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MEIE KODUPAIK ASUB TAEVAS
«Meie kodupaik asub taevas, kust me ka ootame Päästjat – Issandat Jeesust Kristust,
kes meie alanduse ihu muudab oma kirkuse ihu sarnaseks selle väe toimel, millega Ta suudab ka alistada enesele kõik.» (Fl 3:20-21)
Kuulsin hiljuti üht Ameerika pastorit vahendamas oma saksa päritolu vanavanemate mälestusi nende saabumisest Ameerikasse. Nagu tuhandetel ja isegi miljonitel teistel, olika nende esimeseks maabumispaigaks Ellis Island. Kodumaalt lahkusid nad viletsuse jausulise tagakiusamise tõttu, ning too tuba või hoone, kus neid Ameerika immigratsiooniametnike poolt
küsitleti, olla nende kirjelduse kohaselt – nii kujuteldamatu,kui see ka näib – tundunud neile
millegi nii kauni ja imetabasena, et nad polevat suutnuduskuda, et neid võiks oodata ees midagi veelgi enamat ja paremat.
Kardetavasti on siin küll tegemist juba neilt vanavanematelt endilt pärit liialdusega, millelelisandub omakorda pojapoja poolne varasemate aegade idealiseerimine koos tollastele
inimestele teatava naiivsusega omistamisega, ent mingi tõetera võib selles jutus siiski olla.
Juba kindel maapind jalge all pärast nädalapikkust või kauematki merereisi on midagierilist.
Samuti tunne, mis sind valdab, kui oled tuhandete tunglejate hulgas viimaks see,kes jutule
võetakse. Ühelt poolt seljataga teatav kahetsus selle pärast, mis on tulnud mahajätta, ühes
ärevusega tuleviku teadmatuse ees – teisalt aga ees terendav lootus uuele algusele.
Mulle meenus selle looga aga see, kuidas meie oma perega Hiiumaale kolisime. Jõudsime Rohuküla sadamasse õhtul üsna hilja ega pääsenud millegipärast viimasele laevale.
Kas oli see liiga täis või meie sadamasse saabumise ajaks juba teele asunud, aga seal me
igatahes olime: mina, mu abikaasa, meie kuueaastane poeg ja neljaaastane tütar.
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Õnneks oli sadamas väike hotell. Võtsime seal ühe toa (ega see vist väga odav olnud,
agamidagi muud üle ei jäänud), ning kui oma numbrisse astusime, oli esimene asi, mida mu
abikaasa nägi, üks prussakas. Aga Maarja, meie väike tütar, lõi ahhetades käsi kokku ning
hüüdis: «Kas me jäämegi siia elama? Siin on nii ilus!»
Ei, me ei jäänud sinna elama. Aga see lugu tuleb mulle aeg-ajalt meelde ja on mulle päris
palju erinevaid asju õpetanud.
Kõigepealt seda, et nagu mõni meist nägi tolles hotellitoas prussakaid täis paratamatust, mõni aga ilu, millesse tahakski jääda, või nagu Ellis Island oli paljudele sisserännanutele sissepääsuks Tõotatud Maale, tuhandetele aga hoopis The Island of Tears või
Heartbreak Island, just samamoodi on meie eluga üleüldse. Ning kui me küsime vahel, mida
Jeesus võis küll mõelda selle all, kui Ta ütles, et me kõik peaksime olema nagu lapsed, siis
ehk just siin on peidus vähemalt üks vastus sellele küsimusele: erinevalt täiskasvanust näeb
lapse pilk enamasti esimesena ilu, mitte koledat. Ja isegi kui tal on teinekord hirm, kasvõi
tundmatuse ja teadmatuse ees, siis oskab ta teha kõige tähtsamat ja paremat, mis selles
olukorras võimalik: loota oma vanemate, oma ema ja isa peale.
Aga muidugi ei muuda see tegelikkust: kaunid kardinad ei tee olematuks aknalaual sibavaid prussakaid, ning hotell ei ole päris oma kodu (rääkimata sellest, et Rohukülasadamat
võiks võrrelda imelise Hiiumaaga). Ja siin on järgmine ülioluline õppetund: me oleme teel,
me ei ole veel pärale jõudnud – ja see ongi hea. Kuigi Ellis Island on kahAmeerika, ei olnud
see kahtlemate mitte see Ameerika, kuhu need sajad ja tuhanded jamiljonid rändurid lootsid
kord pärale jõuda.
Ent isegi Ameerika – või Eesti või isegi Hiiumaa – ei ole meie lõplik eesmärk, meie jäädav
elupaik. «Meil pole siin jäädavat linna, vaid me taotleme tulevast,» ütleb Pühakiri (Hb13:14)
Kõik meie praegused elupaigad ja eluasemed on üksnes ränduri telk, mis tuleb peagi koost
võtta, et edasi minna.
Kus on meie tõeline kodupaik, meie igavene eesmärk? Püha apostel Paulus ütleb, et see
on taevas – seal, kuhu on läinud ja kust tuleb taas meie Päästja, meie Õnnistegija Jeesus
Kristus, kes muudab meie alanduse kirkuseks ning rüütab kaduva kadumatusega ja sureliku
surematusega (1Kr 15:53).
Kristus, Jumala igavene Poeg, on tulnud ja elanud kui kaduvuse telgis meie, kaduvate, keskel, et meie, surelikud, võiksime saada surematu Jumala lasteks. Ta on andnud ennast’meie
eest, et meie oleksime surnud surmale ja patule ning, olles ühes Temaga surnuistüles äratatud, käiksime koos Temaga uues elus Jumala kirkuses.
Jah, me peame võtma vastu ka selle, mis saab meile osaks siin maailmas, ning tegema
sellest parima, mis võimalik. Aga mitte iialgi ei tohi me unustada, et me oleme siiski vaid teelised: ning see maailm siin ei ole midagi enamat kui üks ajutine ulualune, meie agaoleme teel
oma tõelise kodupaiga poole.
See maailm siin on meie Ellis Island – loodetavasti mitte ainult The Island of Tears või
Heartbreak Island, vaid Jeesuses Kristuses tõeline värav igavesele Tõotatud Maale.
Õpetaja Enn Auksmann
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NÕUKOGU KOOSOLEK
Koguduse nõukogu pidas koosoleku 8. veebruaril aruannete läbivaatamiseks. Otsustati kinnitada majandusaruanded esitamiseks koguduse täiskogu aastakoosolekul. Majandus
aruanne näitas sissetulekuid $ 35,902.48 ja väljaminekuid $ 29,763.13. Otsustati kokku kutsuda koguduse täiskogu aasta koosolek 20. märtsil 2016 algusega kell 11 e.l. Eesti Majas.
Kinnitati täiskogu koosoleku päevakord.

TÄISKOGU KOOSOLEK
Koguduse täiskogu koosolek toimub pühapäeval, 20. märtsil 2016.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
maksukohustuse kogudusele on täitnud ja vähemalt ühe aasta on olnud koguduse nimekirjas. (E.E.L.K. põhimäärus § 101)

LAHKUNUD
GERDA KANNO

sünd. KENIMÄGI
Sünd. 21. veebruaril 1918.a. Tallinnas
Surn. 7. augustil 2015.a. North Hollywood, Californias

ANDRES ELLERI

Sünd. 29. novembril 1938.a. Tartus
Surn. 25. jaanuaril 2016.a. Long Beach, Californias
Rahus ma heidan maha ja uinun, sest Sina üksi, Issand, asetad mind julgesti elama.
Psalm 4:9
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E.E.L.K. LOS ANGELESE KOGUDUSE 2015. AASTA
TEGEVUSARUANNE
JUMALATEENISTUSED

2015. 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 351 inimest, lapsed kaasaarvatud. Keskmiselt võttis osa igast
jumalateenistusest 29 inimest.
Armulauaga jumalateenistusi oli 2. Los Angelese kirikus 1, armulaualisi 8 ja Forest Lawni
Valges kirikus 1, armulaualisi 16
Jumalateenistused viisid läbi praost Enn Auksmann, õp. Jack Loo ja diakonõpetaja Gilda
Karu.

ÜHISÜRITUSED

3. mail peeti Eesti Majas Los Angelese Eesti Täienduskooli ja koguduse ühine Emadepäev. Osavõtjaid oli 64.
13. detsembril peeti Eesti Majas Los Angelese Eesti Täienduskooli ja koguduse ühine
jõulupuu. Osavõtjaid oli 70.

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 2015. aastal
kuus koguduse liiget.

KOGUDUSE LIIKMED

E.E.L.K. Los Angelese koguduse liikmeannetust tasus 2015. aastal 98 koguduse liiget.
Koguduse nimekirjas on 136 hinge, nendest 124 on konfirmeeritud. Koguduse tegevuspiirkonnas elab veel 120 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.
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EELK L. A. KOGUDUSE 2015 ARUANNE JA 2016 EELARVE
							
				
Aruanne 2015
Eelarve 2015		
Tulud: 									

Eelarve 2016		

1. Nimelised annetused		
$ 13,790.00
$ 15,000.00 		
$ 15,000.00 		
2. Lahtised annetused		
$
233.00
$
300.00 		
$
300.00 		
3. Intressid			
$ 11,107.06
$ 12,000.00 		
$ 9,000.00 		
4. Mälestusfondi intress		
$
2,191.42
$ 3,000.00 		
$ 2,500.00 		
5. Loterii ja suvepäev		
$
3,731.00
$ 3,000.00 		
$ 3,000.00 		
6. Mitmesugused tulud		
$
250.00
$
200.00 		
$
200.00 		
7. Korjandus abistamiseks		
$
1,000.00
$ 1,000.00 		
$ 1,000.00 		
				
8. Matuseplatsid			
$
3,600.00 							
9. Hoiuarvete kasutamine		
					
				
$ 35,902.48
$ 3 4,500.00
$ 31,000.00
Kulud: 									
Õpetaja: 										
1. Palk			
$
-		
$ 27,000.00 		
$ 27,000.00 		
2. Korteriraha			
$
- 		
$ 24,000.00 		
$ 24,000.00 		
3. Autokulu			
$
- 		
$
3,600.00 		
$
3,600.00 		
4. Haiguskindlustus			
$
- 		
$ 15,400.00 		
$ 15,400.00 		
5. Immigratsioon			
$
3,831.92 							
Õpetaja kokku			
$
3,831.92
$ 70,000.00 		
$ 70,000.00 		
			
5. Ametisõidud						
$
500.00
$
500.00 		
6. Kantselei			
$
1,481.96
$ 2,000.00 		
$ 2,000.00 		
7. Vaimulik kirjandus		
$
211.77
$
260.00 		
$
250.00 		
8. Kiriku üür			
$
1,000.00
$ 1,500.00 		
$ 2,200.00 		
9. Koosviibimised			
$
81.26
$
200.00 		
$
200.00 		
10. Koguduse Teated			
$
1,716.80
$ 1,500.00 		
$ 1,800.00 		
11. Lahkunute mälestamine		
$
343.00
$
400.00 		
$
500.00 		
12. Kirikutöö korraldamine										
a) külalisõpetajad			
$ 11,202.06
$ 1,000.00 		
$ 1,000.00 		
b) organist			
$
1,400.00
$ 1,500.00 		
$ 2,200.00 		
i) haiguskindlustus		
$
4,606.33
$ 4,800.00 		
$ 4,900.00 		
c) kirikumuusika			
$
200.00
$
600.00 		
$
600.00 		
13. Loterii ja suvepäev		
$
1,215.80
$ 1,400.00 		
$ 1,400.00 		
14. Abistamine										
a) korjandusest			
$
1,100.00
$ 1,000.00 		
$ 1,000.00 		
b) lokaalne			
$
200.00
$
200.00 		
$
200.00 		
15. Praostkonnamaks		
$
490.00
$
500.00 		
$
500.00 		
16. Mitmesugused kulud		
$
682.23
$
140.00 		
$
150.00 		
					
					
$ 29,763.13
$ 87,500.00 		
$ 89,400.00 		
Kokkuvõte: 									
‘
Sissetulekud			
$ 35,902.48 		
$ 34,500.00 		
$ 31,000.00 		
Väljaminekud			
$ (29,763.13)		
$ (87,500.00)		
$ (89,400.00)		
Ülejääk/Puudujääk		

$

6,139.35

$ (53,000.00)		

									

$ (58,400.00)
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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.
Kolmap. 9. märtsil
kell 11 e.l.

Seenioride Klubi kokkutulek Eesti Majas. Lõunasöök.

Neljap. – pühap.
10.-13. märts

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

Esmasp. 14. märtsil Juhatuse koosolek Eesti Majas
kell 7:30 p.l.
Laup. 19. märts
kell 9:45 e.l.

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

Pühap. 20. märtsil
kell 11 e.l.
kell 12:30 p.l.
kell 2 p.l.
kell 4 p.l.
		

Koguduse täiskogu aasta koosolek Los Angelese Eesti Majas.
Los Angelese Eesti Seltsi aastakoosolek.
Ühing Eesti Maja aastakoosolek.
Teatrietendus Eesti Majas. Lavastus „Fenomen“ Eestist. Mait
Malmsteni soolo etendus.

Reedel, 25. märtsil Suur Reede jumalateenistus armulauaga Los Angelese kirikus.
		
Teenib õpetaja Jack Loo, organist Kaie Pallo. Nõukogu liikmed: Aili
kell 2 p.l.
		
Rebane ja Tõnis Rebane.
										
Pühap. 27. märtsil Ülestõusmispüha jumalateenistus Los Angelese kirikus. Teenib
.		
õpetaja Jack Loo, organist Kaie Pallo. Solist bariton Matti Riivald.
kell 2 p.l.
		
Nõukogu liikmed: Andres Ruetman ja Uve Sillat.
Pühap. 3. aprillil
kell 9:45 e.l.

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

Esmasp. 11. aprillil
kell 7:30 p.l.

Nõukogu koosolek Eesti Majas. Järgneb juhatuse koosolek.

Kolmap. 13. aprillil
kell 11 e.l.

Seenioride Klubi kokkutulek Eesti Majas. Lõunasöök.

Pühap. 17. aprillil
kell 9:45 e.l.

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

Pühap. 24. aprillil
kell 2 p.l.
		

Jumalateenistus Los Angelese kirikus. Teenivad õpetaja Jack
Loo ja organist Kaie Pallo.
Nõukogu liikmed: Edgar Kaskla ja
Heljo Kaskla. Kohvilaud.

Pühap. 1. mail
		
kell 2 p.l.
		

Täienduskooli ja Koguduse ühine Emadepäeva tähistamine		
Eesti Majas. Täienduskooli ja koguduse liikmete päevakohased ettekanded. Nõukogu liikmed: Mati Laan ja Johannes Nukk. 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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