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ÜLES, ÜLES KUTSUTAKSE MIND
Armas kogudus! Tahan tänavuse paastuaja lõpul ja Ülestõusmispüha hakul teiega oma
mõtteid jagades alustada Henrik Visnapuu luuletusega «Ülestõusmise-püha ööl», mis ilmus esmakordselt 1927. aastal luulekogus «Maarjamaa laulud».
Just kui Maarja oleks kõndind taevalael,
suured, säralised sõnajalad
lõid sest õitsma taevan, hõõguma kui tael.
Need on tähed, need on tähed!
Minu südamesse vala,
kevad, oma vaikset õnne, ülimaist.
On nii pühalik, nii ülev taevas, rand,
säralised veteväljad, tuled.
Üles, üles kutsutakse mind. Mu rind,
see on kevad, see on kevad!
Oma selgusesse sule,
kevad, mind ja minu armastavat naist.
Olen tulnud talvest, olen tumm ja kurb.
Ah, need kurvad jäljed viinud lumi.
Kraavi kaldal istub Jeesus, peon urb.
Ta on tõusnud, ta on tõusnud!
Palgel tal on püha jume.
Varakevad, lase, vaikib veel mu ihar aist.

Mäletan koolipõlvest, kuidas mind hämmastas luuletajate õhkamine kevade järele. Nüüd aga,
mida aasta edasi, seda enam olen hakanud seda igatsust jagama. Üheks minu viimastel kevadtalvedel korduvaks õudusunenäoks on see, et kevad ja suvi ongi juba möödas ning jälle hakkab see
pikk, tume ning tihtipeale nii lootusetu ja lõputuna tunduv ootamise aeg. Kui hea on sellise unenäo
järel ärgates taibata ja tõdeda, et ei, kõik on veel ees…
Küllap üks põhjusi, miks eriti kevad on paljudele, ka mulle, nii kallis, ongi see, et ta on nii
üürike, nii imekaunis ja lootustandev, aga siiski nõnda kiirelt mööduv. Eks seisne paradoksaalsel
kombel vast ka selles tema eriline väärtuslikkus, nii nagu küll teistest, ent samalaadseist asjust kõneldes on kirjutanud Juhan Liiv, üks minu vaieldamatuid lemmikautoreid: «Elu ja armastus! Kuidas
teid surematuks teeb surevus!»
Kevadest kirjutades räägivad poeedid enamasti siiski millestki rohkemast kui looduse ringkäigust või ühe imekauni aastaaja pakitsevast ootamisest ja kiirest möödumisest. Elu ja armastus on
märksõnad, mis ka kevade tõeliselt elusaks ja endasse armuma panev
Visnapuu luuletus, millega alustasin, on väga elav. Näen justkui iseennast hämaruse saabudes suurel kivil istumas, mõne karjamaa serval või metsatuka ääres, vaatamas üles taevasse. Seal
nad on, need tähed, nii säravad – otsekui Jumalaema jäljed, mille kiirgav helk teeb valgeks ka meie
öö, kõige pimedamagi. Ja Jeesus, kelle käes on urb – tärkava elu õisik, uue alguse märk, sest «Ta
on tõusnud, Ta on tõusnud»!
Luuletaja kõneleb siin küll ka maisest armastusest, aga justnimelt see pilk maailma Valguse ilmale toonud Neitsile ning tumma ja kurva talve peletanud Õnnistegijale paneb ta mõistma ka
maise armastuse sügavamat tähendust, mille igasugune maine armastus saab ammutada ainult
taevasest: «Üles, üles kutsutakse mind…»
Kogu kristliku usu keskpunktiks on jumaliku ja inimliku kohtumine. Aegade alguses, kui Jumal
valmistas inimese, lõi Ta tema omaenda näo järgi ja enese sarnaseks (1Ms 1:26-27) ja tegi ta elavaks hingeks, hingates temasse omaenda elavat hingeõhku (1Ms 2:7). Aegade lõpul aga sai Jumal
ise inimeseks, võttis inimese omaks kuni lõpuni, et mitte ainult taastada inimene tema algses patuta
loomuses, vaid et ta veelgi imelisemalt enese sarnaseks uuendada.
Mis muud see on kui tõeline elu ja armastus: võtta teine omaks – kuni lõpuni; jagada iseennast temaga – kuni lõpuni; saada temaga üheks – kuni lõpuni! Nagu Kristus, Jumala Poeg, kes
sündis, elas, rõõmustas, kannatas ja suri nagu inimene, koos inimestega, inimeste eest – ja kes
tahab samamoodi jagada kõigiga, kes seda soovivad ja Temasse usuvad, oma ülestõusmise väge
ja uue elu kirkust.
Nii suur on Jumala armastus. Nii imeline on Jumala poolt meile kingitud uue alguse kevad.
Ning oma kõige imelisema loominguna sel uuel kevadel tahab Ta näha just meid, uues ärkavas
elus ja armastuses. Püha Paulus ütleb: «Meie oleme Tema teos, Kristuses Jeesuses loodud heade
tegude tegemiseks.» (Ef 2:10) Kreeka keelest sõnasõnalt tõlkides kõlab selle lause algus veelgi
kaunimalt: «Meie oleme Tema poeem…»
Õnnistatud Kristuse ülestõusmise püha soovides
Enn Auksmann
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E.E.L.K. LOS ANGELESE KOGUDUSE
2014. AASTA TEGEVUSARUANNE
JUMALATEENISTUSED
2014. aastal peeti E.E.L.K. Los Angelese koguduses kokku 12 jumalateenistust. Los Angelese Läti kirikus 10, Forest Lawn Valges kirikus 1 ja Garden Grove´is perekond Kaskla kodus 1.
Teenistustel osales kokku 372 inimest, lapsed kaasaarvatud. Keskmiselt võttis osa igast
jumalateenistusest 31 inimest.
Armulauaga jumalateenistusi oli 3. Los Angelese kirikus 2, armulaualisi 41 ja Forest Lawni
Valges kirikus 1, armulaualisi 20
Jumalateenistused viisid läbi praost Thomas Vaga, praost Enn Auksmann, õp. Jaanus Jalakas, õp. Andres Mäevere ja õp. Jack Loo.

ÜHISÜRITUSED
4. mail peeti Eesti Majas Los Angelese Eesti Täienduskooli ja koguduse ühine Emadepäev.
Osavõtjaid oli 53.
14. detsembril peeti Eesti Majas Los Angelese Eesti Täienduskooli ja koguduse ühine jõulu
puu. Osavõtjaid oli 85.

KIRIKUMUUSIKA
Organistina teenis Kaie Pallo 12 korda.
Matti Riivald esines lauluga Ülestõusmispüha jumalateenistusel.
Püha Jõuluõhtu jumalateenistusel 24. detsembril esines Los Angelese Eesti Segakoor, Kaie
Pallo juhatusel.

AMETITALITUSED
Ristimisi, laulatusi ja leeriõpetust aruandeaastal ei olnud. Surma läbi lahkus 2014. aastal üks
koguduse liige.

KOGUDUSE LIIKMED
E.E.L.K. Los Angelese koguduse liikmeannetust tasus 2014. aastal 104 koguduse liiget.
Koguduse nimekirjas on 140 hinge, nendest 128 on konfirmeeritud.
Koguduse tegevuspiirkonnas elab veel 124 endist koguduse liiget, kes on mitmesugustel
põhjustel koguduse tegevusest eemale jäänud.
Koguduse tegevuspiirkonnas, Lõuna-Kalifornias, elab hinnanguliselt 1000 eestlast. Siia on
kaasa arvatud viimasel ajal Eestist saabunud.

LAHKUNUD
ARMAS LAUPA
Sünd. 1. oktoobril 1925.a. Lehtses, Járvamaal
Surn. 22. veebruaril 2015.a. Pacific Palisades, Californias
Rahus ma heidan maha ja uinun, sest Sina üksi,
Issand, asetad mind julgesti elama. Psalm 4:9
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Andrus Rõuki luuletus “Sini-Must-Valge” on kirjutatud 1980. a. ning ilmus ajakirja Looming
1981. aasta septembrikuu numbris. Andrus Rõuk oli toona kunstiüliõpilane ning heideti selle
luuletuse pärast Kunstiinstituudist välja. Hiljem sai ta oma õpingud siiski lõpule viia.

Sini-Must-Valge
2015. aasta kuldse OSCARI nominendiks oli valitud
ka Eesti-Gruusia koostööfilm “Mandariinid”, kus peaosas
mängis Lembit Ulfsak. See oli esmakordne, rõõmustav ja
ülimalt suur saavutus eesti filmi ajaloos.

Silmades taevas ja meri
Inimene sinisilmne
Nagu peoga kühveldet teri
Imeline valge

21. veebruaril oli Los Angelese Eesti Majas kohtumine
selle filmi tegijatega.

Meeled tuultele valla
Uued vaod vaotuman palge
Süda sädemeid kalla
Tuli kõik neelab alla
Voogab päev üle lõõsan maa
Algaman merel kui tõus
Lebada kauem ei saa
Geenid veel jõus
Eestimaa

NÕUKOGU KOOSOLEK
Koguduse nõukogu pidas koosoleku 9. veebruaril aruannete läbivaatamiseks. Otsustati kinnitada
majandusaruanded esitamiseks koguduse täiskogu aastakoosolekul. Majandus
aruanne näitas
sissetulekuid $ 40,836.22 ja väljaminekuid $ 28,651.22. Otsustati kokku kutsuda koguduse täiskogu
aasta koosolek 22. märtsil 2015 algusega kell 11 e.l. Eesti Majas. Kinnitati täiskogu koosoleku
päevakord.

TÄISKOGU KOOSOLEK
Koguduse täiskogu koosolek toimub pühapäeval, 22. märtsil 2015.a. Los Angelese Eesti Majas,
1306 West 24th Street, Los Angeles, algusega kell 11 e.l.
Täiskogu koosoleku päevakord:
1. Koosoleku rakendamine.
2. Õpetaja staatus.
3. Aruanded.
4. Eelarved.
5. Valimised.
6. Kohalalgatatud küsimused.
Täiskogust võtavad osa kõik täisealised, konfirmeeritud koguduse liikmed, kes oma maksu
kohustuse kogudusele on täitnud ja vähemalt ühe aasta on olnud koguduse nimekirjas.
(E.E.L.K. põhimäärus § 101)
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EELK LOS ANGELESE KOGUDUSE
2014 A. ARUANNE JA 2015 A. EELARVE
Aruanne 2014
Tulud:
   1. Nimelised annetused  
$
16,114.00
   2. Lahtised annetused
$
585.00
   3. Intressid  
$ 15,814.16
   4. Mälestusfondi intress
$
3,905.06
   5. Loterii ja suvepäev  
$
3,313.00
   6. Mitmesugused tulud                  
   7. Korjandus abistamiseks    $
1,105.00
   8. Matuseplatsid
   9. Hoiuarvete kasutamine
        
                                                 $ 40,836.22
Kulud:
Õpetaja:
   1. Palk
   2. Korteriraha  
   3. Autokulu  
   4. Haiguskindlustus
   5. Immigratsioon
$
3,305.50  
Õpetaja kokku  
   5. Ametisõidud
   6. Kantselei
   7. Vaimulik kirjandus
   8. Kiriku üür
   9. Koosviibimised
10. Koguduse Teated
11. Lahkunute mälestamine
12. Kirikutöö korraldamine
      a) külalisõpetajad
      b) organist
       i) haiguskindlustus
      c) kirikumuusika
13. Loterii ja suvepäev
14. Abistamine
      a) korjandusest
      b) lokaalne
15. Praostkonnamaks
16. Mitmesugused kulud
17. Matusekassa intress

Eelarve 2014

Eelarve 2015

$
$
$
$
$
$
$

15,000.00
300.00
12,000.00
3,000.00
3,500.00
200.00
1,000.00

$
$
$
$
$
$
$

15,000.00  
300.00  
12,000.00  
3,000.00  
3,000.00  
200.00  
1,000.00  

$

35,000.00

$

34,500.00  

$
$
$
$

27,000.00
24,000.00
3,600.00
15,400.00

$
$
$
$

27,000.00  
24,000.00  
3,600.00  
15,400.00  

70,000.00  
500.00  
2,000.00  
260.00
2,200.00
200.00  
1,500.00
500.00

$
$
$
$
$
$
$
$

70,000.00  
500.00  
2,000.00  
260.00  
1,500.00  
200.00  
1,500.00  
400.00

$

3,305.50

$
$
$
$
$
$

3,500.04
243.80
1,060.00
152.55  
1,642.36  
56.00  

$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$

9,335.58
1,300.00
4,776.24
200.00
1,224.40

$
$
$
$
$

500.00  
2,200.00
4,800.00
600.00
1,400.00

$
$
$
$
$

$
$
$
$

1,100.00  
200.00  
520.00
34.75  

$
$
$
$
$

1,000.00
400.00
500.00
400.00  
40.00  

$
1,000.00  
$      200.00  
$
500.00  
$
140.00  

28,651.22

                               
Kokkuvõte:
Sissetulekud
Väljaminekud

$

$ 40,836.22
$ (28,651.22)

$ 35,000.00
$ (89,000.00)

$ 34,500.00  
$ (87,500.00)  

Ülejääk/Puudujääk

$

$ (54,000.00)

$ (53,000.00)  

12,185.00

$

89,000.00

$

1,000.00  
1,500.00  
4,800.00  
600.00  
1,400.00       

87,500.00  
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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. 1. märtsil
kell 2 p.l.

Koguduse 65. aastapäeva tähistamine Los Angelese kirikus.
Teenib õpetaja Enn Auksmann. Nõukogu liikmed: Aili Rebane ja Tõnis Rebane.

Pühap. 8. märtsil
kell 9:45 e.l.

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

Esmasp. 9. märtsil Juhatuse koosolek Eesti Majas.
kell 7:30 õhtul
Kolmap. 11. märtsil Seenioride Klubi kokkutulek Eesti Majas. Lõunasöök.
kell 11 e.l.
Neljap. – pühap.
12.-15. märts

Eesti Suusaklubi väljasõit China Peak’i. Info Robert Anderson telefonil
(310) 383-7893 või veebilehel www.estonianskiclub.com

Pühap. 22. märtsil
kell 11 e.l.

Koguduse täiskogu aasta koosolek Los Angelese Eesti Majas.

kell 1 p.l.

Los Angelese Eesti Seltsi aastakoosolek.

kell 3 p.l.

Ühing Eesti Maja aastakoosolek.

Reedel, 3. aprillil
kell 2 p.l.
		

Suur Reede jumalateenistus Los Angelese kirikus.
Teenib õpetaja Jack Loo, organist Kaie Pallo. Nõukogu liikmed: Uno Anderson
ja Johannes Nukk.

Pühap. 5. aprillil
kell 2 p.l.
		

Ülestõusmispüha jumalateenistus Los Angelese kirikus.
Teenib õpetaja Jack Loo, organist Kaie Pallo. Solist bariton Matti Riivald. Nõukogu liikmed: Karl Mikkelsaar ja Tiia Mikkelsaar.

Kolmap. 8. aprillil
kell 11 e.l.

Seenioride Klubi kokkutulek Eesti Majas. Lõunasöök.

Pühap. 12. aprillil
kell 9:45 e.l.

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

Esmasp. 13. aprillil Nõukogu koosolek Eesti Majas. Järgneb juhatuse koosolek.
kell 7:30 p.l.
				
Pühap. 19. aprillil
Täienduskool Eesti Majas. Info: Milvi Laan (310) 663-0676
kell 9:45 e.l.
Pühap. 3. mail
kell 2 p.l.
		

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