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ET MEIE RÕÕM OLEKS TÄIELIK!
Kalendriaasta hakkab jõudma poole peale. Nii on see ka kirikuaastaga, kuigi aasta alguse ja
lõpu arvestus tava- ja kirikukalendris käib veidi erinevalt. Ja ega kirikukalendergi ole igal pool üks ja
sama.
Näiteks Idakirikud alustavad kirikuaastat sügisel, septembri alguses, ning lõpetavad selle augustis, järgides nõnda Neitsi Maarja elutsüklit, kuna Jumalaema on ka kiriku võrdkuju – nagu Kristus
on sündinud Maarjast, nii oleme meie, Kristuse Ihu liikmed, sündinud püha ristimise sakramendi läbi
nii Taevase Isa kui kiriku lasteks. Seda kinnitab ka meie kirikuõpetajate traditsiooniline ametivanne,
milles tõotatakse kirikut «kui oma vaimulikku ema … austada ja armastada ning tema ülesehitamiseks
jõudu mööda töötada».
Aga tuleme tagasi kirikukalendri juurde. Läänekirikutes, ka luterlikes, algab kirikuaasta Kristuse tulemise ehk advendiajaga, neli pühapäeva enne jõule. Ning lõpeb järelikult advendiajale eelneva
nädalaga, mis jääb enamasti novembrikuu lõppu.
Kui kirikuaasta nüüd pooleks jagada, siis näeme, et esimene poolaasta on kantud Kristuse elu
olulisemate sündmuste meenutamisest ja pühitsemisest: me alustame Messia tulemise ootusajaga,
rõõmustame Tema sündimisest, meenutame Tema ümberlõikamist, templissetoomist ja lapsepõlve,
samuti Tema täisealiseks saamist ja ristimist avaliku tegevuse alguses. Seejärel läheme koos Issandaga üles Jeruusalemma, saadame Teda Tema kannatuste ja ristiteel, mõtleme kohkumuse ja patukahetsusega Tema surmale ja matmisele ning saame osa Tema ülestõusmise rõõmust ja kirkusest.
Nelikümmend päeva pärast Kristuse ülestõusmise püha tähistame Tema taevasseminemist ning veel
kümme päeva hiljem palume, et Jumal saadaks meilegi nagu esimestele kristlastele jätkuvalt oma
Püha Vaimu, et võiksime Temast nii sõna kui teoga ustavalt tunnistust anda.
Ülestõusmisaeg kestabki kokku viiskümmend päeva – Ülestõusmispühast Nelipühani. Siit tuleneb ka Nelipüha ingliskeelne nimetus Pentecost, mille aluseks olev kreekakeelne sõna tähendabki
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lihtsalt viitkümmet.

Kirikukalendri esimene pooaasta lõpeb nädal pärast Nelipüha Kolmainupühaga – kirik tänab ja
kiidab Jumalat, kes on kõrge ja inimmõistusele haaramatu, ent kes on teinud end meile lähedaseks ja
haaratavaks oma Pojas, meie Issandas ja Õnnistegijas Jeesuses Kristuses.
Püha apostel Johannes ütleb oma esimese kirja alguses: «Mida me oleme vaadelnud ja mida
meie käed on katsunud, seda me kuulutame Elu Sõnast. Jah, Elu on saanud avalikuks ja me oleme
näinud ja me tunnistame ja kuulutame teile igavest elu, mis oli Isa juures ja on saanud meile avalikuks.
Mida me oleme näinud ja kuulnud, seda me kuulutame ka teile, et teilgi oleks osadus meiega. Meie
osadus on osadus Isaga ja Tema Poja Jeesuse Kristusega. Ja me kirjutame seda, et meie rõõm oleks
täielik.» (1Jh 1:1-4)
See ongi ka kirikuaasta teise poole sisu ja tähendus ning Jumala poolt meile antud ülesanne:
kuulutada kogu maailmas Jumala armu, mille läbi Ta on meid Jeesuses Kristuses lunastanud, meile
pattude andeksandmise tõotanud ning meile igavese elu tee valmistanud ja avanud.
Oma taevaminemisel ütles Issand jüngritele nõnda: «Minule on antud kõik meelevald taevas
ja maa peal. Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse
ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud! Ja vaata, mina olen iga päev teie juures
ajastu lõpuni.» (Mt 28:18-20)
Loen neid sõnu sageli, enamasti siis, kui kedagi ristin, kuna need on meie ristimisliturgias ette
kirjutatud. Muidugi on nende sõnade esmane mõte, eriti ristimisel, see, et kõigile inimestele tuleb pakkuda võimalus saada Kristuse omaks, ning selleks peabki neid ristima ja õpetama. Õpetama neile kõike, mida Issand on käskinud – ja mis on võetud kokku kahes suures käsus: «Armasta Issandat, oma
Jumalat, kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega! Armasta oma ligimest
nagu iseennast!» (Mt 22:37.39)
Aga seda Suurt Misjonikäsku, nagu seda nimetatakse, lugedes tabab mind ikka ja jälle üha
uuesti justkui välguna veel üks mõte, mis tuleb välja sellest, millega Jeesus alustab ja millega lõpetab:
«Minule on antud kõik meelevald taevas ja maa peal … Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu
lõpuni.»
Niisiis, Talle on antud «kõik meelevald». Mis oleks, kui minule oleks antud kõik meelevald nii
taevas kui maa peal – mida ma sellega teeksin, mida ma peale hakkaksin? Millegipärast meenub mulle seepeale üks Jeesuse kõrbekiusatustest: «Taas võttis kurat Tema kaasa ühe määratu suure mäe
tippu ja näitas Talle kõiki maailma kuningriike ja nende hiilgust ning ütles Talle: «Selle kõik ma annan
Sinule, kui Sa maha langed ja mind kummardad.»» (Mt 4:8-9)
Mida ma teeksin, kui mul oleks meelevald teha kõike, mis mulle iial mõttesse tuleb? Ma arvan,
et parem on selle üle mitte liiga pikalt fantaseerida. Hoopis olulisem on küsida, mida teeb Kristus selle
meelevalla täiusega, mis Talle on antud nii taevas kui maa peal. Ta ise vastab sellele küsimusele nii:
«Ja vaata, mine olen iga päev teie juures ajastu lõpuni.»
Tema valib meid! Ta tahab olla meie juures, iga päev ja igavesti! Kogu maailmas, kogu universumis ei ole Tema jaoks midagi ega kedagi tähtsamat kui igaüks meist – kas me nüüd mõistame, kui
väga Ta meist hoolib, kui suur on Tema armastus meie vastu?!
See on ka peamine põhjus, miks me järgime aastast aastasse ikka neidsamu kirikukalendri
tähtpäevi: sest nii Kristuse sündimine, kannatused, ristisurm ja ülestõusmine kui ka Tema taevasseminemine ja Püha Vaimu läkitamine kõnelevad ikka ühest ja sellestsamast – Tema mõõtmatust ja
lõputust armastusest meie vastu.
Ning see on ka põhjus, miks kirikuaasta teine pool tuletab meile üha uuesti ja uuesti meelde
meie püha kohust kuulutada Jumala armu Jeesuses Kristuses kogu maailmale – et meie kõikide rõõm
Issandas võiks olla täielik.
Enn Auksmann
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TÄISKOGU KOOSOLEK
Koguduse täiskogu aastakoosolek toimus 22. märtsil 2015.a. Los Angelese Eesti Majas. Koguduse esimees Heino Nurmberg avas koosoleku ja leinaseisakus mälestati lahkunud koguduse liikmeid:
Tiina Repnau, surnud 6. septembril 2014
Armas Laupa, surnud 22. veebruaril 2015
Eleanore Kattai, surnud 19. märtsil 2015
Koguduse tegevusaruanne oli esitatud kirjalikult eelmises Koguduse Teadetes. Täiskogu kinnitas nii tegevus- kui ka majandusaruanded esitatud kujul. Kinnisel hääletusel valiti tagasi nõukogu
liikmeteks Valdur Kaskla, Bruno Laan, Luige Lill, Karl Mikkelsaar, Tiia Mikkelsaar, Aili Rebane, Tõnis
Rebane ja Malle Tael.
Koguduse Revisjoni¬komisjoni liikmeteks valiti Tõnis Rebane, Edgar Kaskla ja Luige Lill, asemikuks Kuno Lill. Kiriku kongressi saadikuks valiti Heino Nurmberg.

NÕUKOGU KOOSOLEK
13. 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. Praost¬konna sinodi saadikuks valiti Heino Nurmberg ja Kuno Lill.

JUHATUSE KOOSOLEK
13. aprillil, kohe peale nõukogu koosolekut toimus juhatuse koosolek ametite ja toetuste jaotamiseks. Ametid jaotati järgnevalt: ase-esimees – Andres Ruetman, kirjatoimetaja – Aili Rebane, abikirjatoimetaja – Asta Auksmann, laekur – Uve Sillat, abilaekur – Mati Laan.
Tänavusest Eest Vabariigi aastapäeva puhul korraldatud korjandusest laekus annetusi $1,000.
See summa koos lisaga oma kontolt jaotati järgmiselt: Eesti Arhiiv Lakewoodis $200, Eesti Punane Rist
$100, Tartu Laste Turvakodu $400, Valga väikelaste kodu „Kurepesa“ $400 ja Los Angelese eestlaste
veebileht „Eesti US“ $200.

LAULATATUD
11. märtsil 2015 laulatati õpetaja
Jack Loo poolt meie koguduse liige,
Kaia Kristi Rebane ja
John Martin Garrett III.
Laulatus ja pulmapidu toimus
suure hulga peigmehe ja pruudi sõprade osavõtul Coto de Caza Country
klubis. Noorpaar asub elama Coto de
Cazas, Orange County lõunaosas.

Südamlikud õnnesoovid
noorpaarile
uue kodu loomisel.
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LAHKUNUD
ELEANORE KATTAI
sünd. PUSKAR

Sünd. 14. aprillil 1924.a. Raasikul, Harjumaal
Surn. 19. märtsil 2015.a. Zionsville, Indianas
Maet. 26. märtsil 2015.a. Eestlaste matusepaigale
Forest Lawn Hollywood Hills
Rahus ma heidan maha ja uinun, sest Sina üksi, Issand, asetad mind julgesti elama.

Psalm 4:9

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

Kolmap. 13. mail
kell 11 e.l.

Seenioride klubi kokkutulek Eesti Majas. Lõunasöök.

Laup. 16. mail
kell 3 p.l.
		
Pühap. 17. mail
kell 9:45 e.l.

Los Angelese Eesti Segakoori kevadkontsert. Koori 65. aastapäeva tähistamine
koosviibimisega.
Täienduskool Eesti Majas. Info: Milvi Laan (310) 663-0676

kell 2 p.l.
Jumalateenistus Los Angelese kirikus. Teenivad õpetaja Jack Loo ja organist
			Kaie Pallo. Nõukogu liikmed: Asta Auksmann ja Boris Auksmann. Kohvilaud.
Laup. 30. mail
kell 10 e.l.

Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku sinod Chicago, Illinois.

Pühap. 31. mail

Sinodi jumalateenistus Chicago Eesti Majas.

Pühap. 21. juunil
kell 2 p.l.

Jumalateenistus Los Angelese kirikus. Teenivad diakonõpetaja Gilda Karu ja
organist Kaie Pallo. Nõukogu liikmed: Andres Ruetman ja Uve Sillat. Kohvilaud.

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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