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NELIPÜHA
Ap 2,1-18

1 Kui nelipühapäev kätte jõudis, olid nad kõik koos ühes paigas.

7 Nad jahmusid ja panid imeks,
öeldes: "Ennäe, eks need kõik, kes
räägivad, ole galilealased?

"Nad on täis magusat veini!"

14 Siis tõusis Peetrus koos nende üheteistkümnega püsti, tõstis
2 Ja äkitselt tuli taevast kohin, 8 Kuidas siis meist igaüks kuuleb häält ja kõneles neile: "Juuda mehed ja kõik Jeruusalemma elaniotsekui tugev tuul oleks puhunud, oma sünnimaa murret?
kud! Olgu see teil teada - pange täja täitis kogu koja, kus nad istu9
Meie,
partlased
ja
meedlased
ja
hele mu sõnu!
sid.
eelamlased ja kes me elame Meso3 Ja nad nägid otsekui hargne- potaamia-, Juuda- ja Kappadookia- 15 Nemad ei ole sugugi joobnud, nagu te arvate, on ju alles kell
vaid tulekeeli, mis laskusid iga maal, Pontoses ja Aasias,
üheksa hommikul.
üksiku peale nende seas.
10 Früügias ja Pamfüülias, Egip4 Ja nad kõik täideti Püha Vai- tuses ja Liibüa maades Küreene 16 Vaid see on, mida prohvet Joel
muga ning hakkasid rääkima teisi pool, ja siia elama asunud roomla- on öelnud:
keeli, nõnda nagu Vaim neile an- sed,
17 "Ja viimseil päevil sünnib, ütdis rääkida.
11 juudid ja nende usku pöördu- leb Jumal, et ma valan oma Vai5 Jeruusalemmas oli aga elamas nud kreetlased ja araablased - kui- must välja kõigi inimeste peale ja
juute, vagasid mehi kõigi rahvas- das me kuuleme räägitavat meie teie pojad ja teie tütred ennustavad
endi keeles Jumala suuri asju?"
ja teie noored näevad nägemusi ja
te keskelt, kes on taeva all.
teie vanad näevad unenägusid,
6 Kui nüüd see hääl kostis, tuli 12 Nad kõik olid jahmunud ja
kokku nende kogukond, ja kõiki kahevahel ning ütlesid üksteisele: 18 ning oma teenrite ja teenijate peale ma valan neil päevil välja
valdas hämmastus, sest igaüks "Mis see küll peab olema?"
oma Vaimust ja nad ennustavad,
kuulis räägitavat oma murret.
13 Mõned aga ütlesid pilgates:
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Õpetus Pühast Vaimust on tänapäevase teoloogia, kaasaegse kristluse ja eriti evangeelsete
kirikute jaoks suur väljakutse. See on teema, mida me päriselt ei valda, millega me pole isegi rahuldavalt veel hakkama saanud. Muidugi on meil praeguses maailmas sageli keeruline kõnelda
Jumalast üldse või Jeesusest Kristusest, meil puudub justkui keel, mida kõik mõistaksid – usuvad nad siis või mitte. Aga Püha Vaimu koha pealt jääme sageli kirikus endas tummaks või siis
nii ebamääraseks, et hakkab piinlik. Tahame rääkida Jumala kõikeloovast väest, aga välja kukub
mingi hale tondijutt. Vajadus selle kõneluse järgi on aga selgelt olemas. Pole mingi juhus, et 20.
sajandil kasvasid kõigi kristlike konfessioonide seas kõige jõudsamalt just nelipühikirikud ja sarnased liikumised. Need, kes vähemalt üritavad kõnelda.
Aga jah, Püha Vaimuga on meil probleem, et juba mõiste enese kohaselt me ei saa seda
päriselt vallata. See on ju Jumala Vaim, mille üle meil pole võimu, mis meile ei kuulu – kuigi see
meid puudutab -, mida meie ei kontrolli ja seepärast ei saa ka vangistada sõnadesse lõplikult.
Kuidas väljendada väljendamatut, kirjeldada kirjeldamatut, seletada seletamatut? Seda enam,
et Vaimu tegevusest sündinud kirik on arenenud struktuuriks, organisatsiooniks, hierarhiaks ja
õpetuseks, mis kõik eeldavad kontrolli ja võimu. Kuidas me räägime sellest, mille üle meil puudub kontroll? Kiriku sünnipära ja tegeliku olukorra vahel on teatav vastuolu, mida ikka jälle tähele
pandud, millele ka tähelepanu juhitud, aga mida lahendada pole suudetud.
Häda on just selles, et meie ei suuda justkui kirikut teisiti üldse ette kujutada. Ikka organisatsioonina, ikka teatava võimustruktuurina, milles on hierarhia ja autoriteedid. Kuidas teisiti? Me
ei tunne ju ühtegi inimlikku kooslust, mis toimiks teistsugustel alustel. Ikka on nii, et ühtedel on
suurem sõnaõigus ja meelevald ning teised peavad kuuletuma ja laskma ennast õpetada. Kunagi pole kõik võrdsed, nii see lihtsalt käib.
Nõnda oleme ka meie jaganud Kristuse koguduse täisealisteks ja alaealisteks, aga mitte
alati ea järgi, vaid nõnda, et lihtsalt ühed õpetavad ja teistele on määratud kuulata. Ühtedel on
võim ja teised peavad tegema, mida neile öeldakse. Või siis ära minema. Seegi on võrreldes
varasemate aegadega mõneti juba suur muutus, et võib ka ära minna, kui ei meeldi. Või ei taha
kuulata või ei salli käsutamist. Aga lõppkokkuvõttes on see ikkagi üsna kaugel Jeesuse ideaalist, et oleks üks kari ja üks karjane, et kõigil oleks üks Jumal, üks usk ja ristimine, et kõik oleksid
vennad, ja see, kes tahab teiste üle valitseda, olgu nende teenija. Mitte nagu muus maailmas.
Meil on tänasel päeval antud järelemõtlemiseks see hästi tuntud kirjakoht Püha Vaimu väljavalamisest kümme päeva pärast Jeesuse taevaminemist. Seni olid esimesed kristlased justkui ilma hakkama saanud. Polnud vajadust, kui Jumala Poeg ise nende keskel seisis. Nüüd aga
valatakse välja Vaim ja sellega saab alguse kirik. Seni oli Jeesuse vennaskond, õpetaja ja õpilased. Üks õpetas ja teised katsusid meelde jätta. Üks ütles ja teised tegid, mis ta käskis. Nüüd
saab alguse kirik, saab alguse sellega, et kõigi peale valatakse välja õpetamisand. See esimene
kogudus oli tervikuna täisealine. Alaealised olid üksnes väljaspool kogudust, paganad, keda tuli
ristida ja teha Jeesuse jüngreiks.
Nõnda see paraku kauaks ei jäänud, nagu me ajaloost teame. Aga ikkagi tuleb meil selle loo
valguses igal ajal esitada kirikule üsna kriitilisi küsimusi. Kuhu on jäänud see algne tuli? Miks me
enam ei koge säärast ühist valgustust Vaimu poolt? Ma tunnistan, et tunnen kutsutud ja seatud
vaimulikuna end selle loo juures üsna ebamugavalt. See puudutab minu meelest üsna valusalt
kirikut, nagu see tänases maailmas on.
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Sest vaadakem seda lugu veidi lähemalt. See kirjeldus on üsna üksikasjalik ja kunstnikke
läbi aegade inspireerinud. Me loeme siit: „Ja äkitselt tuli taevast kohin, otsekui tugev tuul oleks
puhunud, ja täitis kogu koja, kus nad istusid.“
Siin on üks pilt Jumala Vaimust. Heebrea keeles on vaim ja tuul üks sõna, nagu eesti keeles
on suguluses hing ja hingamine. Aluseks olev mõte on mõlemas keeles sarnane. Jumala Vaim
on nagu tema hingamine. See hingamine tekitab tuule. Tuulepuhang võib seega olla Jumala hingetõmme või siis ohe. Just see kujund meeldib mulle väga. Äkiline tuulepuhang seal ruumis tuleb sellest, et Jumal ohkab – kas väsimusest, tüdimusest, kurbusest või kaastundest, jumal seda
teab. Jumal ohkab ja see liigutab maailmas asju. Alates tolmust ja puulehtedest, kuni katuste ja
ookeanini. Jumal ohkab ja see liigutab midagi ka inimestes. Nõnda, et nad hakkavad nägema
asju teisiti. Või hakkavad lihtsalt nägema ja tundma ja taipama. Sellest omakorda sünnib midagi.
Sellest sünnib alati midagi tõelist ja päriselt. Mis samas ei ole päriselt sellest maailmast. Nagu
näiteks kirik. Kirik on sündinud Jumala hingetõmbest või ohkest. Jumala hingeõhu puudutusest
hakkavad inimesed lisaks üksteisest aru saama. Või õpivad ennast väljendama nõnda, et teised
neist aru saavad, nagu selles loos.
Sest lugu läheb edasi nõnda: „Ja nad nägid otsekui hargnevaid tulekeeli, mis laskusid iga
üksiku peale nende seas. Ja nad kõik täideti Püha Vaimuga ning hakkasid rääkima teisi keeli…“
Neist hargnevatest tulekeeltest võib näha üsna naljakaid pilte. Habemikud vanamehed istuvad maas või seisavad, pööritavad silmi taeva poole suud ammuli ja igaühel põleb peas väike
lõke. Eks seda kirjeldust siin olegi endale üsna raske ette kujutada. Aga tule sümbol nagu ka
tuule oma, on tõesti kõige paslikumad vist edasi andmaks kujutlust Vaimu kontrollimatusest ja
vabadusest, kõigest sellest, mis on võõras maailmas, mida me tunneme, maailmas, mille me ise
oleme enda ümber loonud.
See kogemus tegi igatahes kogunenud seltskonna üsna pööraseks ja mõnel kõrvalseisjal jäi
mulje, et nad on lihtsalt purjus. Mõne jaoks mõjusid need esimesed kristlased naeruväärseina.
Seda me pelgame vist lisaks valule kõige enam – mõjuda naeruväärseina, ning võibolla just siit
tuleb otsida põhjuseid, et kirik tänase päevani pole õppinud õieti kõnelema Jumala Vaimust ja
sellest, mida see inimestega ja inimestes teeb.
Ent mida me ikkagi peale hakkame? Kas see tähendab, et peame hakkama vabatahtlikult
narrideks ja otsima kõiges veidrust? Kust läheb siis aga piir, millal laseme tegutseda Vaimul hoolimata sellest, mida kõrvalseisjad võivad arvata, ja millal oleme end tõesti tolaks teinud? Oleks
meil ometi kõigile küsimustele lihtsad vastused varnast võtta.
Ma usun, et esialgu oleks abi sellestki, kui hakkame mõtlema, kuidas kirik võiks loobuda
jällegi võimust ja valitsemisest ning lasta ennast juhtida Jumala Vaimul. Mõelda sellest, kuidas
me näeme venda ja õde enda kõrval. Mõelda sellele tänase päeva juhtsalmile prohvet Sakarjalt:
„See ei sünni väe ega võimu läbi, vaid minu Vaimu läbi, ütleb vägede Issand.“ Aamen.
Ap 2,1-18 // 1. nelipüha // Tartu Jaani kirikus // 23. mail 2010 //
Tartu Ülikooli Jaani kiriku õpetaja,
Tartu ülikooli usuteaduskonna kirikuloo dotsent,
teoloogiadoktor Urmas Petti
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TÄISKOGU KOOSOLEK
Koguduse täiskogu aastakoosolek toimus 20. märtsil 2011.a. Los Angelese Eesti Majas.
Koguduse esimees Heino Nurmberg avas koosoleku ja leinaseisakus mälestati lahkunud
koguduse liikmeid: Eve Merike Johnson, Endel Piibe, Asta Veronika Sarapu, Inda Treiberg, Heinrich Virro, Ilse Anna Neggo, Haljand Juhkam, Valdek Aviko, Ingrid Tinniste ja Ilmar Tiideberg.
Päevakorras oli kirikute ühinemise küsimus. Esimees andis ülevaate ühinemise käigust.
Kolmteist kogudust, nende hulgas ka meie, ei ühinenud selle otsusega ja kavas on praostkondade sinodil 13.-15. mail 2011 arutada eraldi edasi töötamise võimalusi. Esimees tegi ettepaneku
toetada praost Vaga poolt avaldatud ideed organiseeruda Eesti Evangeeliumi Luteriusu kirikuna
endiste põhimõtete alusel. See ettepanek võeti vastu ühel häälel. Kuna on vaja luua uus vaimulik
juhtkond, soovitati ette panna praost Vaga piiskopina.
Koguduse tegevuse ja majanduse aruanded olid esitatud kirjalikult eelmises Koguduse Teadetes. Täiskogu kinnitas need esitatud kujul.
Koguduse 2011.a. eelarve kinnitati esitatud kujul.
Üheksa nõukogu liikme ametiaja lõppemisega valiti kinnisel hääletusel kolmeks aastaks endised nõukogu liikmed: Uno Anderson, Asta Auksmann, Edgar Kaskla, Ülo Kaskla, Jaak Kukk,
Helge Laan, Mati Laan, Johannes Nukk ja Heino Nurmberg.
Revisjoni komisjon valiti koosseisus Asta Liivoja, Luige Lill, Tõnis Rebane ja asemikuks dr.
Edgar Kaskla

NÕUKOGU KOOSOLEK
Los Angelese koguduse nõukogu koosolek toimus pühapäeval, 10. aprillil 2011.a. Esimees
Heino Nurmberg avas koosoleku ja tutvustas päevakorda: 1.koosoleku avamine, 2. praostkonna
sinod, 3. valimised, 4. algatused. Teise päevakorra punkti juures andis esimees Heino Nurmberg
eesootaval sinodil arutlusele tulevatest küsimustest, millest peamine on kindlasti kiriku tulevik.
EELK Los Angelese koguduse nõukogu kinnitas veelkord üksmeelset otsust: mitte ühineda
„EELK Välis-Eesti Piiskopkonnaga“ ja jääda edasi iseseisvaks Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku koguduseks. Uuesti valiti koguduse esimeheks Heino Nurmberg. Juhatuse liikmeteks valiti
Asta Auksmann, Mati Laan, Karl Mikkelsaar, Aili Rebane, Andres Ruetman ja Uve Sillat. Praostkonna sinodi saadikuteks on: Heino Nurmberg ja Kuno Lill.

JUHATUSE KOOSOLEK
Juhatuse koosolekul 18.aprillil jaotas juhatus ametid alljärgnevalt: aseesimehed Karl
Mikkelsaar ja Andres Ruetman, laekur Uve Sillat, abilaekur Mati Laan, kirjatoimetaja Aili Rebane
ja abikirjatoimetaja Asta Auksmann.
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Koguduse nõukogu peale ametisse õnnistamist 10. aprillil 2011.a.
Istuvad, vasakult: Asta Auksmann, Karl Mikkelsaar, õpetaja Jüri Pallo, esimees Heino
Nurmberg, Andres Ruetman, Aili Rebane, Mati Laan. Seisavad, vasakult: Ülo Kaskla, Heljo
Kaskla, Tõnis Rebane, Helge Laan, Uno Anderson, Bruno Laan, Dr. Boris Auksmann, Agnes
Palango, Johannes Nukk, Asta Liivoja, Jaak Kukk, Tiia Mikkelsaar, Valdur Kaskla, Kaja Laul.
Puuduvad: Dr. Edgar Kaskla, Kuno Lill, Luige Lill, Raivo Neggo, Uve Sillat, Malle Tael.
Foto: Mati Laan

TOETUSTE JAGAMINE
Tänavusest Eesti Vabariigi aastapäeva puhul korraldatud korjandusest laekus annetusi $
5250.00. Juhatus oma 18. aprilli koosolekul, annetajate erisoove arvesse võttes, otsustas jagada toetust järgnevalt: Eesti Arhiiv Lakewoodis $200, Krabi Põhikool $600, Polli Hooldekodu
$600, Haapsalu Lastekodu $1,000, Eesti Punane Rist $100, Tartu Laste Turvakodu $600, Tartu
Pauluse kogudus $100, Valga Väikelastekodu´´ Kurepesa´´ $600, Vigastatud Sõjameeste Ühing
$600, Veebileht Eesti.US $200, kohalikuks abistamiseks $650.
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KALENDAARIUM
Los Angelese Eesti Segakoori harjutused reede õhtuti kell 7:30 Eesti Majas.
Uued lauljad teretulnud!
Pühap. 1. mai
kell 2. p.l.

Täienduskooli ja koguduse ühine emadepäeva tähistamine Eesti Majas.
Täienduskooli ja koguduse liikmete päevakohased ettekanded. Nõukogu
liikmed: Kaja Laul ja Edgar Kaskla. Kohvilaud.

Laup. 7. mail
kell 12 päeval

Piiblitund Carlsbadis.

Kolmap. 11. mai
kell 11 e.l.

Seenioride Klubi kokkutulek Eesti Majas. Koosviibimine.

Laup. 14. mai
kell 5 p.l.

Segakoori kevadkontsert Eesti Majas. Laudade reservatsioonid Kaie
Pallo, tel. 1 323 732 4362.

Pühap. 22. mai
kell 2 p.l.

Jumalateenistus Los Angelese kirikus. Teenivad koguduse õpetaja ja
organist. Nõukogu liikmed: Aili Rebane ja Tõnis Rebane. Kohvilaud.

Esmasp. 23. mai
kell 7:30 õhtul

Juhatuse koosolek Eesti Majas.

Pühap. 5. juuni
kell 2 p.l.

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

Kolmap. 8. juuni
kell 11 e.l.

Seenioride Klubi kokkutulek Eesti Majas. Koosviibimine.

Pühap. 12. juuni
kell 2 p l.

Küüditamise 70. aastapäeva mälestusaktus Eesti Majas. Peakõneleja
Ago Kõrv.

Esmasp. 20. juuni
kell 7:30 õhtul

Juhatuse koosolek Eesti Majas.

Pühap. 26. juuni
kell 2.p.l.

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

Pühap. 10. juuli
kell 2. p.l.

Jumalateenistus Los Angelese kirikus. Teenivad koguduse õpetaja ja organist. Nõukogu liikmed: Kuno Lill ja Luige Lill. Kohvilaud.

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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