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ÕIGUS JA VABADUS
Eesti Vabariigi saja-aastasest juubelist on möödas 

juba kaks aastat. Ent ka tänavu on meie rahva jaoks õige 
mitu olulist sajandat aastapäeva. Pean silmas mitmete 
meie suurmeeste sünniaastapäevi. Sada aastat tagasi, 
aastal 1920, on sündinud näiteks kirjanik Jaan Kross, 
laulja Georg Ots, näitleja ja lavastaja Voldemar Panso, 
kirjanik Ilmar Külvet, keeleteadlane ja vanade keelte 
õpetaja Ülo Torpats, luuletaja Kalju Lepik.

Ühes oma 1946. aastal avaldatud luuletuses ütleb 
viimasena mainitu nõnda:

Ükski võim / ei saa / sulgeda suud, / karjeks 
avatud suud / meie maa, / meie õiguse järele. / Ka siis, 
kui me hõim / selga saab surisärgi / manala õues, / 
kuulete kisendust kõues, / kanarbikus ja soos, / 
sügissajus ja rajuhoos / õ i g u s e   j ä r e l e .

Sinu käed nad aheldanud, / kodumaa, / peksnud 
narmaiks su piha. / Aga su vabadusiha / murda ei saa / 
võõra piits ega kepp. / Vaevakask ja maarjalepp / nurmedel mullani maas. / Aga nad ei sure, / vaid 
tõusevad taas, / siis kui sureb / me mure.

Õpetaja: Enn Auksmann

18 Flaxwood

Irvine, CA 92614

Tel. (949) 387-4109

Mob. (310) 745-0450

padrepaul@mac.com

Esimees: Heino Nurmberg

80119 Palm Circle Dr.

La Quinta, CA 92253

Tel. (760) 342-5136


Mob. (714) 785-0583

Hnurmberg@earthlink.net

Laekur: Uve Sillat

11033 Braddock Dr.


Culver City, CA 90230

Tel. (310) 836-4210


Mob. (310) 422-7745

Sillat@att.net



Kalju Lepik oli 23-aastane, kui ta võeti Saksa sõjaväkke. 1944. aastal põgenes ta Rootsi. 
Kodumaale jõudis ta esimest korda tagasi aastal 1990. Ta suri ja maeti 1999. aastal Tallinnas.

Need põgusad luuleread kirjutas Kalju Lepik paar aastat pärast Eestist lahkumist. Need ilmusid, 
kui ta oli vaid 26-aastane noor mees. Eesti vabanemiseni jäi veel peaaegu pool sajandit.

Olen tihti mõtelnud nende peale, kes ei jõudnudki Eesti vabakssaamist ära oodata. Kelle hinge 
jäigi see Kalju Lepiku poolt nii lõikavalt valusalt sõnastatud karje õiguse järele ja vabaduseiha, mida ei 
ole võimalik murda isegi siis, «kui me hõim selga saab surisärgi manala õues».

Selles luuletuses on võetud kokku ja öeldud välja kaks kõige olulisemat põhimõtet, millele on 
rajatud ja millel üksi saab püsida nii meie kui ka iga teine tõeliselt oma rahvale kuuluv riik: need on 
õigus ja vabadus.

Kiriku traditsioonilise õpetuse kohaselt on riigil täpselt needsamad ülesanded ja eesmärk, mis 
igal üksikul inimeselgi: püüelda tõe ja headuse poole. Ja see on võimalik üksnes õiguses ja vabaduses.

Olen ikka imetlenud meie keelt, milles on imekaunis ja maailma keelte seas üpriski haruldane 
sõna «vabariik». Vaba riik – vabade inimeste vaba riik, mis on rajatud õigusele ja püüdleb kõikide ühise 
hüve poole.

Selliselt õigesti mõistetuna vastab meie Eesti riik ka Jumala, meie Looja, heale ja armulisele 
tahtele, mille apostel Paulus võtab kokku nõnda: «Jumal, kes on teinud maailma ja kõik, mis seal sees, 
Tema, kes on taeva ja maa Issand, Tema annab kõigile elu ja õhu ja kõik. Ta on ühestainsast teinud 
kogu inimkonna kõige maa peale elama ning neile seadnud ennemääratud ajad ja nende asukohtade 
rajad, et nad otsiksid Jumalat, ehk Tema ei ole küll kaugel ühestki meist; sest Tema sees meie elame ja 
liigume ja oleme, sest ka meie oleme Tema sugu!»

Õnnistagu ja hoidku meid kõiki, kogu meie rahvast ja meie armsat isamaad, kõigeväeline ja 
halastaja Jumal, Isa ja Poeg ja Püha Vaim. Aamen. 



NÕUKOGU KOOSOLEK
Koguduse nõukogu pidas koosaoleku 10. veebruaril aruannete läbivaatamiseks. 

Otsustati kinnitada majandusaruanded esitamiseks koguduse täiskogu aastakoosolekul. 
Majandusaruanne näitas sissetulekuid $ 40,648.94 ja väljaminekuid $ 100,495.01. Puudujääk 
oli kaetud hoiusummadest. Otsustati kokku kutsuda koguduse täiskogu aasta koosolek 22. 
märtsil kohe peale kell 11 e.l. algavat kannatamisaja jumalateenistust Eesti Majas. Kinnitati 
täiskogu koosoleku päevakord.

TÄISKOGU KOOSOLEK

Koguduse täiskogu koosolek toimub pühapäeval, 22. märtsil 2020.a. Los Angelese 
Eesti Majas, 1306 West 24th Street, Los Angeles, kohe peale kannatamisaja jumalateenistust, 
mis algab samas kell 11 e.l.

Täiskogu koosoleku päevakord:
1.Koosoleku rakendamine.
2.Aruanded.
3.Eelarved.
4.Valimised.
5.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

OLEV-JAAK MASSAKAS

sünd. 6. aprillil 1936. a. Tallinnas
surn. 26. jaanuaril 2020. a. Los Angeles, Californias
maet. 4. veebruaril 2020. a. eestlaste matusepaigale

Forest Lawn Hollywood Hills, Los Angeles, Californias.

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



E.E.L.K. LOS ANGELESE KOGUDUSE
2019. AASTA TEGEVUSARUANNE

JUMALATEENISTUSED

2019. aastal peeti E.E.L.K. Los Angelese koguduse poolt kokku 22 jumalateenistust.

Los Angelese Läti kirikus 19.

Los Angelese Eesti Majas 1.

Perekond Linda ja Edgar Kaskla kodus 1.

Forest Lawn Valges kirikus 1.

Teenistustel osales kokku 462 inimest, lapsed kaasa arvatud.

Keskmiselt võttis osa igast jumalateenistusest 21 inimest.

Armulauaga jumalateenistusi oli 4.

Los Angelese kirikus 3, armulaualisi 36.

Forest Lawni Valges kirikus 1, armulaualisi 10.

PALVUSED

6. mail peeti Eesti Majas Los Angelese Eesti Täienduskooli ja koguduse ühine 
Emadepäev, avapalve ütles õpetaja. Osavõtjaid oli 65.

     9. detsembril peeti Eesti Majas Los Angelese Eesti Täienduskooli ja koguduse ühine 
jõulupuu, avapalve ütles õpetaja. Osavõtjaid oli 67.

KIRIKUMUUSIKA

Organistina teenis Kaie Pallo 24 korda.

Ülestõusmispüha jumalateenistusel 21. aprillil esines solist bariton Matti Riivald, 
klaveril saatis Kaie Pallo.

Püha Jõuluõhtu jumalateenistusel 24. detsembril esines Los Angelese Eesti Segakoor 
Kaie Pallo juhatusel ja Los Angelese kandle ansambel «Inglikeeled».



AMETITALITUSED

     Ristimisi, leeritamisi ja laulatusi aruandeaastal ei olnud. Surma läbi lahkus 2019. aastal 5 
koguduse liiget.

KOGUDUSE LIIKMED

E.E.L.K. Los Angelese koguduse liikmeannetust tasus 2018. aastal 94 koguduse liiget.
Koguduse hingekirjas oli 120 liiget, nendest 111 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.

KOGUDUSE ÕPETAJA

Saabusin Los Angelesse esimest korda 2013. aasta sügisel, koos perega juba püsivalt 
2016. aasta suvel. Nagu eelnevad, nii ka 2019. aasta on olnud ühelt poolt jätkuva sisseelamise 
ning koguduse ja inimeste tundmaõppimise, teisalt aga igapäevase ja juba varasemast ajast 
vähemalt osaliselt harjumuspäraseks saanud vaimulikutöö aeg.

Koguduse õpetaja on ametisse pühitsemisel andnud tõotuse õpetada Jumala selget ja 
tervet Sõna, kuulutada sellele toetudes evangeeliumi ning talitada Jeesuse Kristuse seadmist 
mööda pühi sakramente. See ongi iga vaimuliku peamine ja esmane ülesanne, ükskõik, kus 
paigas ja milliste inimeste keskel ta ka viibiks.

Kuulutuse konkreetne sisu ja selle ellu rakendamine sõltub aga olulisel määral 
kohapealsetest oludest, tavadest ja hoiakutest. Küllap on olnud seetõttu õppimist ja harjumist 
vaja nii minul kui ka Los Angelese kogudusel ja kõigil siinsetel eestlastel, kellega olen oma 
töös kokku puutunud.

Jumalateenistuste ja ametitalituste kõrval –  viimastest olen küll paraku saanud 
toimetada üksnes matusetalitusi – pean jätkuvalt oma kõige tähtsamaks ja ka tänuväärsemaks 
ülesandeks nende koguduseliikmete külastamist, kes ise enam kirikusse ega mujale rahva 
hulka ei saa. Kahjuks ei ole külastatavaid kuigi palju – see on üks neist kohtadest, kus on vaja 
jätkuvat õppimist ja teineteisega harjumist nii ühelt kui teiselt poolt. Julgustan kõiki 
koguduseliikmeid ja nende lähedasi minuga ühendust võtma, et kutsuda mind 
kodukülastusele, ning rõhutan, et selleks ei pea ootama mingit erilist hetke ega tähtsündmust – 
rääkimata sellest, nagu peaks õpetaja tulema üksnes surivoodi kõrvale.

Olen väga tänulik kõigile neile, keda mul on olnud võimalik külastada ja seeläbi lähemalt 
tundma õppida, ning loodan, et meeldivad kogemused on olnud vastastikused.

Soovin kõigile rohket õnnistust ka käesolevaks Issanda aastaks ning loodan teiega 
kohtuda nii kirikus jumalateenistustel, Eesti Majas kui ka teie kodudes.

Teie koguduse õpetaja Enn Auksmann 



KALENDAARIUM
Los Angelese Eesti SegakoorI harjutused toimuvad reedeti kell 7:30 õhtul Eesti Majas.

Uued lauljad on teretulnud! Info Kaie Pallo, tel. (323) 732-4362.

Pühap., 1. märts
   kell 9:45 e.l. Täienduskool Eesti Majas. Info: Milvi Laan (310) 663-0676.
Pühap., 8. märts Jumalateenistus Los Angelese kirikus. Koguduse 70. aastapäev.
   kell 2 p.l. Teenivad koguduse õpetaja ja organist. Nõukogu liikmed:

Edgar Kaskla ja Mati Laan. Kohvilaud.
Kolmap., 11. märts
   kell 11 e.l. Seenioride Klubi kokkutulek Eesti Majas. Lõunasöök.
13.–15. märts Suusaklubi väljasõit China Peak-i.
Pühap., 22. märts Kannatamisaja jumalateenistus Los Angelese Eesti Majas. Teeni-
   kell 11 e.l. vad koguduse õpetaja ja organist. Nõukogu liikmed Aili Rebane ja Tõnis 

Rebane. Järgneb koguduse täiskogu aastakoosolek.
   kell 1 p.l. Los Angelese Eesti Seltsi aastakoosolek.
   kell 3 p.l. Eesti Maja aastakoosolek.
Pühap., 29. märts
   kell 9:45 e.l. Täienduskool Eesti Majas. Info: Milvi Laan (310) 663-0676.
Pühap., 5. aprill
   kell 9:45 e.l. Täienduskool Eesti Majas. Info: Milvi Laan (310) 663-0676.
Kolmap., 8. aprill
   kell 11 e.l. Seenioride Klubi kokkutulek Eesti Majas. Lõunasöök.
Reede, 10. aprill Suure Reede armulauaga jumalateenistus Los Angelese kirikus.
   kell 2 p.l. Teenivad koguduse õpetaja ja organist. Nõukogu liikmed: Andres Ruetman ja 

Uve Sillat.
Pühap., 12. aprill Ülestõusmispüha jumalateenistus Los Angelese kirikus. Teeni-
   kell 2 p.l. vad koguduse õpetaja ja organist. Solist Matti Riivald, saadab Kaie

Pallo. Nõukogu liikmed: Helge Laan ja Olav Padjus.
Pühap. 19. aprill
   kell 9:45 e.l. Täienduskool Eesti Majas. Info: Milvi Laan (310) 663-0676.
Pühap., 26. aprill Jumalateenistus Los Angelese kirikus. Nõukogu ametisse 
   kell 2 p.l. õnnistamine. Teenivad koguduse õpetaja ja organist. Nõukogu

liikmed: Uno Anderson ja Valdur Kaskla. Kohvilaud. Nõukogu ja juhatuse 
koosolekud.

Pühap., 3. mai Täienduskooli ja koguduse ühine Emadepäeva tähistamine
   kell 2 p.l. ja Segakoori Kevadkontsert Eesti Majas. Täienduskooli ja koguduse 

liikmete päevakohased ettekanded. Nõukogu liikmed: Ave-Miina Eberhard ja 
Johannes Nukk. Kohvilaud.

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


