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JÕULUD
Aga kes ootavad Issandat, saavad uut rammu, 
need tõusevad tiibadega üles nagu kotkad: 
nad jooksevad ega tüdi, nad käivad ega väsi. 
                                                          Jes 40:31 

On muinasjutuline talveaeg.  Meenub lapsepõlv, kui kõik oli turvaline ja ilus. Olid vanemad, 
kodu...

Aeg on möödunud, aga mida rohkem meil tuleb aastaid, seda enam soovime rahu ja igatseme 
neid kauneid aegu, mis olid lapsepõlves. Ka jõuluõhtut kodus, pere keskel. Rõõmsat ja rahulikku, 
hinge soojendavat. Nii talvel, külmal ajal Eestimaal, kui ka siin soojal maal, Kalifornias. Küllap on 
see inimese igatsus igal pool nii kogu maailmas. Usun, et see igatsus on osa Issanda ootamisest. 
Et Issand tuleb meie juurde ja me saame osa Tema valgusest Jeesuses Kristuses.

On üks lugu ühest isast, kes ütles, et vanasti, kui noormees tuli oma väljavalitu armastust 
võitma, istusid nad õhtuti võõrastetoas. Aega mõõtsid tollal suure seinakella väljapeetud kohmakad 
löögid, mis tulenesid väga pikast pendlist. Seinakell näis ütlevat: “Aega on küll! Aega on küll! Aega 
on küll!“ Praegusaja kiirelt tiksuvad kellad, millel on lühem pendel, mis löövad kiiremini, näivat ütle-
vat: “Aeg läbi! Aeg läbi! Aeg läbi!“ Kõike kiirustatakse tagant. Meil ei ole aega. Sellel kiirustamisel 
on aga hukatuslikud tagajärjed, kui me ei säti end Jumala rütmi. Öeldakse, et Jumala veskid jah-
vatavad aeglaselt, aga nad jahvatavad siiski.  

Kõike kiirustatakse tagant ja see väsitab meid, inimesi. Meil tuleks oma aeg samastada Ju-
mala ajaga. Üks võimalus seda teha on minna mõnel päeval välja, kas talvepäeval, jõuluhommikul 
ja  kuulatage. Kostub igasuguseid hääli. Tuul kohiseb puude ladvus. Linnud laulavad. Ookeani 
lained loksuvad. Peagi avastame, et kõigis nendes häältes on oma kindel rütm. Võib-olla ei ole 
seda rütmi linnamüras,  kus kõik on kadunud helide kakofooniasse. Aga siiski.  Seda rütmi on 
aga kirikutes, kus kuuleb Jumala sõna Kristuse sündimisest ja igavesest lootusest. Seda rütmi on 
imelistes kirikulauludes. Kirikus võngub tõde vastavalt Jumala kiirusele. Küllap võib seda leida ka 
mujalt, kui me soovime.
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Rütm on meie kehal, närvidel, hingel.  Rütm on  autol, masinal, meie tööl.  Et väsimusest ja 
kiirustamisest hoiduda ja jõudu ja energiat koguda, on vaja meil tajuda rütmi, mis on omane Kõi-
geväelisele Jumalale ja kogu tema loodule.

Püüame rahuneda kiirustamisest ja pühadest ja aastavahetusest ning avame Piibliraamatu ja 
loeme kirikukalendris olevad kirjakohad ning palvetame: „Armas Jumal, Sina oled kogu meie elu 
allikas. Sina oled elu allikas päikeses, aatomis, lihas, vereringes, vaimus. Me ammutame Sinult 
jõudu...“  Püüdkem seda uskuda ja saagem jõudu Issandalt ning viigem tänus ja rõõmus oma annid 
Jeesuslapsele, kes sündis valguseks maailma.

Ja siis – saame uut rammu ja tõuseme tiibadega üles nagu kotkad, me jookseme ega tüdi, 
käime ja ei väsi. Siis meid ei hirmuta pühadeaegne kiirustamine ega aastavahetuse teadmatus, 
mis meid ees ootab,vaid rõõmustame nendest, kes on meie ümber ja kes on tulnud meid külasta-
ma, aga ka soe mälestus nendest kallitest, keda meie kõrval enam ei ole ja kellele meiegi kord järgi 
jõuame, pidades mälestust nendest kalliks.

Õnnistatud Kristuse ilmumisaega, Jaanus Jalakas

Oleme tänulikud abikaasa Annega teie koguduse juhatusele, et võisime osa saada nii 
erilisest jõuluajast siin soojas ja päikeselises Kalifornias. Oleme kogu südamest tänulikud eriti 
Tõnis ja Aili Rebasele, kelle südamesoojust ja hoolitsust tundsime sellel siinoleku ajal, aga ka 
kõigile teistele siinsetele Kalifornia eestlaste peredele, kelle kodudes võisime viibida ja kellega 
kokku puutusime.Olgu Taevane Isa teid ja teie lähedasi õnnistamas.

EESTI VABARIIGI 96. AASTAPÄEVAKS JA  
EESTI EVANGEELIUMI LUTERIUSU KIRIKU  

LOS ANGELESE KOGUDUSE 64. AASTAPÄEVAKS. 
Jutlus:Ilm3:1-6 

1.  Ja Sardese koguduse inglile kirjuta: Nõnda ütleb see, kellel on seitse Juma-
la vaimu ja seits e tähte: Ma tean su tegusid, et sul on nimi, et sa elad. Ometi oled 
sa surnud. 

2.  Ole valvas ja hoia, mis on veel jäänud; seegi on juba suremas, sest ma ei ole 
leidnud su tegusid olevat täiuslikud oma Jumala silmis. 

3. Tuleta siis meelde, kuidas sa sõna oled vastu võtnud ja kuulnud, ning hoia 
seda tallel ja  paranda meelt! Kui sa nüüd ei valva, siis ma tulen kui varas ja sa ei 
saa arugi, mis tunnil ma tulen su peale. 

4.  Kuid Sardeses on sul mõned, kes ei ole määrinud oma rõivaid, ning need 
saavad kõndida koos minuga valgeis rõivais, sest nad on seda väärt. 

5.  Kes võidab, see riietatakse samamoodi valgete rõivastega. Mina ei kustuta 
tema nime eluraamatust ning ma tunnistan tema nime oma Isa ees ja Isa inglite ees. 

6.  Kellel kõrv on, see kuulgu, mida Vaim ütleb kogudustele! 
Ükski teine käsk ei seisa Piiblis nii tihti kui käsk ärgas olemisele, valvsusele. Me ei pea mitte 

ennast kõigile meeldida laskma, vaid valvel olema. Seda eiras Sardese kogudus. Koguduse tege-
vus toimis justkui hästi,  aga sisemiselt oli kogudus mandunud. Ta ei olnud enam ühiskonna sool,
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TÄNUAVALDUS.
Tänan südamest kõiki koguduse liikmeid ja sõpru,kes mind ja mu peret jõulukingitusega ülla-

tasid. Soovin teile kõigile  armastust südametesse,,palju tervist ja rohket Jumala õnnistust!
Tänumeeles Kaie lastega

vaid ainult supiroheline. Jumalateenistused olid küll rahvarohked, aga ei olnud õiget vaimu. Jut-
lustaja ajakava oli  tihedasti täis, aga ta oli läbi põlenud. Põhitõed olid korrektsed, aga ei  olnud 
pöördunuid. Kõik oli  hea ja ilus, aga ilma innukuseta.

 Sellepärast ka karm otsus: “Sul on see nimi, et sa elaks, aga sa oled  surnud”. See otsus 
on jube,  aga mitte maatasa tegev. Jeesus tahab sellega  Sardese kogudust  mitte hävitada, vaid 
ehmatada.  Üles äratada, uuesti luua, püsti  tõsta.

 Imelik – Jeesus ütleb aga samas kohe: “Sa oled surnud. Ärka üles!”.  Jeesusel on isegi sur-
nute jaoks lootust. Piibel ütleb, et kõik, kes ei usu,  on surnud. See kehtib nii mitte uskujate kui ka 
nende kohta, kes küll  kirikusse kuuluvad, aga Jumalale ei kuuletu.

 Üles ärkamist, surnuist üles äratatuks saamist, seda nimetab Piibel  pöördumiseks. Sellepä-
rast käib see üleskutse mitteuskujate kohta  kogudusest väljapool ja tegevusetutele koguduses.

 Ärka üles! Unisus, mis rahulolevalt end kiusatuse ees kindlalt tunneb, on kiriku jaoks ohtlikum 
kui valeõpetus seestpoolt ja rõhumine väljapoolt kirikut. Mis kiriku lõppude lõpuks tapab, on mitte 
modernistid, uuendajad ega ka mitte kommunistid, vaid just need unimütsid. Nende hulka kuuluvad 
ka näiteks need, kes Jeesuse misjoniülesande unustavad  või seda ignoreerivad.

Kiusaja nool tabab meid enamasti siis, kui meil on hea olla ja oleme justkui  “sussid jalga 
tõmmanud”. Elu Jeesusega ja mõnus elu ei ole ühilduvad.  Sellepärast koputab Jeesus kindlalt 
“surnute” ustel: Ärka üles! Ole valvas! Kahetse pattu! Pöördu, muuda ennast!

Tookord, kui Johannese ilmutusraamat kirjutati, üritati kristlasi keisri kultusest eemale hoida. 
Rooma imperaator lasi ennast jumalateenistuslikult austada. Ta nõudis ka oma kristlastest alluva-
telt (kodanikelt), et nad teda kui jumalikku keisrit austaksid.

Kristlastest kogukonnaliikmetel oli vaja kiusatusele vastu panna, sest nad olid tuntud teiste 
seas kui ainsa elava Jumala, Jeesuse Kristuse Isa taevas, austajad. Temalt pidid ustavad uskli-
kud krooni saama,  ühe krooni,  mis oli hoopis teistmoodi, kui rooma keisri kroonimine. Kristlased 
kroonitakse Jumala poolt kui tunnistajad tema ümberlükkamatust tõest: Tema on Jumal, mitte kee-
gi muu. Tema on kuningate kuningas. Ainult temaga, mitte tema vastu, saab maailma valitseda. 
– Sellepärast seisab hiljem ühe kristliku valitseja kroonil järgnev viide Kristuse kuju kõrval: “Läbi 
minu valitsevad kuningad”. Seega, ükskõik milline poliitiline süsteem riigis on: kui ühe riigimehe 
austamine või seadused Jumala tahtmise vastu on, siis on ka kristlased täna küsimuse ees: mis 
on õige, mis on vale?

Kui me tahame kroonimise teel Jumala läbi päästetud saada ega teiste inimeste tunnustusest 
ei taha sõltuvuses olla, siis me austame kümmet käsku kui Jumala seadust, näiteks truult püha-
päeval  jumalateenistusest osa võttes, kui samal ajal ilmalikud seadused pühapäevi ning muid pühi 
tavaliseks üritavad muuta – või ka mehe ja naise abielust kui Jumala korrast lugu pidades, kui sa-
mal ajal korralagedus inimeste vahelistes suhetes kõik segamini tahab paisata ja kristlasi kui ajast 
maha jäänuid vaadeldakse. Peab Jumalat rohkem kuulama, talle rohkem alluma ning mitte nii palju 
inimesi kuulama.(Apostlite teod 5, 29).

Aidaku Jumal meid igasuguseid aegu üle elada, kinkigu Ta meile positiivsust ja rõõmu, et 
oleks usku, lootust, armastust ja et me ei halvustaks riiki ega kogudust vaid üheskoos loodaksime 
Jumalale ja omalt poolt pingutaksime, et oleksime ärksad ja tänulikud oma Jumalale, et meile on 
kingitud meie oma Eesti Vabariik, mille nimel on võidelnud meie esivanemad ja me hoiaksime 
seda, aga tänulikud ja selle eest, et meil on kogudus, kus võime Jumala Sõna kuulda eesti keeles.
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KVIITUNGID
Käesolevaga saadame välja kviitungid 2013. aasta annetuste kohta. Juhatus tänab anne-

tajaid.

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 selle ürituse läbiviimiseks. Eestis vajatakse toetust ja abi igal alal, olgu need kogudused, 
eakad, lapsed, haiged, koolid, haiglad, laste- ja vanadekodud, raamatukogud jms. Samal ajal ka 
meie siinsete kiriklike ja rahvuslike ülesannete täitmine vajab jätkuvalt toetust. Vajadus kohalikuks 
abistamiseks on mitmete asjaolude tõttu isegi suurenenud. Neil põhjustel palume ka sel aastal olla 
eriti heldekäelised korjanduslehtede tagastamisel veebruari kuu jooksul koguduse laekurile. Tsekid 
palume kirjutada koguduse nimele. Annetusi on võimalik suunata ka erisoovide kaudu. Ülejäänud 
osas määrab summade jaotamise koguduse juhatus.

KOGUDUSE ÕPETAJA
Koguduse täiskogu erakorralisel koosolekul 26. jaanuaril s.a. otsustas kutsuda Pärnu Eliisa-

beti koguduse õpetaja Enn Auksmann koguduse õpetaja ametikohta täitma. Praost Auksmann on 
kutse vastu võtnud. Juhatus asub tegelema immigratsiooni nõuete rahuldamisega.

KALENDAARIUM
Los Angelese Eesti Segakoori harjutused toimuvad reede õhtuti kell 7:30 Eesti Majas.

Info Kaie Pallo, tel. 323-732-4362. Uued lauljad teretulnud.
Pühap. 2. veebr. Täienduskool Eesti Majas. Info: Milvi Laan (310) 663-0676
     kell 9:45 e.l.
Esmasp. 10. veebr. Nõukogu koosolek Eesti Majas.
     kell 7:30 õhtul
Kolmap. 12. veebr. Seenioride Klubi kokkutulek Eesti Majas. Koosviibimine.
     kell 11 e.l.
Pühap. 16. veebr. Täienduskool Eesti Majas. Info: Milvi Laan (310) 663-0676  
     kell 9:45 e.l.
     kell 2 p.l. Eesti Vabariigi 96. aastapäevale pühendatud jumalateenistus Los  
                         Angelese kirikus. Teenib Võru Katariina koguduse õpetaja Andres Mäevere.  
                            Nõukogu liikmed: Aili Rebane ja Tõnis Rebane. Kohvilaud.
Pühap. 23. veebr. Eesti Vabariigi 96. aastapäeva tähistav pidulik aktus Eesti Majas.    
     kell 2 p.l. Peakõneleja – Toomas Kütti Torontost. Esineb Los Angelese Eesti Segakoor
  Kaie Pallo juhatusel.
Pühap. 2. märtsil Jumalateenistus  Los  ngelese  kirikus.  Koguduse 64. aastapäeva tä-

histamine. Teenib Võru Katariina koguduse õpetaja Andres Mäevere. Nõu- 
kogu liikmed: Raivo Neggo ja Malle Tael. Kohvilaud.

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

     kell 2 p.l.


