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MA TÕUSEN ÜLES!
Käesoleva aasta aprilli keskpaiku aset leidnud suur tulekahju Pariisi Jumalaema
kirikus, mida olen võinud mitmel korral ka ise seal viibides imetleda, tõi mulle meelde kaks lugu
ajaloost.
Esimene neist on 1666. aasta septembri alguspäevil toimunud suur Londoni põlemine, mille
tulemusena hävis peaaegu 14000 hoonet, sealhulgas ligi 100 kirikut, nende seas ka ajalooline Püha
Pauluse katedraal – Old St. Paul’s, nagu seda enamasti nimetatakse.
Kui katedraali hakati uuesti rajama, sai selle nurgakiviks üks juhuslikult vana kiriku varemetest
leitud kivi, millel oli ladinakeelne sõna resurgam – «ma tõusen üles». Uus katedraal pühitseti 1697.
aastal ja püsib tänapäevani.
Teine mulle seoses Pariisi Jumalaema kiriku põlemisega meenunud lugu on veelgi varasemast
ajast. 1251. aastal pühitseti Vana-Pärnus toomkirik, mis sai koos linnaga püsida vaid tosin aastat.
Aastal 1263 purustasid ja põletasid selle rüüsteretkel olevad leedulased, kes ühtlasi hävitasid pea kogu
tollase Pärnu linna.
Pärnu ehitati uuesti üles teisele poole jõge. Uue Pärnu linna vapiks sai taevast sirutuv käsi
suure ristiga. Selle kauni sümboliga kujutati Vana-Pärnu toomkiriku varemetest leitud ning rüüstamise
käigus mustaks põlenud võidukaareristi, mis on praeguseks küll teadmata kaduma läinud, aga mida
säilitati mitu sajandit ning mis sai mitte ainult kirikule, vaid kogu hävitatud linna rahvale uue lootuse ja
uue alguse märgiks.

Suure Nädala esmaspäeval aset leidnud Pariisi Jumalaema kiriku põlemise kohta on avaldatud
mitmesuguseid arvamusi. On neid, kes kahtlustavad süütamist, samal ajal kui enamus on kindel, et
tegemist oli õnnetusega.
On ka neid, kes ütlevad, et selle tragöödia üle peaksid kristlastest rohkemgi kurvastama ateistid,
kuna nende jaoks on tegemist taastamatu ajaloo- ja kultuuriväärtusega, mis on jäädavalt hävinud,
samal ajal kui kristlaste jaoks on see vaid hoone – küll oluline ja sümboolse tähendusega, aga siiski
vaid midagi välist, samal ajal kui kristlik usk ja Jumala Vaim ei ela mitte kätega tehtud hooneis, vaid
inimeste südameis. Ütleb ju Jeesus isegi, et «tuleb tund ja see ongi juba käes, et tõelised kummardajad
kummardavad Isa vaimus ja tões, sest Isa otsib neid, kes Teda nõnda kummardavad – Jumal on Vaim
ja kes Teda kummardavad, peavad Teda vaimus ja tões kummardama».
Päris Johannese evangeeliumi alguses kõneleb Jeesus oma ihust kui pühakojast, üteldes:
«Lammutage see tempel, ja ma püstitan selle kolme päevaga uuesti!» – evangelist lisab siinkohal
selgituseks, et Jeesus «mõtles templi all oma ihu» ja et «kui Ta oli üles tõusnud surnuist, tuli Ta
jüngritele meelde, et Ta seda oli öelnud».
Siiski on ka kirikuhooned olulised, ja mitte ainult kristlaste kooskäimise kohana või jutluse
ütlemise paigana, vaid märgina meie usu kesksest tõest – sellest, et «Sõna sai lihaks ja elas meie
keskel» (võiksime kreeka keelest sõnasõnalt tõlkides ütelda ka: «ja püstitas oma telgi meie keskele»)
«ja me nägime Tema kirkust nagu Isast Ainusündinu kirkust, täis armu ja tõde».
Jumala igavene Sõna on saanud lihaks. Jumal, kes on puhas Vaim, on võtnud omaks inimihu,
et meid, inimesi, nõnda oma jumalikkuse osaliseks teha.
Inimeste poolt Jumala auks püstitatud pühakojad on selle usutõe sümbolid. Ning nende häving
– eriti, kui see leiab aset inimeste tahtel ja käte läbi – viitab otseselt ja väga selgelt sellele, milline oli
inimeseks saanud Jumala osa meie, inimeste maailmas: Ta võeti kinni, Teda teotati ja piinati, Ta löödi
risti, Ta surmati, Ta oli peaaegu kõigist hüljatud. Sellisena kehastas Ta ühtlasi kõiki neid inimesi läbi
kõigi aegade, kellele on saanud või veel saab osaks samasugune saatus.
Aga samamoodi tähistab kirikute – eriti purustatud kirikute – ülesehitamine seda, mis järgnes
Kristuse surmale ja arvatavale lüüasaamisele: Tema ülestõusmist surnuist ja meile kõigile tõotatud
igavest elu. Nii oli see Londoni Püha Pauluse katedraali puhul, mille uueks nurgakiviks sai kivi kirjaga
«Resurgam!» – «Ma tõusen üles!» Nii oli see ka pärast hävingut uuesti üles ehitatud Pärnu linnaga,
mille vapisümboliks on siiamaani too kirikurusude keskelt leitud mustaks põlenud võidukaare rist,
nüüdseks küll linnavapil musta asemel kuldsena.
See kõik ei puuduta mitte ainult ajalugu ja mitte ainult Pärnut, Londonit või Pariisi. Mõtleme
siinkohal Ülestõusmispüha hommikustele terrorirünnakutele Sri Lanka kirikutes, aga mitte ainult neile,
vaid sellele, mis toimub tegelikult pidevalt, kuigi avalikkuse eest – kas tahtmatult või tahtlikult – üsna
varjatult.
Üks meie koguduseliige saatis mulle päev enne Pariisi Jumalaema kiriku põlemist ilmunud
artikli, mille pealkirjaks on: «Euroopa kirikud: igapäevaselt rüüstatud, rüvetatud ja põletatud». Selles
artiklis tuuakse välja mitmed hirmutavad faktid, näiteks et Saksamaal rüüstati ja põletati käesoleva
aasta märtsikuu jooksul neli kirikut, samuti purustati traditsioonilisi mäetippudele paigaldatud riste,
teede ääres seisvaid pühakujusid ja surnuaiamonumente. 2017. aasta lõpust on taolisi rünnakuid
ainuüksi Baierimaal teada umbes kakssada.
Prantsusmaal rüvetatakse keskmiselt kahte kirikut päevas. 2018. aastal registreeriti üle tuhande
kiriku ründamise, mis on 17 protsenti rohkem kui aasta varem. Nende rünnakute käigus pandi toime nii
kirikute rüüstamist ja rüvetamist – näiteks väljaheidetega – kui ka süütamist.
Tegemist ei ole lihtsalt suvalise huligaansusega, vaid tegelikult väljakuulutamata sõjaga kristluse
vastu. Ja see tähendab ka: Kristuse vastu!

Millega kristlased peaksid vastama? Vastus on tegelikult äärmiselt lihtne: nii oma kirikute kui
kogu oma elu uuesti üles ehitamisega – sellesamaga, millega vastas Kristus neile, kes üritasid Temast
lahti saada: «Ma tõusen üles!»
Kristus on üles tõusnud ning ükski viha, vaen ega vägivald ei suuda Teda murda. Just nii peame
elama meiegi, nii väliselt kui seesmiselt. Ka siis, kui meid ei ründa mitte mingid väljastpoolt tulevad
vaenulikud jõud, vaid kõikvõimalikud – kasvõi igapäevased – eluraskused või meie enda puudused ja
patud.
Ükskõik, kui maatasa tehtuna me ennast teinekord ühel või teisel põhjusel tunda võime – meie
kohal on Issanda tõotus: «Vaata, ma teen kõik uueks!» Ning meile kõigile on mõeldud apostel Pauluse
üleskutse: «Ärka üles, kes sa magad, ja tõuse üles surnuist, siis särab sulle Kristus!»
Ja mis peaasi: ükskõik, mis meist saab siin elus – meie tõeline elu on taevas ja seda ei saa
meilt mitte keegi ära võtta, sest «ei surm ega elu, ei inglid ega peainglid, ei praegused ega tulevased, ei
väed, ei kõrgus, ei sügavus ega mis tahes muu loodu suuda meid lahutada Jumala armastusest, mis
on Kristuses Jeesuses, meie Issandas».

TAEVAS JA MAA PEAL
Kristuse ülestõusmise pühale eelneb neljakümne päeva pikkune paastuaeg. Nelikümmend
päeva pärast Ülestõusmispüha tähistatakse aga Tema taevasseminemist. Kutsun teid
Taevaminemispüha silmas pidades mõtisklema selle üle, mis ja kus on taevas – ja sellest tulenevalt ka:
kus on Jumal, kus Ta on päriselt, mitte pelgalt meie ettekujutuse viljana (nagu mõnedel karikatuuridel
kujutatakse: pilveserval jalgu kõlgutava vanamehena).
Eks ole, me kõik teame – arvame teadvat –, et taevas on seal ülal, ja seal ülal on ka Jumal. Või
vähemalt peaks olema, kui Ta olemas on – nii arutlevad paljud tänapäeva inimesed. Isegi uskmatud
kasutavad tihtipeale täie enesestmõistetavusega väljendeid nagu „Seda teab üksnes Jumal taevas!“,
või et keegi „tunneb ennast nagu Jumal taevas“, või ehk kõige tuntumgi: „Kapten laevas – Jumal
taevas!“
Jah, Jumal on ülal kõrgel taevas – Ta peab seal olema, sest ega Tema oma kõrguses saakski
olla kuskil mujal – kõige vähem siin all, maa peal. Nii küsib näiteks kuningas Saalomon Jeruusalemma
esimese templi pühitsemisel peetud palves: „Kas Jumal tõesti peaks elama maa peal?“
Aga seesama Saalomon jätkab üpriski ootamatult, sedastades: „Vaata, taevas ja taevaste
taevas ei mahuta Sind!“
„Jumal taevas“, see on nagu mingisugune sisseharjunud kujutelm, millel puudub meie jaoks
reaalne tähendus – sest ega me tegelikult ju ei usu, et Jumal istub kuskil pilveserval ja jalgu kõlgutab.
Muide, inimesed, kes Jumalat taolisena kujutlevad, lisavad kindlasti, et Jumalal peab olema ka suur
pikk hall habe ning tingimata hommikumaised pika kaardus ninaga tuhvlid jalas…
Mõnikümmend aastat tagasi lõi John Lennon laineid lauluga, mis algab sõnadega: “Imagine
there's no heaven…” – „Kujutle, et pole olemas Taevast ...“ – ta kasutab siin sõna Heaven, millega
tähistatakse justnimelt taevast kui Jumala asupaika. Jah, kujutle, et meie kohal on ainult pilved ja õhk
ja maailmaruum – ei mingit paradiisi kuskil seal üleval … ega ka mingit põrgut kuskil all…
Ma ei tea, kas Lennoni jaoks oli see mingiks jumalaeituse tõestuseks, aga nagu tsiteeritud
kuningas Saalomoni palvestki näha, ei olnud inimesed ka kolm tuhat aastat tagasi mitte nii naiivsed, et
oleksid arvanud, nagu asuks Jumal mingis kindlas paigas kuskil pilvede peal.
Jah, Jumal on „ülal taevas“, aga see ei tähenda mitte, et Ta on mingis ühes paigas, vaid
vastupidi, see tähendab, et Jumal on kõikjal!

Jumal „ei ole kaugel ühestki meist,“ kinnitab apostel Paulus, ja lisab, et veelgi enam, „Tema
sees meie elame ja liigume ja oleme“!
Aga kas see „igal pool“ ei või omakorda tähendada, et tegelikult Jumalat justkui ei olegi mitte
kuskil – sest me ju ei näe Teda, me ei kuule Tema häält, me ei taju ega koge Tema toimimist…
On see ikka nii? Küllap Jeesusel on õigus, kui Ta ütleb, et kes otsib, see leiab – ja kuigi ka
need, kellel on silmad, tihtipeale ei näe, ja need, kellel on kõrvad, alati ei kuule, on ometigi nõnda, et
iga otsija leiab… ja inimene, kellel on usu silmad, näeb ja kogeb Jumala toimimist niisama reaalsena
kui kõige käegakatsutavamat ja silmaganähtavamat.
Inimene, kes Jumalat ei tunne ega tahagi tunda, näeb üles vaadates tõepoolest vaid pilvi või
taevalaotust. See inimene aga, kes on kogenud Jumala ligiolu, kohtab Teda kõikjal, nii Tema loodus kui
Tema Sõnas kui mujalgi, igal eluhetkel, igal silmapilgul, igal hingetõmbel. Sest Tema sees meie elame
ja liigume ja oleme…
Jumal on ülal taevas ja all maa peal. Ta on meie juures ja meie oleme Tema juures. Ta on
saanud inimeseks – üheks meiega –, et meie võiksime saada üheks Temaga. Mitte asjata ei nimetata
just Jumala inimesekssaamist Tema kõige täiuslikumaks ilmutuseks inimkonnale: lastes oma
ainusündinud Pojal inimesena sündida andis Jumal meile teada, milline Ta on – ja imelisel viisil ka
seda, kus Ta on.
Jumal on seal, kus on Tema loodud – Tema armastuses loodud inimesed! Jumal on kõikjal, aga
mitte kuidagi ebamäärasena, vaid reaalsena – siinsamas meie keskel, meie ligidal, oma Vaimu läbi
lausa meie igaühe sees, kui oleme Tema nimesse ristitud ja, nagu ütleb apostel Paulus kirjas
galaatlastele, Temasse rõivastatud. Veelgi enam: „Nüüd ei ela enam mina, vaid Kristus elab minus!“
Jah, Kristus on läinud üles taevasse – aga mitte selleks, et meie juures ära minna, vaid just
selleks, et olla kõikjal meie juures, üle aja ja ruumi.
Enne oma taevaminemist selgitas Jeesus jüngritele seda, mis oli sündinud, ja avas nende
mõistuse kõigest arusaamiseks. Aru saamiseks, et Temas ongi inimeste juurde tulnud kõigeväeline ja
igavene Jumal. Või õigemini, et see Jumala jääv ligiolu kõikjal on Temas ilmsiks saanud – sest
tegelikult on Ta alati oma loodud inimlaste juures olnud, neid saatnud ja kaitsnud, varjanud ja kandnud,
ainult inimesed ise ei ole osanud seda alati mõista. Nii nagu tänapäevalgi: Jumal ei ole kaugel mitte
ühestki meist, kinnitab Pühakiri, aga kui paljud seda teavad ja sellest hoolivad?
On hea, et meie elu ja õndsakssaamine ei sõltu mitte meie teadmisest ega hoolimisest, vaid
Jumalast, kes meid armastab ja meist igaühest nii väga hoolib, et on oma ainusündinud Poja meie eest
andnud!
Jeesuses Kristuses, Jumala inimesekssaanud Pojas, on ühendatud Jumal ja inimene. See
tähendab, et Tema taevaminemisega on ka meile avatud tee taevasse. Kogu inimkond on Temas uueks
loodud ja Jumala paremale käele ülendatud.
Mõelda vaid: kõigeväeline Jumal on avanud meile tee oma kõigepühamasse, oma armu aujärje
ette. Evangeeliumis öeldakse, et kui Jeesus ristil suri, siis kärises Jeruusalemma templi eesriie, mis
eraldas inimesi Jumala pühamust, ülalt alla lõhki. See tähendab, et Jeesus on kaotanud tolle ületamatu
kuristiku Jumala ja inimeste vahel – kuristiku, mida ei ole rajanud mitte Jumal, vaid mille on tekitanud
inimesed ise oma isekuses ja patus.
Ei taevad ega taevaste taevad suuda Jumalat mahutada – ja siiski tahab Ta olla meie igaühe
juures, elada meie igaühe südames ning jagada meie igaühe elu.
Ta on ülal taevas, et meiegi püüdleksime maisest madalusest üles taevaste kõrguste poole – ja
Ta on all maa peal, meie igaühe ligidal, et käia koos meiega meie tee kuni lõpuni, ka läbi katsumuste ja
surma, et võiksime minna koos Temaga ülestõusmise ja igavese elu taevase kirkuse poole.
õpetaja Enn Auksmann

KOOSOLEKUD
Koguduse täiskogu aastakoosolek toimus 17. märtsil Los Angelese Eesti Majas. Koguduse
esimees Heino Nurmberg avas koosoleku ja leinaseisakus mälestati lahkunud koguduse liikmeid:
Tiia Mikkelsaar, surnud 25. septembril 2018
Jaak Sepp, surnud 2. novembril 2018
Taaro Mandre, surnud 13. detsembril 2018
Inge Kask, surnud 22. jaanuaril 2019
Koguduse tegevusaruanne oli esitatud kirjalikult eelmistes Koguduse Teadetes. Täiskogu
kinnitas nii tegevus- kui ka majandusaruanded esitatud kujul. Salajasel hääletusel valiti nõukogu
liikmeiks tagasi Boris Auksmann, Heljo Kaskla, Kuno Lill, Raivo Neggo, Kaie Pallo, Andres Ruetman ja
Uve Sillat. Surma läbi lahkunud Tiia Mikkelsaare asemele valiti Ave-Miina Eberhard. Kauaaegsed
nõukogu ja juhatuse liikmed Asta Liivoja ja Agnes Palango ei soovinud tervislikel põhjustel enam
kandideeria. Koosolek avaldas neile tänu pikaajalise teenistuse eest. Koguduse revisjonikomisjoni
liikmeteks valiti Tõnis Rebane, Ave-Miina Eberhard ja Olav Padjus. Kirikukongressi saadikuks valiti
Heino Nurmberg.
Koguduse nõukogu koosolek toimus 7. aprillil; valiti juhatus ja sinodisaadikud. Juhatuse
esimeheks valiti Heino Nurmberg, liikmeiks Edgar Kaskla, Mati Laan, Kuno Lill, Andres Ruetman ja Uve
Sillat. Sinodisaadikuiks valiti Heino Nurmberg ja Mati Laan.
Järgnenud juhatuse koosolekul jaotati juhatuse ametid järgnevalt: esimees – Heino Nurmberg,
ase-esimees – Andres Ruetman, laekur – Uve Sillat, abilaekur – Mati Laan, kirjatoimetaja -–Kuno Lill,
abikirjatoimetaja – Edgar Kaskla.

Nõukogu pärast ametisse õnnistamist 7. aprillil 2019. Istuvad (vasakult): Mati Laan, Asta Auksmann, Boris
Auksmann, õp. Enn Auksmann, esimees Heino Nurmberg, Edgar Kaskla. Seisavad (vasakult): Ave-Miina
Eberhard, Luige Lill, Kuno Lill, Johannes Nukk, Olav Padjus, Valdur Kaskla, Uve Sillat, Malle Tael, organist Kaie
Pallo. Puuduvad: Uno Anderson, Heljo Kaskla, Helge Laan, Raivo Neggo, Maarja Pallo, Aili Rebane, Tõnis
Rebane, Andres Ruetman.
Foto: Mirje Auksmann

LAHKUNUD
ARNE KALM
sünd. 4. aprillil 1936. a. Tallinnas
surn. 5. aprillil 2019. a. Arcadias, Californias
maet. 24. aprillil 2019. a. eestlaste matusepaigale
Forest Lawn Hollywood Hills, Los Angeles, Californias
Mina olen ülestõusmine ja elu,
Kes minusse usub, see elab,
isegi kui ta sureb.
Jh 11:25

KALENDAARIUM
Los Angelese Eesti Segakoori harjutused toimuvad reede õhtuti kell 7:30 Eesti Majas.
Pühap., 5. mai
kell 2 p.l.

Täienduskooli ja Koguduse ühine Emadepäeva tähistamine ja Los
Angelese Eesti Segakoori kevadkontsert Eesti Majas. Täienduskooli
ja koguduse liikmete päevakohased ettekanded. Nõukogu liikmed: Asta
Auksmann ja Boris Auksmann. Kohvilaud.

Kolmap., 8. mai
kell 11 e.l.

Seenioride klubi kokkutulek Eesti Majas. Lõunasöök.

Esmasp., 13. mai
kell 7:30 õhtul

Juhatuse koosolek Eesti Majas.

Pühap., 26. mai
kell 2 p.l.

Pühap., 9. juuni
kell 2 p.l.

Esmasp., 17. juuni
kell 7:30 õhtul
Pühap., 23. juuni
kell 2 p.l.
Pühap., 14. juuli
kell 2 p.l.

Jumalateenistus Los Angelese kirikus. Teenivad koguduse õpetaja ja
organist. Nõukogu liikmed Raivo Neggo ja Malle Tael. Kohvilaud.

Nelipüha jumalateenistus armulauaga Los Angelese kirikus.
Teenivad koguduse õpetaja ja organist. Nõukogu liikmed: Edgar Kaskla
ja Mati Laan. Kohvilaud.
Juhatuse koosolek Eesti Majas.
Jumalateenistus Los Angelese kirikus. Teenivad koguduse õpetaja ja
organist. Nõukogu liikmed: Aili Rebane ja Tõnis Rebane. Kohvilaud.
Jumalateenistus Los Angelese kirikus. Teenivad koguduse õpetaja ja
organist. Nõukogu liikmed: Andres Ruetman ja Uve Sillat. Kohvilaud

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

