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JUMALAL ON MEILE VARUKS MIDAGI PALJU ENAMAT
Tuleta meelde kogu teekonda, mida Issand, su Jumal, sind on lasknud käia! (5Ms 8:2)

Vast umbes nelja või viie aasta eest külastasin väikses hooldekodus üht meie koguduse liiget, 
päris pika elu ära elanud meest, et temaga veidi juttu puhuda. Meie jutuajamine oli küllaltki katkendlik – 
mitte selle tõttu, et mu vestluskaaslane poleks jaksanud soravamalt rääkida, vaid seepärast, et tema 
jutustust liigendasid sagedased mõttepausid.

Ühe taolise pausi järel ta ütles: «Jah, siis me olime noored ja vabad ning võisime minna, kuhu 
tahame, ja teha, mida tahame…» Ning pärast senistest veelgi kauem kestnud pausi: «Siiamaani ei tea, 
kuhu ja mida me tahame…»

Pärast neid sõnu jäi too vana mees pikalt vaikides aknast välja vaatama. Või õigemini: ilmselt oli 
vaid tema pilk suunatud akna poole, tegelikult aga nägi ta enda ees justnimelt toda mainitud 
noorusaega ning küllap paljut sellele järgnenutki.

Sellised hetked teevad nukraks, kas pole? Mitte sellepärast, nagu oleks too mees kogu oma elu 
elanud teadmatuses või valesti. Vastupidi, ma tean, et ta oli elanud igati hästi ja õigesti. Nukrus tuleb 
aga koos selliste väga inimlike küsimustega, nagu: Mis on sellest kõigest kasu?, ja: Kuhu see kõik on 
meid välja toonud?

Too mees oli jõudnud välja hooldekodusse. Väga toredasse ja hubasesse hooldekodusse, kus 
ei elanud palju rahvast, kus olid lahked abilised, kus elanike rõõmuks jooksis ringi isegi väike, üliarmas 
karvane koerake, kes puges võimalust mööda igaühe külje alla ega jätnud kedagi teadmatusse, et on 
vähemalt üks olend, kes temast siiralt hoolib.
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Aga ikkagi: kogu see elu, kogu see vabadus, kõik need teed, mis olid kord lahti ja millest nii 
paljud olid nüüdseks ka läbi käidud – ning viimaks ikkagi ratastooli või koguni voodisse aheldatult 
hooldekodus või kustahes mujal samasuguses olukorras… – «Siiamaani ei tea, kuhu ja mida me 
tahame…»

Niisugune see meie elu on. Sellest teadmisest võib teha täiesti vastandlikke järeldusi. On neid, 
kes ütlevad, et just seepärast peabki võtma elult kõik, mis võtta annab – et oleks, mida vanaduspäevil 
meenutada.

Aga mis siis, kui sa ei olegi suuteline enam midagi meenutama? Või kui elunautimine ei ole 
mingil põhjusel võimalik? – Noh, seda enam, üteldakse siis vastuseks: sest homme oleme võib-olla 
juba surnud!

Vastukaaluks on alati ka neid, kes justnagu ei julgegi kunagi elama hakata ja peavad 
aastakümneid hiljem üllatunult küsima, kuhu see paljuoodatud elu õieti jäi…

Minu mõtlik vestluskaaslane seal hooldekodus ei esindanud kumbagi neist kahest äärmusest. 
Ta elas, ja enamasti nii, et polnud põhjust suuremat kahetseda. Aga see küsimus oli tema ees ikkagi: 
milleks see kõik, kui see lõpeb kord just nõndaviisi? – Me olime nii vabad ja võisime minna ja teha, 
kuhu ja mida tahame – aga kuhu… ja mida…?

Kahtlemata saab inimene teha ka siin elus, püstitada ka siin maailmas ühtteist sellist, mis näib 
vähemalt inimlikku mõõtkava kasutades olevat püsiv ja väärtuslik, võib-olla peaaegu kadumatugi. Aga 
ikkagi ei saa me vastu Pühakirjas nii selgelt väljendatud tõele: «Meil pole siin jäädavat linna.» (Hb 
13:14)

Meil peab olema mingi muu, mingi kaugem, mingi suurem eesmärk – või meie süda ei jää mitte 
kunagi rahule! Isegi kui saavutame elus väga palju, isegi kui võime kord rahulolutundega vaadata oma 
kätetööle, heldimuse ja südamesoojusega silmitseda oma järeltulijaid, jääb ikkagi küsimus: kas see tee, 
mida oleme käinud, viib kuhugi?

Peab viima, kuna see on midagi, mis kuulub tee olemusse! Jah, teoreetiliselt võime ka mitte 
kuhugi viivat ringrada nimetada teeks, aga me teame, et praktikas ei ole selle puhul tegemist teega, 
vaid justnimelt mitte kuhugi välja viiva ringrajaga.

Mis on meie eesmärk? Kuhu meie tee viib? Mis ja kus on see Tõotatud Maa, mille poole on 
suunatud meie rännak, olgu läbi kõrbe või oaaside?

Sageli kipume ka tulevast kirjeldama praegusest tuttavate piltide abil. Kuidagi umbes nii, nagu 
kuninga rikkus pidavat vaese mehe arvates väljenduma kõige paremini selles, et ta saab magada kahe 
kasuka vahel ning juua sularasva.

Kui Iisraeli rahvas rändas pärast Egiptuse orjapõlvest pääsemist läbi kõrbe Kaananimaa poole, 
ei olnud sugugi harv, et hakati endist elu tagasi igatsema, kuna selles oli midagi palju kindlamat kui 
tõotatud tundmatus, milleni jõudmiseks oli vaja nii palju vaeva näha.

Kahtlemata on selline tagasivaatamine haletsusväärne, samal ajal aga on meil siit õppida 
midagi äärmiselt olulist: kui too uus, mille Jumal on meile valmistanud ja mille poole meie elutee peaks 
meid viima, oleks tõepoolest vaid rohkem kõike seda, mida me juba niikuinii tunneme, siis ei jääks küll 
üle muud kui pead vangutades küsida, kas see kõik on ikka seda väärt…

Evangelist Johannese jutustab sellest, kuidas Jeesus toitis kord viie odraleiva ja kahe 
kalakesega viis tuhat meest, ja lõpetab oma jutustuse isegi veidi kibeda tõdemusega: «Nüüd sai 
Jeesus aru, et nad tahavad tulla ja Teda vägisi kuningaks teha, ja Ta tõmbus mägedesse 
üksindusse.» (Jh 6:15) See näitab, kui väike on tihtipeale inimese hing ning see, mida ta suudab 
kujutleda oma elu ja olemasolu eesmärgina: «Issand, anna meile alati seda leiba!» (Jh 6:34)



Aga see näitab ka, et Jumalal on meie jaoks varuks midagi palju enamat. Kui Iisraeli rahvas pidi 
enne Tõotatud Maale jõudmist veel korra tagasi vaatama ja kogu käidud teekonda meenutama, siis 
mitte selleks, et sinna kinni jääda ning õhata, et kõik ongi möödas, nii mõttekas või mõttetu kui see ka 
oli, vaid selleks, et näha seal Issanda hoidmist ja juhtimist ning kogu oma usaldust Temale pannes 
astuda vastu sellele, mis täiesti uus ja teistsugune ja veel tundmatu.

Ma usun, et too vana mees seal hooldekodus, vaadates tagasi oma elule ning küsides, milleks 
see kõik, ei ole sugugi üksi. Ta ei ole üksi, kuna me kõik oleme temaga selles suhtes täpselt ühes ja 
samas olukorras.

Aga ei tema ega meie kõik ole üksi ka seetõttu, et meie kõrval on Jumal, kes tahab meid 
käekõrvale võttes viia meid sinna, kus me kord tõeliselt mõistame, milleks meid on loodud ja 
vabastatud ning kuhu meie tee on määratud meid viima.

See Tee, milleks on Jeesus Kristus, Jumala Poeg, meie Õnnistegija.

Õpetaja Enn Auksmann 



E.E.L.K. LOS ANGELESE KOGUDUSE
2018. AASTA TEGEVUSARUANNE

JUMALATEENISTUSED

2018. aastal peeti E.E.L.K. Los Angelese koguduses kokku 21 jumalateenistust:

Los Angelese Läti kirikus 18

Los Angelese Eesti Majas 1

Perekond Linda ja Edgar Kaskla kodus 1

Forest Lawni surnuaia Valges kirikus 1

Jumalateenistustel osales kokku 462 inimest, lapsed kaasa arvatud.

Keskmiselt võttis jumalateenistustest osa 22 inimest.

Armulauaga jumalateenistusi oli 5:

Los Angelese Läti kirikus 4, armulaualisi 41

Forest Lawni surnuaia Valges kirikus 1, armulaualisi 13

Jumalateenistused viis läbi koguduse õpetaja Enn Auksmann.

Pühapäeval, 4. märtsil toimunud jumalateenistusel toimetas piiskop electus Thomas Vaga 
õpetaja Enn Auksmanni introduktsiooni.

PALVUSED

6. mail peeti Los Angelese Eesti Majas Los Angelese Eesti Täienduskooli ja koguduse ühine 
Emadepäevaaktus, avapalve ütles koguduse õpetaja. Osavõtjaid oli 78.

9. detsembril peeti Los Angelese Eesti Majas Los Angelese Eesti Täienduskooli ja koguduse 
ühine jõulupuu, avapalve ütles õpetaja. Osavõtjaid oli 51.

KIRIKUMUUSIKA

Koguduse organist Kaie Pallo teenis jumalateenistustel 23 korda.

Ülestõusmispüha jumalateenistusel 1. aprillil teenis lauluga solist Matti Riivald (bariton), 
klaveril saatis Kaie Pallo.

Jõuluõhtu jumalateenistusel 24. detsembril teenis kaasa Los Angelese Eesti Segakoor Kaie 
Pallo juhatusel. 



AMETITALITUSED

Ristimisi, leeritamisi ega laulatusi aruandeaastal ei olnud.

Surma läbi lahkus 2018. aastal 3 koguduseliiget.

KOGUDUSE LIIKMED

E.E.L.K. Los Angelese koguduse liikmeannetust tasus 2018. aastal 87 koguduse liiget.

Koguduse hingekirjas oli 128 liiget, nendest 118 oli konfirmeeritud.

Koguduse tegevuspiirkonnas elab veel 120 endist koguduse liiget, kes on mitmesugustel 
põhjustel koguduse tegevusest eemale jäänud. 

Koguduse tegevuspiirkonnas, Lõuna-Californias, elab hinnanguliselt 1000 eestlast. Siia on 
kaasa arvatud viimasel ajal Eestist saabunud.

LÜHIKE TAGASIVAADE 2018. AASTALE

2018. aasta oli esimene, mille veetsime oma perega algusest lõpuni Ameerikas. Tõsi, suvel 
käisin nädalaks meie Prantsusmaal elavat tütart vaatamas, ühtlasi kohtasin seal viimast korda oma 
ema, kes 2019. aasta alguses ootamatult igavikku kutsuti.

Olen tänulik, et selle aasta jooksul oli mul võimalik pühenduda Jumala Sõna kuulutamisele Los 
Angelese koguduse jumalateenistustel, samuti teistel eestlaste kogukonna ettevõtmistel, olgu selleks 
igakuised Seenioride Klubi kokkusaamised, Los Angelese Eesti Täienduskool või mitmesugused muud 
üritused. Lisaks taolistele kokkusaamistele pean väga oluliseks võimalust jõuda Koguduse Teadete 
kaudu nendenigi, kellel endal pole enam võimalik jumalateenistustel osaleda. Tänan südamest 
koguduse esimeest Heino Nurmbergi ja proua Helle Frejust abi eest Koguduse Teadete koostamisel 
ning kõiki neid, kes hoolitsevad nende väljasaatmise eest.

Erilisel viisil on mulle läinud südamesse kõik need korrad, mil olen võinud külastada üht või teist 
koguduseliiget, olgu nende kodus või hooldusasutustes. Mind on tänulikult ja armastusega vastu 
võetud ning omakorda olen saanud neid armsaid inimesi teenida palve ja laulu, Jumala sõna ja 
sakramendiga. Panen siinkohal taas kõigile südamele: andke julgesti teada, kui teie või keegi teie 
lähedastest soovib õpetaja külaskäiku. Selleks ei ole vaja teha suuri ettevalmistusi ja see on 
õnnistusrikas nii külastatavatele kui õpetajale endale.

Möödunud aastal tuli kaasa elada ka kallite inimeste igavikku lahkumisele. Olgu Jumala arm 
nendega ning kinkigu neile igavene rõõm ja rahu!

Tänan oma häid abilisi ja kaastöölisi, nii koguduse juhatuse ja nõukogu liikmeid kui teisi 
kirikulisi, koguduse organisti Kaie Pallot ja kõiki neid, kelle armastust, abi ja külalislahkust oleme oma 
perega võinud kogeda. Õnnistagu Jumal teid ka uuel, 2019. Issanda aastal.

Õpetaja Enn Auksmann 



NÕUKOGU KOOSOLEK

Koguduse nõukogu pidas 11. veebruaril 2019. aastal koosoleku koguduse 
majandusaruannete läbivaatamiseks. Majandusaruanded otsustati vastu võtta ja koguduse 
täiskogu aastakoosolekule kinnitamiseks esitada. Majandusaruanne näitas sissetulekuid 
$41,708.80 ja väljaminekuid $103,183.61. Puudujääk oli kaetud hoiusummadest. Otsustati 
kutsuda koguduse täiskogu aastakoosolek kokku 17. märtsil kohe peale kell 11 e.l. algavat 
kannatamisaja jumalateenistust Eesti Majas. Kinnitati täiskogu koosoleku päevakord.

TÄISKOGU KOOSOLEK

Koguduse täiskogu koosolek toimub pühapäeval, 17. märtsil 2019.a. Los Angelese 
Eesti Majas, 1306 West 24th Street, Los Angeles, kohe peale kannatamisaja jumalateenistust, 
mis algab samas kell 11 e.l.

PÄEVAKORD

1.Koosoleku rakendamine
2. Aruanded
3. Eelarved
4. Valimised
5. Kohapeal algatatud küsimused

     Koguduse liikmete täiskogust võtavad osa kõik täisealised konfirmeeritud koguduse liikmed, 
kes oma maksukohustused koguduse vastu on täitnud ja vähemalt ühe aasta on koguduse 
nimekirjas olnud. (E.E.L.K. põhimäärus § 101)

 
LAHKUNUD

INGE GUDRUN GISELA KASK
sünd. BAUER

sünd. 14. detsembril 1937.a. Kelheim an Donau, Saksamaal
surn. 22. jaanuaril 2019.a.Scotts Valley, Californias

Mina olen ülestõusmine ja elu. Kes minusse usub, see elab, isegi kui ta sureb. 
Jh 11:25



E.E.LK. LOS ANGELESE KOGUDUSE
2018. AASTA ARUANNE JA 2019. AASTA EELARVE 



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

Pühap. 3. märts
   kell 9:45 e.l. Täienduskool Eesti Majas. Info: Milvi Laan (310) 663-0676.
   kell 2 p.l. Jumalateenistus Los Angelese kirikus. Koguduse 69. aastapäeva

tähistamine. Teenivad koguduse õpetaja ja organist. Nõukogu liikmed: 
Andres Ruetman ja Uve Sillat. Kohvilaud.

Kolmap. 13. märts
   kell 11 e.l. Seenioride Klubi kokkutulek Eesti Majas. Lõunasöök.

Pühap. 17. märts
   kell 11 e.l. Kannatamisaja jumalateenistus Los Angelese Eesti Majas. Teenivad 

koguduse õpetaja ja organist. Nõukogu liikmed: Uno Anderson ja Valdur 
Kaskla. Järgneb täiskogu aastakoosolek.

   kell 1 p.l. Los Angelese Eesti Seltsi aastakoosolek.
   kell 3 p.l. Eesti Maja aastakoosolek.

Pühap. 24. märts
   kell 9:45 e.l. Täienduskool Eesti Majas. Info: Milvi Laan (310) 663-0676.
   29. – 31. märts Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku sinod Seabrookis.

Pühap. 7. aprill
   kell 9:45 e.l. Täienduskool Eesti Majas. Info: Milvi Laan (310) 663-0676.
   kell 2 p.l. Jumalateenistus Los Angelese kirikus. Nõukogu ametisse

õnnistamine. Teenivad koguduse õpetaja ja organist. Nõukogu liikmed: 
Helge Laan ja Olav Padjus. Kohvilaud. Nõukogu ja juhatuse koosolekud.

Kolmap. 10. aprill
   kell 11 e.l. Seenioride Klubi kokkutulek Eesti Majas. Lõunasöök.

Esmasp. 15. aprill
   kell 7:30 p.l. Juhatuse koosolek Eesti Majas.

Reede, 19. aprill
   kell 2 p.l. Suur Reede armulauaga jumalateenistus Los Angelese kirikus. Teenivad 

koguduse õpetaja ja organist. Nõukogu liikmed: Kuno Lill ja Luige Lill.

Pühap. 21. aprill
   kell 2 p.l. Ülestõusmispüha jumalateenistus Los Angelese kirikus. Teenivad 

koguduse õpetaja ja organist. Solist Matti Riivald, saadab Kaie
Pallo. Nõukogu liikmed: Johannes Nukk ja Heino Nurmberg.

Pühap. 5. mai
   kell 2 p.l. Täienduskooli ja Koguduse ühine Emadepäeva aktus ja Segakoori 

kevadkontsert Eesti Majas. Nõukogu liikmed: Asta Auksmann ja Boris 
Auksmann. Kohvilaud.

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


