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KOGUDUSE TEATED

J U T L U S
Armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt ja meie Issandalat Jeesuselt Kristuselt!
Ap.Pauluse kirjast roomlastele 8. pt. 18. salmist 21. salmini loeme:
“Sest ma arvan, et sellesinase aja kannatused ei ole midagi tulevase au vastu, mis meile 

peab ilmsiks saama. Sest kogu loodu ootab pikisilmi Jumala laste ilmsikssaamist. On ju kogu loo-
du heidetud kaduvuse alla – mitte vabatahtlikult, vaid allaheitja tahtest – ometi lootuse peale, sest 
ka kogu loodu ise päästetakse kord kaduvuse orjusest Jumala laste au vabadusse.”

Armas kogudus!
Tänane jutlus räägib meile meie tulevasest aust. 
Taevane, igavene elu koos kolmainu Jumalaga, see on iga uskliku kristlase siht ja eesmärk, 

ei vähem! 
Tulevase au nimel kannatavad nüüd veel paljud, vähesed järelejäänud usuinimesed. 
Kurb on lugeda, et isegi pastorid loobuvad oma kutsetööst, ei jõua enam kannatada. 
Jeesus ei luba ju lusti ja lillepidu, Jeesus ei luba laiu siledaid asfaltteid nagu ühes eesti luu-

letuses-laulus.
Jeesus lubab kannatusi, valu, kurbust, rasket eluvõitlust, kitsaid uksi, hädaohte ja vaesust. 
Kes otsib Jeesuselt mannonarikkust, peab pettuma.
 Rikas noormees: ”Issand, mis ma peaksin tegema, et ma õndsaks saaksin?”
“Müü oma vara maha ja jaga vaestele” vastas Jeesus. 
“Ei, kurb on lahkuda suure pingutuse ja vaevaga kokku kraabitud mammonast” mõtles noor-

mees ja lahkus Jumala juurest.
Jeesus ütles sellepeale: ” Enne läheb kaamel läbi nõelasilma, kui rikas taevariiki pääseb!”
Armas sõber, siin nad siis on, meie sellesinase aja kannatused, majandus, sotsiaalsed, ärili-

sed ja teabmisveel kannatused.
Vähe on jäänud jumalariigile ustavaid inimesi.
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Kirikus peetakse statistikat. 
Kirikute liikmeskond on vähenemas. 
Ristiinimesi ahvatletakse Jumalast eemale magusaelu lubadustega, roosade ja lillade unis-

tustega.
Selline on maailma, Euroopa ja ka Eesti kiriku olukord.
Kuid, armas kogudus! Ole õnnelik! 
Ole väga rõõmus ja Su süda olgu rõõmus ja kerge, sest....
Sina oled jäänud USTAVAKS.
Jäänud kindlaks liberaalse – mugava elu ja infomüraühiskonna keeristormides.
Sa oled koos Jeesusega ja see ongi kõige tähtsam. 
Jumal näeb seda, et sa kannatad. Jumal näeb ja aitab sind, sa ei ole kunagi üksi ja sa ei ole 

kannatamas mitte igavesti.
Sina saad igavese elu .
See, kes loobub oma usust, oma kutsumusest, kes hülgab Jeesuse ... nende kohta on ka 

Piiblis palju kirjutatud....
Apostel Paulus ütleb, et inimene mõistetakse õigeks täiesti muidu Jumala armust ja usu kau-

du Jeesusesse Kristusesse . 
See väljendus ”usu kaudu” tähendab, et me usume, et Jumal on tõepoolest selline nagu 

Jeesus seda kirjeldab, ja et Jumal ootab Temast eemaldunud inimlapsi tagasi koju – Tema armas-
tuse soojusesse. 

Võib tekkida küsimus, et kuidas me teame, et Jumal on selline ja kohtleb inimesi selliselt?

 Vastuseks: 
Jeesus ise tunnistas, et Jumal on armuline Jumal. See ongi, mida õigeksmõistmine usu 

kaudu tähendab ... ”sest kogu loodu ise päästetakse kord kaduvuse orjusest Jumala laste au 
vabadusse.”

kaduvuse orjus ... surm, meid päästetakse surmast!
Jumala laste au vabadusse ... Igavene elu koos Jumalaga
Jeesus oli nii lähedalt seotud Jumalaga. 
Ta oli Jumal, inimeseks saanud kujus.
Jeesus oli üks osa Jumala Kolmainsusest .
Ta oli Jumala Poeg. 
Kogu meie vahekord Jumalaga oleneb meie usust, et Jeesus on Jumala Poeg, meie Lunas-

taja ja Õnnistegija . 
Usu kaudu saame Jumala lasteks, nagu Paulus õpetab: “Sest te olete kõik usu kaudu Jumala 

lapsed Kristuses Jeesuses.”
Kristus on toonud sõnumi, et Jumal Taevane Isa on valmis meid tema kadunud tütreid ja ka-

dunud poegi rõõmuga vastu võtma oma Taevariiki, Jumala laste au vabadusse.!
Vabadus! 
Me saame vabaks!
 Vabaks sellesinase tormava ja meeletu “moodsa aja” kannatustest, vabaks surma piinadest, 

vabaks patust, vabaks kõigest kurjast, mis meid veel ründab.
Jeesuses on meie elu ja tõeline vabadus!
Aamen.

J.Pallo
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JUTLUSTAMISEST
Ma olen aastatega aru saanud ja lugenud ka tänapäeva mõne eesti ametivenna jutlust. 
Pean ütlema: Jutlus ei tohiks olla vaid kuiv, teoloogiline kõne, loeng. 
Paljud arvavad, et raskete, võõraste, sõnade kasutamine laseb kõnelejal targem paista. 
Siis on kuulaja kirikus justkui raamatukogus. Keegi loeb talle ette igavat teksti.
Vanaaja oraatori esmane vajadus oli saada kuulajad, auditoorium nn “oma taskusse”. 
Nipp oli väga lihtne. Suhtlemine. 
Vaata silma, ütle midagi lihtsat, tee kiire nali, nagu ameerikas öeldakse ja publik on Sinu. 

Võida kuulaja tähelepanu, 10-15 minutiks. Nüüd edasi. 
Rahvas kirikus tahab teada üht, kas Jumal teda ka ikka armastab ja kas ma olen 

ikka Jumalale tähtis ja kas mul on mõtet edasi elada ja oma eluraskustega võidelda.  
Nüüd pastor vahendab Piibli sõna ja kinnitab kuulajale, et igaüks on Jumalale armas ja tähtis. 
Kuulaja hing saab terveks ja läheb rõõmuga oma koju. Eesti pastor on tõsine kuju.

J.P.

TALAARIST
Tunnistan, et mul on üks “kiiks” nagu noored ütlevad. Ma kannan talaari. 
Kui mind peapiiskop Kuno Pajula 6. juunil 1990. a. Tallinna Toomkirikus ordineeris, sealtmaalt 

ma kannan seda musta rüüd. 
Pole põhjust vahetada millegi muu vastu. 
Kindel peab olema. 
Kui me vahetame oma värve, orientatsiooni, veendumusi kirikus, siis see on märk inimlikust 

nõrkusest. Usu nõrkusest.
 Inimene pole kindel endas. Ta muretseb, et kas ta ikka meeldib, kuidas ta välja näeb, kuidas 

peaks liturgia ilusam olema, et inimestele imponeerida, et olla kaasaegsem.
Kirikus tahab kuulaja vaid üht teada –  “Kas Jumal mind armastab, hoiab ja kaitseb?”
Talaariga on mugavam jutlustada. Olla Jeesuse sõnumi vahendaja. Lilleline kostüüm teeb 

jutlustaja ilusaks pildiks. Inimestele jääb meelde vaid värvikirevus.
Palun, võtame tagasi oma lihtsa rüü, talaari ja anname kogudusele rohkem Jeesuse Sõna!

J.P.

KÜÜDITAMISE AASTAPÄEV
Tänavu möödus 70 pikka aastat esimesest Balti rahvaste suurküüditamisest. Kurba päeva 

alustati ühise jumalateenistusega 12. juunil kell 11 jumalateenistusel Läti kirikus, kus teenisid 
praost Davis Kaneps ja abipraost Jüri Pallo. Jumalateenistust kaunistas muusikaga organist dr. 
Egils Ozolins. Jutluses rõhutas praost Kaneps, et me võime küll aja jooksul andestada, kuid mitte 
iialgi unustada meie rahvastele tehtud ülekohut, seepärast mälestamegi me 14. juunit, Balti rah-
vaste ühist leinapäeva. Meenutame kõiki kommunistliku terrori all kannatanuid. Jumalateenistuse 
laululehed olid inglise-, eesti-, läti-, ja leedukeelsed (üks salmidest). Teenistuse korjandus anneta-
ti Riia ja Tallinna Okupatsioonimuuseumidele, et tulevased põlved ei unustaks iialgi esivanemate 
süüta kannatusi. Päev jätkus Los Angelese Eesti Majas kell 2 p.l. Los Angelese Eesti Seltsi kor-
raldusel toimus mälestusaktus, kus peakõnelejaks oli Ago Kõrv. Aktust juhatas dr. Edgar Kaskla.

Lauludega esinesid solistid Maarja Kivi ja Matti Riivald.Klaveril saatis Kaie Pallo. Kandlesoo-
lodega esinesid Helge Laan ja Tiina Repnau.
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LOTERII
Koos käesolevaga saadetakse välja korjanduslehed loteriiks, mille loosimine leiab aset ko-

guduse suvepäeval, 25. septembril 2011.a. Linda ja Edgar Kaskla kodus — 9591 Halekulani 
Drive, Garden Grove, CA 92841. Telefon: 714 636 8393. Palutakse annetada käsitöid, kunstie-
semeid, tarbeasju (vaidlematult uusi), või raha võitude ostmiseks. Korjanduslehed koos annetus-
tega tagastada koguduse laekurile Uve Sillatile hiljemalt 1. septembriks.

Loteriipiletid saadetakse välja koguduse liikmetele ja sõpradele koos koguduse informat-
sioonilehega septembri alguses. Kõiki, kes pileteid ei soovi, või soovivad rohkem kui 10 ( pileti-
hind endiselt $ 1. 00 annetusena ), palutakse lahkesti teatada koguduse laekur Uve Sillatile enne 
20. augustit k.a.

Juhatus tänab annetuse eest!

TERETULEMAST XXX LÄÄNERANNIKU EESTI PÄEVADELE 
PORTLAND OREGONI! 

Festival toimub 3-7. augustini 2011.a.  Portlandi linnas, Doubletree hotellis.

Portlandi LEP2011 päevade korraldustoimkond on asunud hoogsalt tööle, et kokku pan-
na meeldejäävat ning südamesse minevat festivali. Soovime seda 58 aastast traditsiooni viia 
meie noore ameerika-eestlaste generatsiooni südamesse. Meil on plaanis mitmeid uusi üritusi, 
mis peaks pakkuma huvi igale eale. Soovime taas sütitada eestluse vaimu Lääneranniku eesti 
kogukondade seas, samuti meie eesti sõpruskonna hulgas!

Kalle Merilo 
Esimees

BALTI - AMEERIKA VABADUSLIIDU  
30. AASTAPÄEVALE PÜHENDATUD BANKETT 

August 13, 2011
at the Lithuanian Hall, 2718 St. George Street Los Angeles, CA 90027

Peakõneleja: Tunne Kelam
Solist: Marya Roxx (Maarja Meriste-Kivi)
Leedu meesansambel: “Tolimi Aidai”

Info: Heino Nurmberg 760 775 9160, 714 785 0583



5

L A H K U N U D

Laine AVIKO
sündinud KASE

sünd. 23. juulil 1921.a. Vana-Karistes, Viljandimaal
surn. 14. mail 2011.a. Paso Robles, Californias
maet. 11. juunil 2011.a. eestlaste matusepaigale, 
Forest Lawn - Hollywood Hills, Los Angeles, Californias

“Mina olen ülestõusmine ja elu; kes Minusse usub, see elab, ehk tema küll sureb, ütleb Issand.”
Joh. ev. 11: 25

USA PRAOSTKONDADE SINOD 
See oli juba kolmas kord, kui USA Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku praostkondade ko-

guduste esindajad kogunesid ühisele sinodile Ocean Grove linnas, New Jerseys. Meie kogu-
dust esindasid esimees Heino Nurmberg, nõukogu liige Kuno Lill ja koguduse õpetaja Jüri Pallo. 
Külalistena olid kohal ja tervitasid EELK Välis-Eesti piiskopkonna piiskop Andres Taul ja Eestist 
ameerika luteri kiriku Baltimore Maryland sinodi külalisena viibinud EELK peapiiskop Andres 
Põder. Külalistena olid kohal ka Toronto Vana-Andrese koguduse esinaine Riina Klaas, abi-
esimees Jüri Silmberg, endine esimees Tõnu Orav ja Heli Kopti. Koosolekuid juhatasid praost 
Thomas Vaga ja USA Chicago praostkonna praost Uudo Tari.

Praost Vaga tegi ettekande kirikute ühendamise teemal. Ta toonitas, et Põhja-Ameerika 
mandril asutatud kogudused peavad jätkama tegevust Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku 
vaba rahvakirikuna. Ta tõi eeskujuks “Vaba Sinodi” vormi, kus “kogudus ise on kiriku ülempiis-
kop”.

Tõnu Orav, kui eelmise konsistooriumi assessor, taunis praeguse konsistooriumi tegevust 
kirikukogu hääletamistulemuste üksikasjade salastamisel. Nad olid pandud vande alla, et nad 
selle hääletamise üksikasju ei avaldaks.

Tähtsamaks ühise sinodi otsuseks kujunes kirikukogu hääletamistulemuste uurimiskomi-
tee moodustamine. Liikmeteks valiti üksmeelselt Heino Nurmberg, Sven Roosild New Yorgist 
ning Jüri Silmberg ja Tõnu Orav Torontost. Piiskop Taul oli uuringuga nõus, kuid ei osanud vas-
tata kuidas konsistoorium sellele reageerib.

Kogudustele, kes ei soovi EELK Välis-Eesti piiskopkonnaga ühineda, lubas kontakti pida-
miseks kodulehe valmistada Tiiu Roiser Torontost. See on juba saadaval aadressil 

http://www.eelkl.cwahi.net
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KALENDAARIUM
Pühap. 10 . juuli  Jumalateenistus Los Angelese kirikus. Teenivad koguduse õpetaja ja 
     kell 2 p.l. organist. Nõukogu liikmed: Kuno Lill ja Luige Lill. Kohvilaud.

Esmasp. 18. juuli  Juhatuse koosolek Eesti Majas.
     kell 7:30 õhtul

Pühap. 24. juuli  Jumalateenistus Los Angelese kirikus. Teenivad koguduse õpetaja 
     kell 2 p.l.  ja organist. Nõukogu liikmed: Heljo Kaskla ja Ülo Kaskla. Kohvilaud.

3. – 7. august    XXX Lääneranniku Eesti Päevad Portland, Oregonis.
 
Laupäev 13. august  Balti Vabadusliidu 30. aastapäeva tähistamise bankett Leedu kiriku 
     kell 6 õhtul saalis.

Esmasp. 22. august  Juhatuse koosolek Eesti Majas.
     kell 7:30 õhtul

Pühap. 11.september  Jumalateenistus Los Angelese kirikus. Teenivad koguduse õpetaja 
     kell 2 p.l. ja organist.  Nõukogu liikmed: Karl Mikkelsaar ja Tiia Mikkelsaar.  
 Kohvilaud.

Kolmap. 14. september  Seenioride Klubi kokkutulek Eesti Majas. Kavas muljeid: ”Eesti suvi 
     kell 11 e.l.  2011.” Koosviibimine.

Esmasp.19.september  Juhatuse koosolek Eesti Majas. 
     kell 7:30 õhtul

Pühap. 25. september  Lõikuspüha jumalateenistus Garden Grove´is Linda ja Edgar Kaskla 
     kell 11 e.l.  kodus. Teenivad koguduse õpetaja ja organist. Nõukogu liikmed: Edgar  
 Kaskla ja Valdur Kaskla. Samas järgneb koguduse suvepäev. Lõuna-
 söök, koosviibimine, loterii. Kohvilauale palutakse tuua küpsiseid ja  
 kooke meie tavapärasel viisil.

Pühap. 9. oktoober  Jumalateenistus Los Angelese kirikus. Teenivad koguduse õpetaja 
     kell 2 p.l.  ja organist. Nõukogu liikmed: Bruno Laan ja Helge Laan. Kohvilaud

Tähelepanu! Juhatus palub koguduse nõukogu liikmeil, kes teenivad kaasa jumalateenistus-
tel, tulla kohale 30 minutit varem, enne teenistuse algust, et aidata katta kohvilauda.


