ole ju ometi Jumala armastamine kogu oma südame, hinge, mõistuse ja jõuga… On see üldse armastus – mis definitsiooni järgi kujutab endast, nagu öeldud, valmisolekut
kõigeks selle heaks, keda armastatakse? Ning seda kogu aeg ja jäägitult… kuni eneseandmiseni…
Kas me armastame oma ligimest nagu iseennast? Kas iga oma ligimest (see tähendab
kõiki inimesi, kellega me iial peaksime kokku puutuma)? Kas tõesti täpselt samamoodi nagu
iseennast?
Võime küsida: kas nii üldse saaks? Mis meie elust siin maailmas küll välja tuleks, kui me
teeksime teiste inimeste heaks vähemalt sama palju kui iseenda heaks?
Jah, see on hea harjutus, laseme mõttel lennata: kui imeline oleks meie maailm, kui kõik inimesed oleksid valmis tegema kõikide inimeste heaks vähemalt sama palju kui iseenda heaks…
Ent nagu öeldud, ei ole siin tegemist hea uudisega, kuna tegelikult on asjad hoopis teistmoodi.
Parima uudise jätsin ma siiski kõige viimaseks – ja see on tõeline Evangeelium: Jumal on
meid nõnda armastanud, et on Jeesuses Kristuses loovutanud iseennast meie eest, nii et meil,
kes me paraku ei küüni selle ideaali lähedalegi, mille Jumal on oma käskude näol meie ette
seadnud, on Tema armastuse ja andeksandmise läbi lootus uuele elule Tema kirkuses. Ja see
tähendab, et Jumal annab meile võimaluse saada kord nendeks, kelle puhul tõeline armastus
ei ole mitte ainult unistuseks ega püüdmatuks ideaaliks, vaid igapäevaseks ja igaveseks reaalsuseks.
Enn Auksmann

TERVITUS JA TÄNU
Õpetaja Enn Auksmann tänab Los Angelese Eesti kogudust, iseäranis juhatust ja hr. Heino
Nurmbergi, võimaluse eest külastada taas Los Angelest. Oli väga meeldiv ja rõõmustav kogudusega kohtuda, Jumala Sõna jagada ning taas paljude armsate inimeste eludest osa saada.
Rohket Jumala õnnistust ning loodetavasti peatse kohtumiseni!
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KOGUDUSE SUVEPÄEV
E.E.L.K. Los Angelese koguduse Lõikuspüha jumalateenistus ja suvepäev toimus 28. septembril Linda ja Edgar
Kaskla lahkes kodus. Kohal oli üle 50 inimese. Jumalateenistuse viis läbi külalisõpetaja, praost Enn Auksmann. Orelil
Kaie Pallo. Peale jumalateenistust ütles avasõna esimees
Heino Nurmberg, kes tänas pererahvast ja kõiki vabatahtlikke abilisi. Südamlik tänu praost Enn Auksmannile kümnepäevase reisi ettevõtmise eest meie teenimiseks.

Kapsaid valmistasid Maie Nurmberg, Helga Padjus, Heljo Kaskla, Leila McLaughlin ja Leah
Kantor. Kartuleid koorisid Boris Auksmann, Sven Ruetman ja Edgar Kaskla. Aili Rebane tõi porgandid, kohvi, koore jm. Heino Nurmberg vorstid, leiva, või, jne. Toidulaua organiseerimise eest
hoolitsesid Aili Rebane ja Maie Nurmberg. 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, Mati
Laan ja Kaie Pallo. Loosimise arvepidajad olid Luige Lill ja Milvi Laan.
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 Eha Palm-Leis ja $150
– Aili Rebane.
Vaiksel ameerika oksjonil
oli Heinsoo pere poolt annetatud Joann Saarniidu maal.
Selle omanikuks said Asta ja
Boris Auksmann.
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Taevaisa oli meie suvepäeva õnnistanud eriti hea ilmaga ja
kõik veetsid ilusa päeva ühises osaduses.
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KALENDAARIUM
Los Angelese Eesti Segakoor alustab tegevusega 17. oktoobril.
Harjutused toimuvad reede õhtuti kell 7:30 Eesti Majas. Uued lauljad teretulnud.
Kolmap. 8. okt.
kell 11 e.l.

Seenioride klubi kokkutulek Eesti Majas. Lõunasöök.

Pühap. 12. okt.
kell 9:45 e.l.

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

Esmasp. 20. okt.
kell 7:30 õhtul

Juhatuse koosolek Eesti Majas.

Pühap. 26. okt.
kell 2 p.l.		
			

Usupuhastuspüha jumalateenistus Los Angelese kirikus. Teenivad külalisõpetaja Jack Loo ja organist Kaie Pallo. Nõukogu liikmed: Uno
Anderson ja Johannes Nukk. Kohvilaud.

Kolmap. 12. nov.
kell 11 e.l.

Seenioride klubi kokkutulek Eesti Majas. Lõunasöök.

Esmasp. 17. nov.
kell 7:30 õhtul

Juhatuse koosolek Eesti Majas.

Pühap. 23. nov.
kell 11 e.l.		
			

Surnutepüha jumalateenistus armulauaga Forest Lawn Hollywood
Hills valges kirikus. Teenivad külalisõpetaja Jack Loo ja organist Kaie
Pallo. Nõukogu liikmed: Valdur Kaskla ja Jaak Kukk.

Laup. 6. dets.
kell 11 e.l.

Jõululaat Eesti Majas Eesti Köögi korraldusel.

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

EESTI KIRIKU SEINAKALENDER
Juhatus, oma koosolekul 14. juulil 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” 2015. aasta seinakalendrile. Kalendri
hinnaks on $ 10.00. Samuti soovitab juhatus ajaleht “Eesti Kirik” tellimusi teha.
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