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EESTI EVANGEELIUMI LUTERIUSU KIRIKU
LOS ANGELESE KOGUDUS

1306 West 24th Street, Los Angeles, CA 90007
  

               

JUULI  2012                  NR. 4
 

 Kirik: Latvian Ev. Lutheran Church, 1927 Riverside Dr., Los Angeles, CA 90039

 Õpetaja: Jüri Pallo Esimees: Heino Nurmberg Laekur: Uve Sillat
 6601 Victoria Ave Apt K268 80119 Palm Circle Dr. 11033 Braddock Dr.
     Highland, CA 92346  La Quinta, CA 92253 Culver City, CA 90230
     Tel. (626) 818-9641  Tel. (760) 775-9160 Tel. (310) 836-4210     

KOGUDUSE TEATED

E.E.L.K. Los Angelese koguduse koduleht internetis:  http://losangeles-kirik.cwahi.net/ 

PILT JEESUSEST
Käes on suur suvi. Paljud meist kasutavad seda ilusat aastaaega reisimiseks. Lõõskava päike-

se all matkates astub väsinud teekäija korraks sisse ka kirikutesse – pühakodadesse.
Jalgu puhkama, mõtisklema selle üle, kust ta tuleb ja kuhu läheb. Polegi suurt tähtsust, kas 

ta viibib kirikus Eestis, Ameerikas, Euroopas. Enamikes pühakodades on altar ja altari maal Jee-
susest Kristusest. Pisut puhanuna ja silmad tõstnuna, näeb teekäija altari maalilt vastu vaatavat 
Jeesust. Nüüd mõtleb teekäija, et Jeesus vaatab teda nagu inimene. 

Küsime nüüd endilt, milline võis välja näha Jeesus tegelikult? Kas mind rahuldab kunstniku 
nägemus Jeesusest? Tänapäeval on asi lihtne. Tehakse kiire foto ja saadetakse see edasi. Nii 
on inimese välimus kohe kõigile teada. Jeesuse välimusest ei ole Piiblis just palju informatsiooni. 
Jumal ei soovinud, et inimesed Jeesusest maale ja kujusid teeksid ning ainult neid kummardaksid. 
Jeesusest on teada, et tal olid sügavad ja kaastundlikud silmad. Võib eeldada ka, et välimuselt oli 
ta tugeva kehaehitusega. Seda asjaolu toetab fakt, et ta oli väljaõppinud puusepp. Rasket füüsilist 
jõudu rakendanud mees. Jeesus sooritas päevaseid mitmekümnekilomeetriseid jalgsirännakuid 
palava päikese all. Seegi nõuab tohutut füüsilist ja moraalset eneseületust. Võime ise, kes me 
elame päikeselises Californias, seda Jeesuse pingutust imetleda. Meie sõidame autos, mõnus 
õhukonditsioneer värsket õhku näkku puhumas, veepudel külma “Arrowhead” puhta kõrgmäes-
tik – liustiku veega alati käeulatuses. Jeesuse riietusest on teada, et ta kandis tuunikat, selle peal 
lahtist mantlit, mis oli vööga kokku tõmmatud, jalas nahksed sandaalid. Jeesuse kaasaegne, Rabi 
Gamaliel, kes oli juudi Suurkohtu liige, kirjeldab Jeesuse välimust nõnda:  



2

“Jeesus on nagu pilt oma emast, tal pole ainult Maarja siledat ümmargust nägu. Jeesuse 
juuksed on ema omadest veelgi kuldsema helgiga. Ta on pikk, ta nägu on kõhn ja nahk tume, mis 
on tingitud pikkadest rännakutest lageda taeva all. Ta silmad on suured ja sinised, ripsmed pikad.“

Ajaloo raamatutes on säilinud Pontius Pilatuse ettekanne Rooma Keiser Caesarile, kus Pilatus 
kirjeldab Jeesuse välimust nõnda:  

“Tema kuldne juus annab taevaliku ilme. Ta on umbes 30-aastane. Ma pole kunagi kohanud 
armsamat nägu ega rahulikumat näoilmet. Milline kontrast tema ja ta süüdistajate vahel!“  

Mis me sellest järeldame? Järeldame seda, et Jumala Rahu vaatab vastu Jeesuse silmadest. 
Taevalik Rahu on vorminud Jeesuse näo ja keha. Jumala Rahu on ülim kõigest. Ja nüüd võib pu-
hanud teekäija kirikupingist tõusta ning jätkata oma eluteekonda. Ma olen näinud Jeesuse silmi, 
tema nägu ja tema rahu. 

Jumala rahu ja õnnistust teile kõigile soovides,

õpetaja Jüri Pallo
juuli 2012. a.
Highlandis, Californias

LOTERII
Koos käesolevaga saadetakse välja korjanduslehed loteriiks, mille loosimine leiab aset ko-

guduse suvepäeval, 23. Septembril 2012 .a. Linda ja Edgar Kaskla kodus 9591 Halekulani Drive, 
Garden Grove, CA 92841. Telefon: 714 636 8393. Palutakse annetada käsitöid, kunstiesemeid, 
tarbeasju või raha võitude ostmiseks. Korjanduslehed koos annetustega tagastada koguduse lae-
kurile Uve Sillatile hiljemalt 1. septembriks.

Loteriipiletid saadetakse välja koguduse liikmetele ja sõpradele koos informatsioonilehega 
septembri alguses. Kõiki,kes pileteid ei soovi , või soovivad rohkem kui 10, kuid maksimum kuni 
50 piletit inimese kohta (piletihind endiselt $1.00 annetusena), palutakse lahkesti teatada koguduse 
laekurile enne 20.augustit k.a.

NB! Suvepäeval, 23. septembril, kohapeal, müüakse väljaostmata ning ülejäänud loteriipile-
teid piiramatul arvul.

Juhatus tänab annetuste eest!

KROONIKAT
17. juunil toimus Los Angelse Läti kirikus Balti rahvaste juuniküüditamise mälestuseks pühen-

datud armulauaga jumalateenistus, mille viisid läbi õpetaja Davis Kaneps ja õpetaja Jüri Pallo.
Selles kirikus jäi õpetaja Davis Kanepsile ja õp. Jüri Pallole ühine jumalateenistus viimaseks. 

Õp. Davis Kaneps lahkub Los Angelesest USA Idarannikule, et teenida sealset läti ja ameerika 
kogukonda. Meie koguduse juhatus ja õpetaja kinkisid õp. Kanepsile teele kaasa Jaak Treimani 
raamatu “A Diplomatic Guide to Los Angeles” ning pildialbumi piltidega sellelt ühiselt eesti-läti ju-
malateenistuselt. Siinkohal avaldame mõned neist.                                      Fotod tegi Mervi Pallo.
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LAHKUNUD

VIRVE HELGI KOOK
sünd. 9. juulil 1920.a. Tallinnas

surn. 4. juunil 2012. a. Denver, Colorado
maet. 13. juunil 2012. a. Virve Helgi Kook’i ja Peeter Kook’i urnid 

 eestlaste matusepaigale Forest Lawn, Hollywood Hills, Los Angeles, California.

ENNO VALVAS
sünd.6. jaanuaril 1919. a. Lümanda külas, Saaremaal

surn. 17. juunil 2012.a . North Hollywood
maet. 22. juunil 2012. a. eestlaste matusepaigale 

Forest Lawn, Hollywood Hills, Los Angeles, California.
Ma tean, et mu Lunastaja elab ja Tema jääb viimsena põrmu peale seisma!  Iiob 19:25
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KALENDAARIUM
Pühapäev, 8. juuli Jumalateenistus Los Angelese kirikus. Teenivad koguduse õpetaja  
    kell 2 p.l.  Jüri Pallo ja koguduse organist Kaie Pallo. Nõukogu liikmed: Heljo Kaskla 
  ja Ülo Kaskla. Kohvilaud.

            
Pühapäev, 22. juuli  Jumalateenistus Los Angelese kirikus. Teenivad koguduse õpetaja  
    kell 2 p.l.  Jüri Pallo ja koguduse organist Kaie Pallo. Nõukogu liikmed: Helge Laan 
  ja Bruno Laan. Kohvilaud. 

Esmaspäev, 23. juuli Juhatuse koosolek Eesti Majas.   
    kell 7:30 õhtul

Esmaspäev, 20. august Juhatuse koosolek Eesti Majas.
    kell 7:30 õhtul  

Pühapäev, 9. september Jumalateenistus Los Angelese kirikus. Teenivad koguduse õpetaja  
    kell 2 p.l. Jüri Pallo ja koguduse organist Kaie Pallo. Nõukogu liikmed: Aili Rebane  
 ja Tõnis Rebane. Kohvilaud.                      

Pühapäev, 23. september Lõikuspüha jumalateenistus Garden Grove´is Linda ja Edgar  
    kell 11.e.l.  Kaskla kodus. Teenivad koguduse õpetaja Jüri Pallo ja organist Kaie  
 Pallo. Nõukogu liikmed: Edgar Kaskla ja Uno Anderson. Samas järgneb  
 koguduse suvepäev. Lõunasöök, koosviibimine, loterii. Kohvilauale pa- 
 lutakse tuua küpsiseid ja kooke meie tavapärasel viisil.
.            
Pühapäev, 7. oktoober Jumalateenitus LosAngelese kirikus.  Teenivad koguduse õpetaja  
    kell 2 p.l. Jüri Pallo  ja organist Kaie Pallo.  Nõukogu liikmed: Tiia Mikkelsaar ja  
 Karl Mikkelsaar. Kohvilaud.

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