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JUTLUS
Armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt, ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt!
„Sest vägede Jehooval on päev kõigi suureliste ja kõrkide jaoks, kõigi jaoks, kes kõrgele on
tõusnud, et neid alandada, kõigi Liibanoni kõrgete ja uhkete seedrite jaoks ja kõigi Baasani tammede jaoks, kõigi kõrgete mägede jaoks ja kõigi kõrgemate küngaste jaoks, kõigi kõrgete tornide
jaoks ja kõigi tugevate müüride jaoks, kõigi Tarsise laevade jaoks, kõigi toredate laevade jaoks!
Siis painutatakse inimeste ülbus ja alandatakse meeste kõrkus! Jah, sel päeval on Jehoova üksinda kõrge! Ebajumalad aga kaovad täiesti!“ Js 2:12-18
Nii kuulutas üks Iisraeli religiooni ajaloo silmapaistvamaid kujusid, keda on austavalt kutsutud prohvetite kuningaks. Jesaja isikust on vähe teada, ta oli kellegi Amose poeg, pärines aristo
kraatide suguvõsast Jeruusalemmast, kuulus vaimulikku seisusesse, oli preester. Olles põhielu
kutselt arvatavasti tarkuse ja Toora õpetaja. Tema prohvetiks kutsumine Jumala poolt leidis aset
aastal 746 enne Kristust, aastal mil kuningas Ussija suri.
Jesaja elu ja tegutsemisaastad 746–701 langesid poliitiliselt väga sündmusterohkesse ja keerulisse ajajärku. Oli aeg, mil suurvõimuks oli tõusnud Assüüria riik, mis laiendas sõjaliselt oma
territooriumi. Tema naabruses veel eksisteerivad väiksemad riigid sõlmisid hoolega sõjalisi kokkuleppeid, et vastu seista Assüüria edasitungile. Iisraelist lõuna pool oli säilitanud oma suurvõimu
Egiptus. Üks osa Iisraellastest lootsid sõlmida lepingu Egiptusega, et Egiptus aitaks ja kaitseks
neid võitluses Assüüria vastu. Jesaja mõistab sellise teguviisi hukka.
„Häda kangekaelseile lastele, ütleb Jehoova, kes peavad nõu, aga ilma minuta ja kes teevad
liidu, aga ilma minu vaimuta, lisades patule patu, kes lähevad alla Egiptusesse, küsimata minu
suust nõu, et põgeneda vaarao kaitse alla ja otsida varju Egiptuses! Seepärast tuleb vaarao kaitse
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teile häbiks ja Egiptuse varjualla kippumine teotuseks!“ (Js 30:1-2) Jesaja toonitab, et ainult Kõigekõrgema kaitse all pärib rahvas õnnistuse, ainult temalt tuleb meile abi.
Armas kogudus, heidame oma pilgu kauge aja taha, mil elas prohvet Jesaja. Ajas peame
tagasi minema 2758 aastat. Suundume vaimus tolleaegse inimese mõttemaailma. Kuuldes sõna
Jumal, võime öelda lihtsustatult, et Jumal on see, kes ikka olemas on, kes ikka saab olema sellena,
kes ta on.
2. Moosese raamat 3. pk. 13. salmis on kirjas:
„Siis Mooses ütles Jumalale, vaata kui ma lähen Iisraeli laste juurde ja ütlen neile, teie vanemate Jumal on mind läkitanud teie juurde, aga nemad küsivad minult, mis ta nimi on, mis ma siis
neile pean vastama ja Jumal ütles Moosesele, ma olen see, kes ma olen ja ta jätkas. Ütle Iisraeli
lastele nõnda, Ma olen, on mind läkitanud teie juurde. Heebrea keeles Ani Hu.“
Vanas Testamendis ei taha Jumal olla seotud kellegagi ega millegagi, tema võim on piiritu.
Jumalat kujutame me ette, kellel on hiilgav pale, kelle ümber on valgussära, kelle nime ei tohi ilmaasjata suhu võtta ja kes on andnud inimesele 10 käsku. Inimesele, kes Jumala sõna ei täida ja
Tema käskudest üle astub, langeb Jumala püha viha ja hukatus. Loetleme siinkohal kõik Jumala
omadused, mis esinevad Vanas Testamendis, mida tunneb Jesaja ning tema kaasaegsed.
Jumal on Looja, ta on täiuslikkus, ta on majesteet, temas on ühtsus, õndsus, tõde, lihtsus,
vaimsus, nähtamatus, headus, sõltumatus, igavikulisus, mõõdetamatus, muutumatus. Jumalas on
elu, surematus, mõistus ehk intellekt, tahe, kõike teadmine, pühadus, halastus, kannatlikkus, õigus
ja kohtumõistja. Jumal on lõpmatu, kehatu.
Samast Jumala tunnetusest kantuna kirjutab Iisraeli kuningas Taavet, kartmatu sõjamees, oma
121. laulus. „Ma tõstan oma silmad mägede poole, kust mulle abi tuleb! Abi tuleb mulle Jehoova
käest, kes on teinud taeva ja maa! Ei ta lase su jalga vääratada, ei su hoidja tuku! Vaata, ei tuku
ega uinu magama see, kes Iisraeli hoiab! Jehoova on su hoidja, Jehoova on su vari su paremal
käel! Päeval ei pista sind päike ega kuu öösel, Jehoova hoiab sind kõige kurja eest, tema hoiab
sinu hinge! Jehoova hoiab su väljumist ja su tulemist. Nüüd ja igavesti.“ Nii sai veendunult uskuda
ja kirjutada Jumalamees Taavet, Israeli rahva kartmatu väejuht.
Jesaja saab ilmutuse Jumalalt, kes senini on olnud varjul inimeste eest. Jesajale Jumal avaldab oma seni nähtamatu poole, et ta on armastav Jumal, armastav Isa. Jumal, kes saab inimeseks, meie suguseks. Jumal võtab enda peale meie kannatused ja valud ja patud, mida ta vihkab.
Oma rahva jaoks raskel ajalooperioodil, rohkem kui 700 aastat enne Kristuse sündimist, kirjutas Jesaja prohvetlikud sõnad inimkonna Lunastaja tulekust. “Sellepärast annab Issand ise teile
tunnustähe; ennäe neitsi saab käima peale ja toob poja ilmale ning paneb temale nimeks Immaanuel.” (Js 7:14) Kauge mineviku prohvet, ettekuulutaja Jesaja näeb jumalikust inspiratsioonist
kantuna suurt saabuvat Jehoova päeva. Päeva, mis pole mitte ainult päev, päikesetõusust päikesetõusuni. See päev on saabuv UUS AJASTU. Uus ajastu Jeesuses Kristuses. Nüüd saab Jesaja
kuulutada inimkonnale, Jumala teistest omadustest: Jumal on arm, halastus, kannatlikkus, heldus,
armastus, vabadus.
Jesaja ajastul oli ületamatu vahesein inimese ja Jumala vahel, see oli distantsi loov kõrguses
ja kauguses. Aga armastava Jumala ilmutus lõi uue osaduse inimese ja Jumala vahel. Pühadus
püstitab vaheseina, armastus murrab sellest läbi. Püha Jumal ütleb, ma tahan kõik omale, armastus ütleb, kõik ainult sinule, mitte midagi minule.
Kes Jesaja prohvetiraamatut lähemalt tunneb, see tajub, et Jesaja ise on uue ajastu laps. Ta
on kõige suurema ilmutuse osaliseks saanud. Lähemalt võime öelda, et Jesaja jumalamees ei
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kuulutanud mitte ainult Kristuse, Messia, Lunastaja tulekut, vaid kelle vaimusilmadele Jumal kinkis
näha Teda, kes on Kolgata Kristus.
“Aga ei jää pimedusse, kes on ahastuses! Otse kui Jumal endisel ajal põlgas Sebuloni
maad ja Naftali maad, nõnda austab ta tulevikus mereäärset teed, Jordanitagust maad, paganate
piirkonda!” (Js 8:23)
“Rahvas, kes käib pimeduses, näeb suurt valgust, kes elavad surmavarju maal, neile paistab
valgus. Sina valmistad suure hõiskamise, annad rohkesti rõõmu, nad rõõmutsevad sinu ees, otsegu lõikuse ajal ollakse rõõmsad, otsegu saaki jagades hõisatakse. Sest tema koorma ikke ja tema
õla kepi, tema sundija vitsa sa murrad nagu Midjani päevil. Sest igast sõjakäras sõtkutud saabas ja
veres veeretatud vammus põletatakse tuleroaks. Sest meile sünnib laps, meile antakse poeg, kelle
õlgadel on valitsus ja kellele pannakse nimeks IMELINE NÕUANDJA, VÄGEV JUMAL, IGAVENE
ISA, RAHUVÜRST. Suur on valitsus ja otsatu on rahu Taaveti aujärjel ja tema kuningriigi üle, et
seda kinnitada ja toetada kohtu ja õiglusega sellest ajast ja igavesti. VÄGEDE JEHOOVA püha
viha teeb seda.” (Js 9:1-6)
Jutluse lähtetekstis kuuldu ajab hirmutunde peale neile, kes on suurelised ja kõrgid, kes naudivad oma elu. Kes ehitavad rikka mehe kombel endile suuremaid varaaitasid, teadmata, kas nad
homset päeva ise näevadki. Hirmutunne peab olema neil, kes teevad vaestele ülekohut, teevad
liiga leskedele, vaeslastele, kes alandavad vigaseid, pilkavad teistsuguselt mõtlevaid inimesi. Hirmutunne on neil, kes imetlevad iseennast, oma raha, võimu ja tarkust, oma ebajumalaid.
Sinul, armas kirikuline, olgu rahu ja rõõmutunne Jesaja raamatu sõnadest. Sina, kes sa oled
Jeesuse vastu võtnud oma ellu ja südamesse. Sina, kes sa tunned Teda, kes sinugi eest on Kolgatal surnud. Sina ütle nüüd ja praegu, tunnista koos Õnnistegijaga:
“Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski
kes Temasse usub, ei saaks hukka, vaid, et Temal oleks igavene elu. Sest Jumal ei ole oma Poega
läkitanud maailma, et ta maailma üle kohut mõistaks, vaid et maailm tema läbi õndsaks saaks.”
(Jh 3:16-17)
Aamen.
Õpetaja Jüri Pallo jutlus Tallinna Toompea Kaarli kirikus 19. augustil 2012. a.

LEERIKOOL
E.E.L.K. Los Angelese Koguduse juures alustab tööd leerikool. Ootame osa võtma kõiki meie
noori alates 15-dast eluaastast. Leerikool lõpeb piduliku leeri õnnistamisega kirikus kevadel 2013.
Palume teada anda osavõtust koguduse õpetajale. Kõik südamlikult teretulnud!
Õp. Jüri Pallo

EESTI KIRIKU SEINAKALENDER
Juhatus, oma koosolekul 17. septembril k.a., otsustas toetada ajalehe “EESTI KIRIK” seinakalendri väljaandmist $ 500 suuruses summas. E.E.L.K. Los Angelese Koguduse laekur võtab
vastu tellimusi kodumaal ilmuva ajalehe “EESTI KIRIKU” 2013. aasta seinakalendrile. Kalendri
hinnaks on $ 7.00.
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SUVEPÄEV
E.E.L.K. Los Angelese koguduse Lõikuspüha ja Suvepäev peeti 23. septembril Linda ja
Edgar Kaskla kaunis kodus Garden Grove’is. Oli kena päikesepaisteline päev. Vabaõhu-jumalateenistuse viis läbi õpetaja Jüri Pallo. Koraale saatis elektriorelil Kaie Pallo.
Peale jumalateenistust ütles avasõnad tervituseks koguduse esimees Heino Nurmberg.
Esimees tänas kõiki, kes aitasid kaasa suvepäeva heale kordaminekule.
Tänusõnad kõigile vabatahtlikele abilistele! Kapsaid aitasid valmistada Heljo Kaskla ja Maie
Nurmberg. Kartuleid koorisid Boris Auksmann, Edgar Kaskla perekonnaga, Milvi Laan ja Johannes Nukk. Porgandid tõi Aili Rebane, kohvi, koore ning suhkru tõi Jüri Pallo, leivad ja vorstid tõi
Heino Nurmberg. Toitu aitasid valmistada Aili Rebane ja Tõnis Rebane. Toitu aitasid serveerida
Maie Nurmberg, Ingrid Nurmberg ja Aili Rebane. Karastavad joogid tõi kohale Mati Laan. Õue
telgid, lauad, toolid ja helivõimenduse tõi kohale Mati Laan.
Loteriid aitasid ette valmistada Aili Rebane, Mervi Pallo, Jüri Pallo ja Uve Sillat. Loterii viis
läbi Valdur Kaskla, teda assisteerisid Aivar Kaskla, Linda Kaskla, Helena Laan, Uve Sillat ja Luige Lill.

Fotod
Mervi
Pallolt
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Palju tänu koguduse nõukogu liikmetele Uno Andersonile ja Edgar Kasklale, kes jagasid laululehti ja võtsid vastu annetusi. Tänu organist Kaie Pallole.
Järgnes lõunasöök. Eestipärasesse lõunasöögi menüüsse kuulusid keedukartulid, viinivorstid, hapukapsad, hautatud porgandid-herned, leib, või. Magustoiduks koogid, saiad ja kohv.
Peale maitsvat lõunasööki asus Valdur Kaskla läbi viima päeva oodatuimat hetke – loteriid.
Loosiõnn naeratas paljudele koguduse liikmetele. Kui pakid olid jagatud, jäid oma järge ootama
kolm rahalist võitu. 100 dollarilise ja 150 dollarilise võidu pani välja kogudus, 250 dollarilise võidu
pani välja koguduse liige Jüri Tint.
100 dollarit võitis Tiina Repnau. 150 dollarit võitis Helena Laan. Peavõidu 250 dollarit võitis
Leah Kantor.
Palju õnne kõigile võitjatele!
Oli kordaläinud päev, mis tõi südamesse palju rõõmu ning õnnistust.
Õp. Jüri Pallo
23. septembril 2012. a.

TOETUSANNETUS
Koguduse esimees Heino Nurmberg
külastas sel suvel Eestit ja võttis kaasa E.E.L.K. Los Angelese koguduse
toetusannetuse summas $1,100, mis
oli koguduse juhatuse poolt määratud EELK Jämaja Kolmainu kogudusele. Esimees koos abikaasa Maiega
külastas Sõrvet laupäeval, 14. juulil,
et nimetatud summa üle anda.
Kohtuti Jämaja kiriku kantseleis
koguduse juhatuse esimehe Randar
Paltsi, õpetaja Anu Konksu ja koguduse laekuriga.
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KALENDAARIUM
Los Angelese Eesti Segakoor alustab tegevusega 19. oktoobril.
Harjutused toimuvad reede õhtuti kell 7:30 Eesti Majas. Uued lauljad teretulnud.
Pühap, 7. okt.
kell 11 e.l.
kell 2 p.l.

Täienduskool Eesti Majas. Info. Milvi Laan (310) 663-0676
Jumalateenistus Los Angelese kirikus. Teenivad koguduse õpetaja
ja organist. Nõukogu liikmed: Tiia Mikkelsaar ja Karl Mikkelsaar. Kohvilaud.

Kolmap. 10. okt.
kell 11 e.l.

Seenioride klubi kokkutulek Eesti Majas. Lõunasöök.

Esmasp. 15. okt.
kell 7:30 õhtul.

Juhatuse koosolek Eesti Majas.

Pühap. 21. okt.
kell 2 p.l.		
			

Usupuhastuspüha jumalateenistus Los Angelese kirikus. Teenivad koguduse õpetaja ja organist. Nõukogu liikmed: Andres Ruetman ja
Uve Sillat. Kohvilaud.

Pühap. 4. nov.
kell 2 p.l.		

Jumalateenistus Los Angelese kirikus. Teenivad koguduse õpetaja
ja organist. Nõukogu liikmed: Valdur Kaskla ja Jaak Kukk. Kohvilaud.

Esmasp. 12. nov.
kell 7:30 õhtul.

Juhatuse koosolek Eesti Majas.

Kolmap. 14. nov.
kell 11 e.l.

Seenioride klubi kokkutulek Eesti Majas. Lõunasöök.

Pühap. 18. nov.
kell 11 e.l.		
			

Surnutepüha jumalateenistus armulauaga Forest Lawn Hollywood Hills valges kirikus.Teenivad koguduse õpetaja ja organist.
Nõukogu liikmed: Asta Liivoja ja Agnes Palango.

Laup. 1. dets.
kell 11 e.l.

Naisklubi jõululaat Eesti Majas.

Pühap. 2. dets.
Advendiaja jumalateenistus Los Angelese kirikus. Teenivad kogukell 2 p.l. 		
duse õpetaja ja organist. Nõukogu liikmed: Johannes Nukk ja Mati Laan.
			Kohvilaud.
Pühap. 9. dets.
kell 2 p.l.		
			
			

Täienduskooli ja koguduse ühine jõulupuu Eesti Majas. Täienduskooli ja koguduse liikmete ettekanded. Jõuluvana. Nõukogu liikmed:
Asta Auksmann ja Boris Auksmann. Järgneb koosviibimine kohvilauas, milleks palutakse tuua suupisteid meie tavapärasel viisil.

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