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SEITSE VENDA JA NENDE PÜHA EMA
Eesti rahvakalendris on kolm kuud, mis on saanud oma nimed pühakute järgi: aprill ehk
jürikuu, juuni ehk jaanikuu ja september ehk mihklikuu. Ülejäänutest on neli seotud samuti pühadekalendriga: jaanuar ehk näärikuu (näärid – uusaasta), veebruar ehk küünlakuu (2. veebruaril tähistatava küünlamaarjapäeva järgi), märts ehk paastukuu ja detsember ehk jõulukuu.
Viis kalendrikuud on aga oma rahvapärased nimed saanud mitte pühade, vaid aastaaegade
või nendel tehtavate tööde järgi: mai ehk lehekuu, juuli ehk heinakuu, august ehk lõikuskuu,
oktoober ehk viinakuu ja november ehk talvekuu.
Ometi ei ole needki sugugi tühjad kirikukalendri tähtpäevadest. Nii peetakse 2. juulil heinamaarjapäeva, meenutades sellega Jeesuslast oma üsas kandva Jumalaema külaskäiku vaga
Eliisabeti juurde, 22. juulil on Madlipäev püha Maarja Magdaleena mälestuseks, 25. juulil Jaagupipäev ehk püha apostel Jaakobuse püha, 26. juulil annepäev Püha Anna, Neitsi Maarja
ema mälestuseks ja 29. juulil olevipäev ehk kuningas Olav II surmapäev.
Kõige enam on mul aga lapsepõlvest saati meeles 10. juuli ehk seitsmevennapäev. See oli
vaata et suve kõige tähtsam päev, sest kui siis sadas, tähendas see seitset vihmast, kui oli aga
päiksepaisteline, siis seitset päikselist nädalat. Kas see alati päris nõnda täppi läks, on iseküsimus – pealegi tuleb arvestada, et meie vanarahva tähtpäevad ja tavad on kujunenud nn vana
ehk juliuse kalendri järgi, millega praegusel gregoriuse kalendril on ligi paarinädalane vahe.
Ometi jälgisid eriti vanemad inimesed minu lapsepõlve ajal seitsmevennapäeva ilma väga
tähelepanelikult – iseäranis need, kes pidasid põldu või kellel oli vähemalt mingisugune aiamaa.
Kirikukalendris on seitsmevennapäev muidugi märksa tähtsam kui lihtsalt üks teatavate ilmaennustamistavadega seotud tähtpäev. Sellel päeval mälestatakse seitset märtritena surnud
venda – õigemini üht märtrina surnud ema ja tema seitset poega.
Ema nimi oli Felicitas. Ta oli sündinud ja elas Roomas, tõi ilmale seitse poega – Alexanderi,
Felixi, Januarise, Martialise, Philippuse, Silvanuse ja Vitalise – ning pidas seejärel lesepõlve.

Kuna sai teatavaks, et ema ja pojad on kristlased, anti nad üles ja veeti kõik koos kohtuniku ette. Teel manitses ema oma lapsi kindlameelsusele – ning on täiesti selge, et kõige kindlameelsem pidi olema tema ise, kuna pärast surmamõistmist tapeti kõik pojad üksteise järel
tema enda silme ees. Mida pidi sel hetkel ema süda tundma…
Viimaks hukati ka ema ise ning maeti Maximuse katakombidesse Via Salarial. Püha Felicitase ja tema seitsme poja märtrisurm leidis aset tõenäoliselt aastal 166, see tähendab nüüdseks juba kaheksateist ja pool sajandit tagasi.
Pea samasuguse loo leiame ka Piiblist, 2. Makkabite raamatu 7. peatükist, kus kirjeldatakse seitsme venna ja nende ema märtrisurma kuningas Antiohhos IV ajal, tõenäoliselt aastal
166 enne Kristuse sündi Jeruusalemmas. Selles loos kõneldakse, kuidas helleenid üritasid
sundida juute nende usust taganema ja nii taheti ka seitset venda ja nende ema panna sööma
sealiha, et nad seeläbi oma vanematele antud Seadusest lahti ütleksid ja paganausu kombed
omaks võtaksid.
Siinjuures on äärmiselt oluline, milliste sõnadega märtrid oma usust ja ustavusest tunnistust andsid. Nii ütles teisena kuninga ette toodu: «Sina, nurjatu, võtad meilt küll praeguse elu,
aga maailma Kuningas äratab meid, kes me sureme Tema Seaduse pärast, uuele, igavesele
elule!» Neljas kostis: «On lohutav, kui neil, kes surevad inimkäe läbi, on Jumalalt antud lootus,
et Ta meid jälle üles äratab. Aga sinul ei ole ülestõusmist eluks!» Viies: «Sinul on meelevald
inimeste keskel ja sa teed, mida tahad, ehkki oled surelik. Aga ära mõtle, et Jumal on meie
rahva maha jätnud! Oota pisut, ja sa saad näha Tema suurt väge!»
Poegadest veelgi imetlusväärsem oli aga ema, kes julgustas poegi nõnda: «Mina ei tea,
kuidas te olete minu üska ilmunud, ei ole ju mina teile hinge ja elu kinkinud, ega ole mina ka
teist igaühe algaineid kokku liitnud. Sellepärast siis maailma Looja, kes on kujundanud inimese sünni ja on kavandanud kõigi olendite tekkimise, võib armulikult anda teile jälle hinge ja elu,
nii kindlasti nagu te nüüd iseendast ei hooli Tema Seaduse pärast.»
Noorimale oma lastest ütles ema: «Mu poeg, halasta minu peale! Olen sind üheksa kuud
oma üsas kandnud ja kolm aastat imetanud. Olen sind kasvatanud, hooldanud ja hoidnud su
praeguse elueani. Ma palun sind, mu laps, vaata taevast ja maad ja silmitse kõike, mis seal
on! Ja mõtle, et Jumal on selle teinud olematust, ja et inimsugugi on sündinud selsamal viisil!
Ära karda seda timukat, vaid ole oma vendade vääriline ja mine julgesti surma, et saaksin sinu
koos su vendadega tagasi Jumala armuajal!»
See kõik võib olla meile päris mõistetamatu. Vähemalt mina küsin märtrite lugude üle mõtiskledes endalt sageli, kas ja mille nimel olen mina valmis surma minema.
Aga võib-olla ei olegi see hetkel meie tähtsaim küsimus. Veelgi tähtsam on küsida endalt,
vajadusel ikka ja jälle, mille nimel me üldse elame. Mis on see, mis teeb meid tõeliselt elusaks? Kes on see, kelle poole peame vaatama ja kelleta me ei saa?
Üha sagedamini näib, et maailm meie ümber muutub järjest lapsikumaks – ja meie isegi,
sest üha vähem huvitab meid see, mis igavene, ning üha enam see, mis kaob. Ja isegi kaduvad asjad kipuvad muutuma järjest kaduvamateks, nii et me pole võimelised vanavanemate
kombel seitset nädalatki ette mõtlema…
Ometi on inimene ikka seesama. Ja Jumal on seesama. Ning kas me tahame või ei, ilmselt
peame meiegi aegajalt – ja ükskord kindlasti – tegema valikuid, mis määravad meie igaviku.
Soovin, et meie kõikide valik oleks siis sama selge, kindel ja õige nagu neil emadel ja nende
poegadel, kellest meile pajatab juulikuine seitsmevennapäev.
Õpetaja Enn Auksmann
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E.E.L.K. Sinod Torontos
20. – 22. mai 2016
Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku 2016. aasta sinod toimus Torontos kohaliku Vana
Andrese koguduse korraldusel. Sinodi korraldaja, Toronto Vana-Andrese koguduse õpetaja
Kalle Kadakas ütles südamliku tere tulemast kõigile sinodist osavõtjatele, tuues samas ka
tervituse soome koguduselt, kelle kirikust on saanud nüüd ka eesti Vana Andrese koguduse
kirik pärast oma ajaloolise kirikuhoone müümist ühele Toronto presbüüteri kogudusele. Kiriku
ajaloolisest orelist ja organistist oli valmistatud dokumentaalne videofilm, mida kokkutulnud
said vaadata pärast koosolekute lõppu. Jeesuse Kristuse poolt alustatud töö Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kirikus jätkub Tema õnnistuse all ja saab kinnitust, et “nurja see ei läe”. Üksmeel ja armastav vendluse vaim juhtis kõike tegevust sinodi kestel.
Koosolekut juhatas Los Angelese koguduse esimees Heino Nurmberg, protokollisid Airi
Vaga ja Epp Aruja. Kirikule valitud piiskop Thomas Vaga andis ülevaate meie kiriku vaimulikust tööst iga koguduse tarvete tasemel õpetajate ja abiliste kaudu. Piiskop rääkis sõbralikust
vahekorrast Eestis toimiva evangeelse luterliku kirikuga, kokkusaamistest ja aruteludest peapiiskop Urmas Viilmaga ja piiskop Tiit Salumäega. Küsimusele, millal võiks piiskopiks valitud
Thomas Vaga ametisse seadmine toimuda, piiskop electus ei osanud vastust anda.
Piiskop electus heitis pilgu 2015. aastale, mil E.E.L.K.-s oli 13 kogudust, milledest kaks
olid pihtkonnad. Sel aastal on E.E.L.K.-s 11 kogudust ja üks pihtkond, sest Buffalo kogudus on
lõpetanud tegevuse eestlaskonna kahanemise ja kauaaegse esimehe Edgar Zirna igavikku
siirdumise tõttu, ja New Yorgi Pauluse koguduse teine pihtkond on nüüd Schenectady-Albany kogudus. Thomas Vaga märkis suure heameelega, et Eesti Evangeeliumi Luteri Usu
Kirik on nüüd esmakordselt registreeritud üldkirikuna Ühendriikide IRS-i ehk tulumaksu ameti
juures oma eestikeelse nimega, millega see nimi on kaitstud ja mis garanteerib kirikule tulumaksust vaba staatus USA riigiseaduste kohaselt. Ta kinnitas, et kõik Eesti Evangeeliumi
Luteri Usu Kirikusse kuuluvad kogudused naudivad samasugust tulumaksu vaba staatust.
Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku koguduste hulgas on E.E.L.K. Bergen County kogudus
kõige vanem kogudus, asutatud aastal 1929 Eestist ümberasujate poolt. Selle koguduse
jumalateenistused toimuvad Bogota linnas, New Jerseys asuvas Trinity Lutheran kirikus, mille ehitamisel olid ametis ka kohalikud eestlased juba aastal 1920. Bergen County koguduse
esinaine Malle Väärsi, kes kuulub ka Trinity Lutheran ameerika luteriusu kogudusse, andis
ülevaate eesti koguduse toimingust, kiriku ehituse suurest remondist ja võttis vastu kutse korraldada kiriku tuleva aasta sinod selles kirikus ja Bergen County koguduse korraldusel.
11 koguduse ja ühe pihtkonna tegevuse aruanded nende esindajailt isiklikult või piiskopile
kirja teel saadetud vormis esitati sinodist osavõtjaile. Tervitajate hulgas olid E.E.L.K. Connecticuti koguduse õpetaja praost emeeritus Uudo Tari ja E.E.L.K. Chicago Esimese koguduse
diakon õpetaja Gilda Karu, kes ei saanud isiklikult kohal viibida.
Eriti huvitavaks osutus hästi õnnestunud lülitus praegu Eestis viibiva praost Enn Auksmanniga, kes kõneles sinodist osavõtjatele interneti Skype vahendusel. Osavõtjad nägid ja
kuulsid referenti suure ekraani peal ja tema nägi meid. Referaat oli üli huvitav. Praost Auksmann rääkis ajast, millal tema oli poisike; millal Eesti oli Nõukogude kommunistliku okupatsiooni haardes; millal lapsed olid võtnud omaks, et jutud Jumalast on muinasjutulised; millal
“teati kindlasti”, et Jumalat pole olemas ja et usklikud on eksinud. Liigutusega kuulasime,
kuidas Enn Auksmanni onu, tuntud ajaloolane Rein Helme andis noorele Ennule esimese
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sammu usule ärkamise pikemal rännakul, kui onu ja tema vahel tuli jutuks Jumal ja kui noor
ateistiliku kasvatuse saanud Enn kinnitas onule uhkusega, et Jumalat pole ju olemas. Onu
lühike küsimus: “Kuidas nii, kuidas sa tead?” pani poisi mõtlema. Sellest küsimusest läks usutee uks praokile ja lõpuks lahti nii, et Ennust sai Issanda kiriku õpetaja, hingekarjane. Nüüd on
tema nõustunud tulema kogu perega Ühendriikidesse, Los Angelese eesti koguduse õpetajaks. Tema otsus ja positiivsed väljavaated ja plaanid on andnud kirikule uut lootust ja suurt
rõõmu ning tänulikkust Kristuse kiriku töös. Koguduse esimees Heino Nurmberg ütles tulevasele koguduse õpetajale tere tulemast ja soovis Jumala õnnistust kolimise käigus. Piiskop
electus oma poolt tänas praost Auksmanni referaadi pidamise eest kella-ajal, mil Eestis ligineti keskööle.
Kuuldi laekuri Kuno Lille aruannet kiriku majanduslikust olukorrast ja aruanded ning eelarve võeti koosoleku poolt vastu ühel häälel. Piiskop Thomas Vaga teatas, et kirikule on tulnud
pärandus mille eesmärgiks oli määratud kirikuõpetajate koolitamine. Ta esitas soovi kasutada
annetatud raha õpetajate abiliste koolitamiseks, kes tutvuksid Eesti Evangeeliumi Luteri Usu
Kiriku Agendaga ehk kiriku teenistuste käsiraamatuga, et vajaduse korral toimetada ristimisi,
matuseid ja muid vajalikke ametitalitusi ja jumalateenistusi, kui õpetajad on takistatud kohale
tulemast, sest Ühendriigid on suur ja vahemaad pikad. Mainiti, et Eesti iseseivuse ajal ja
varem olid õpetajatele abiks kooliõpetajad ja köstrid. Plaanis on korraldada õppekursus. See
toimuks käesoleva aasta oktoobri alguses. Eesti Usuteadusliku Instituudi rektor, dr. Ove Sander Eestist ja noor õpetaja Markus Vaga kohalikest jõududest on andnud lubaduse tulla õpetama. Kursus on avatud kõigile, kellele eestlaste usuline E.E.L.K. korra järgi teenimine on
tähtis ja südame lähedane. Kursusega seotud kulud makstakse kirikule annetatud pärandusest.
Piiskop electus tänas südamlikult Vana Andrese koguduse esinaist Riina Klaasi ja kogudust suurepäraselt korraldatud kiriku sinodi korralduste eest. Kiriku veebilehe toimetaja Tiiu
Roiser kutsus koguduste esindajaid külastama kiriku kodulehekülge, mille aadressiks on http://
www.eelk-kirik.com/ ja lisama oma koguduses toimunu kohta informatsiooni. Sinodi lõppedes
pidas tänupalve õpetaja Markus Vaga. Lauldi koos “Oh võtkem Jumalat, suust südamest
nüüd kiita”.
Sinodi lõppjumalateenistus toimus ilusas Agricola soome luteriusu kirikus, millest on
saanud nüüd Toronto Vana Andrese koguduse kodukirik. Jutlustas piiskop Thomas Vaga,
liturgias õpetaja Kalle Kadakas. Teenistus oli armulauaga, mille seadis üles piiskop ja jagamisel abistas õpetajaid Jüri Silmberg. Vaado Sarapuu lindistas videole sinodi koosoleku ja
piiskopi jutluse.
Airi Vaga

KOGUDUSE ÕPETAJA
Õpetaja Enn Auksmann koos abikaasa Mirje ja poegade Johannese ja Joosep-Felixiga
saabusid Eestist 16. juunil. Linda ja Edgar Kaskla aitasid perel lenuväljalt ajutisse peatuspaika
saada. Nüüdseks on valitud korter Orange County-s aadressil 2790 Kelvin Ave Apt. 1102, Irvine, CA 92614. Kuna Eestist mööbli toomine polnud mõtekas, on perel iga ese, mis kellegil liiga
on, tänuga vastu võetud. Isegi kas või mõni jalgratas mis on garaaži unustatud, on teretulnud.
Võite silmas pidada, et annetused koguduse kaudu on tulumaksust maha arvestatavad.
Juhatus, nõukogu ja kogu koguduse pere tervitavad õpetajat koos perega ja soovivad uute oludega kiiret kohanemist.
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LOTERII
Koos käesolevaga saadetakse välja korjanduslehed loteriiks, mille loosimine leiab aset
koguduse suvepäeval, 25. septembril 2016.a. Linda ja Edgar Kaskla kodus 9591 Halekulani
Drive, Garden Grove, CA 92841. Telefon: 714 636 8393. Palutakse annetada käsitöid, kunstiesemeid, tarbeasju (vaidlematult uusi), või raha võitude ostmiseks. Korjanduslehed koos annetustega palume tagastada koguduse laekur Uve Sillatile hiljemalt 1. septembriks.
Loteriipiletid saadetakse välja koguduse liikmetele ja sõpradele koos informatsioonilehega
septembri alguses. Kõik, kes pileteid ei soovi, või soovivad rohkem kui 10, kuid maksimum
kuni 50 piletit inimese kohta (piletihind endiselt $1.00 annetusena), palutakse lahkesti teatada
koguduse laekurile enne 20. augustit k.a.
NB! Suvepäeval, 25. septembril, kohapeal, müüakse väljaostmata ning ülejäänud loterii
pileteid piiramatul arvul.
Juhatus tänab annetuste eest!

TOETUSTE JAGAMINE
Tänavusest Eest Vabariigi aastapäeva puhul korraldatud korjandusest laekus annetusi
$1,540. Juhatuse koosolekul 9. mail jaotati see summa järgmiselt: Eesti Arhiiv Lakewoodis
$200, Eesti Punane Rist $100, Tartu Laste Turvakodu $520, Valga Väikelaste Kodu „Kurepesa“ $520 ja Los Angelese eestlaste veebileht Eesti US $200.

LAHKUNUD
JAAK KUKK
Sünd. 17. aprillil 1925.a. Tallinnas
Surn. 5. aprillil 2016.a. Woodland Hills, Californias
Maet. 25. mail 2016.a. eestlaste matusepaigale
Forest Lawn Hollywood Hills, Los Angeles, California

JOHN KATTAI
Sünd. 18. mail 1924.a. Pärnus
Surn. 4. mail 2016.a. Zionsville, Indianas
Maet. 17. mail 2016.a. eestlaste matusepaigale
Forest Lawn Hollywood Hills, Los Angeles, California
Rahus ma heidan maha ja uinun, sest Sina üksi, Issand, asetad mind julgesti elama.
Psalm 4:9
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KALENDAARIUM
Pühap. 10. juulil
kell 2 p.l.
		
		
Esmasp. 18. juulil
kell 7:30 õhtul

Jumalateenistus Los Angelese kirikus. Teenivad õpetaja Enn
Auksmann ja organist Kaie Pallo. Nõukogu liikmed: Kuno Lill ja Luige
Lill. Kohvilaud.

Pühap. 24. juulil
kell 2 p.l.
		

Jumalateenistus Los Angelese kirikus. Teenivad õpetaja Enn
Auksmann ja organist Kaie Pallo. Nõukogu liikmed: Asta Auksmann ja
Boris Auksmann. Kohvilaud.

Pühap. 14. aug.
kell 2 p.l.
		

Jumalateenistus Los Angelese kirikus. Teenivad õpetaja Enn
Auksmann ja organist Kaie Pallo. Nõukogu liikmed: Raivo Neggo ja
Malle Tael. Kohvilaud.

Juhatuse koosolek Eesti Majas.

Esmasp. 15. aug. Juhatuse koosolek Eesti Majas.
kell 7:30 õhtul
Pühap. 28. aug.
kell 2 p.l.
		

Jumalateenistus Los Angelese kirikus. Teenivad õpetaja Enn
Auksmann ja organist Kaie Pallo. Nõukogu liikmed: Aili Rebane ja
Tõnis Rebane. Kohvilaud.

Pühap. 11. sept.
kell 2 p.l.
		

Jumalateenistus Los Angelese kirikus. Teenivad õpetaja Enn
Auksmann ja organist Kaie Pallo. Nõukogu liikmed: Andres Ruetman
ja Uve Sillat. Kohvilaud.

Kolmap. 14. sept.
kell 11 e.l.

Seenioride Klubi kokkutulek Eesti Majas. Koosviibimine.

Esmasp. 19. sept. Juhatuse koosolek Eesti Majas.
kell 7:30 õhtul
Pühap. 25. sept.
kell 11 e.l
		
		

Koguduse Suvepäev Garden Grove´is Linda ja Edgar Kaskla kodus.
Nõukogu liikmed: Edgar Kaskla ja Mati Laan. Lõunasöök, koosviibimine,
loterii. Kohvilauale palutakse tuua küpsiseid ja kooke meie tavapärasel
viisil.

Pühap. 9. okt.
kell 2 p.l.
		

Jumalateenistus Los Angelese kirikus. T eenivad õpetaja Enn
Auksmann ja organist Kaie Pallo. Nõukogu liikmed: Valdur Kaskla ja
Tiia Mikkelsaar. Kohvilaud.

Kolmap. 12. okt.
kell 11 e.l.

Seenioride Klubi kokkutulek Eesti Majas. Koosviibimine.

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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