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 Õpetaja: Jüri Pallo Esimees: Heino Nurmberg Laekur: Uve Sillat
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     Tel. (626) 818-9641 Tel. (760) 775-9160 Tel. (310) 836-4210     
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KOGUDUSE TEATED

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

PÄIKESETÕUS
Päikesetõus siin maal ei ole erinev Kodu-Eesti omast, mida olen palju kor-

di vaadelnud oma noore ea päevil. Kuigi aastaajad Kalifornias ei ole markantselt 
eraldatud nagu kodumaal, on päeva elukäik koidust hämarikuni sama varjundiri-
kas. Päikesetõus on samavõrd inspireeriv. See on ju haara nud luuletajaid, nagu 
Marie Under, kes kirjutas luuletsükli “Rõõm ühest ilusast päevast”, viimases laulus 
hommikupäikesest. Siit on ka meie heliloojad leidnud mustreid viisidele, nagu Lü-
digi “Koit”, või Aava “Hommik” Juhan Liivi sõna dele, kus karjane läeb karjaga: kill-
kall, kill-kall, või paguluses loodud Kännu romantiline hommiku ootamine Kuhl-
barsi sõnadega “Kuldne koit ju kumab kaugelt”. Päikesetõus uue päeva algusena 
on aidanud luua ka niisugust hella pilti, nagu “Pühapäeva hommik”, või Türnpu 
prohvetlikku elamust tekstile “Kuula — valgusest imelist juttu vestab sügav, salalik 
öö”. Seda loetelu võiks jätkata veel palju kaugemale.

Meid huvitab aga eriti, et juba väga vanal ajal see osa päevast on jätnud 
oma meeldivad jäljed piibliraamatu lehe külgedele. Nii leiame näiteks 2. Saamu-
eli raamatu eelviima sest peatükist, kus antakse edasi Taaveti viimased sõnad 
luulevormis:

“Ta on nagu koit päikesetõusu ajal 
hommikul ilma pilvedeta, 
kui vihma järele tärkab 
maast haljas rohi”  (23:4). 
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Siin kõneldakse Jumalast hommikuvalgusena, kes maalib maailma värvirik-
kaks. otsekui lõuendile. Ta on valgus meie juures, mille paistel loeme kirjasõna. 
Selles valguses kasvame ja saame rikkamaks usukogemuste poolest. See on 
meie argi- ja pühapäeva eluvalgus, mis aitab seda päeva elada täidetult heade 
tegudega.

Päikesetõusu ajal vaatleme selle jumaliku valguse väär tusi. Esiteks, see val-
gus on muutumatu ning universaalne. Ameerika vaimulik Henry Beecher möödu-
nud sajandist kir jutas: “Päike ei tõuse üksikutele puudele ja lilledele, vaid kogu 
maailma rõõmuks. Üksik mänd mäenõlvakul lehvitab oma tumedaid oksi ja hüüab: 
,Sa oled minu päikene’! Ja väike kannikene väljal tõstab oma sinise karika ja so-
sistab oma lõhnalise hingega: ,Sa oled minu päikene’! Nii istub Jumal sära vana 
taevas, mitte üksikuile eelistatuile, vaid kõikidele; ja ei ole ühtegi olevust, kes on 
nii vaene ja nii madal, et ta ei võiks vaadata üles lapselikus usalduses ja ütelda: 
,Mu Isa, Sa oled minu’!” See mõttekäik ei vaja kommentaare.

Teiseks, see valgus on tervendav, mitte ainult ihule, vaid ka hingele. Selle val-
guse all me muutume. Me südame paa dunud osad mõranevad ja jumalik seeme 
hakkab idanema meie hinges. See valgus näitab meile tee igavikukodusse. Hom-
mik ilma pilvedeta on toredaim pilt maailmas!

Looduses ja elus on aga ka vihmaseid päevi. Neiski tuleb elada, töötada ja 
minna vastu uuele päevale, mis seisab ees. Nendes päevades on mõningaid-
ki raskusi ja muresid, mis takistavad hommikupäikese tervendavat toimet. Kuid 
“vihma järele tärkab maast haljas rohi” ja ka need päevad on õnnistuseks. Seega 
ka vihm ja pilved meie elus ei saa meid lü litada välja Jumala valgusest ja nii ilm, 
prohveti sõnadega, on “helge pärast vihma”. 

Jeesus ütleb: “Mina olen maailma valgus.” Ta on uue päeva hommikuvalgus, 
on eluandev valgus maailmale. Ta on valgus pärast vihma. 

Haarakem jumalikku koiduvalgust oma südameisse! 
Võtkem sealt kosutust! Kogugem uut elujõudu eelseisvateks päevadeks! Aga 

laske ka Kristuse eluseemnel idaneda ja tär gata nagu haljal rohul pärast vihma! 
Selleks olgu Jumala õn nistus teie kõikidega!

Ameerika Hääl, mai 1965

Tänavu oleme mõtteis pühitsenud meie koguduse kauaaegse õpetaja Rein Neggo 94. sün-
niaastapäeva ja 5. surma-aastapäeva. Siinkohal lugesime õpetaja Neggo Ameerika Hääle raa-
diomõtisklust mai kuul 1965.a. Oli aeg mil meie kannatav Eesti kodumaa vaevles pimeduses ja 
Nõukogude okupatsiooni hirmude all. Iga vabast maailmast saabunud julgustav sõna oli kui päi-
kesekiir, mis soojendas eestlase südant. Tol aastal, 1965, ei teadnud me veel millal vabaduspäi-
ke Eesti jaoks tõuseb, kuid me teadsime kindlalt, et kord saabub see päev kindlasti. 47 aastane 
Rein Neggo oli vaimselt tugev ja usukindel eestlane, kes sisendas eesti rahvale Ameerikas ja 
kodumaal Eesti vabaduse ja iseseisvuse aadet. Sellest jutustas ka tema raadiomõtisklus Vaba-
duse Hääles. Päikesetõus – Eesti Vabadus.

Õpetaja Jüri Pallo
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KROONIKA

                                                                                                      Foto: Mervi Pallo
26. veebruaril 2012. a. Eesti Vabariigi 94. sünnipäeval, Los Angelese Eesti Majas.

Avapalve ütles ja külalisi õnnistas õpetaja Jüri Pallo.

                                                                                                                       Foto: Mervi Pallo
E.E.L.K. Los Angele koguduse Täiskogu koosolek 18. märtsil 2012.a. Eesti Majas.

Koguduse esimees Heino Nurmberg, õpetaja Jüri Pallo, kirjatoimetaja Asta Auksmann.
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Foto: Mervi Pallo
Täiskogu hääletamas.

TÄISKOGU KOOSOLEK
Koguduse Täiskogu Aastakoosolek toimus 18. märtsil 2012.a. Los Angelese Eesti Majas. Ko-

hal oli 21 koguduse liiget. Koguduse esimees Heino Nurmberg avas koosoleku ja leinaseisakus 
mälestati lahkunud koguduse liikmeid: 

Valdek Aviko, surnud 12. jaanuaril 
Peeter Kook, surnud 16. aprillil
Laine Aviko, surnud 14. mail
Herbert Kodas, surnud 1. septembril
Marta Metsik, surnud 28. septembril
Aare Truumaa, surnud 18. detsembril.

Koguduse tegevuse ja majanduse aruanded olid esitatud kirjalikult eelmises Koguduse Tea-
detes. Täiskogu kinnitas need esitatud kujul. Koguduse 2012 aasta eelarve kinnitati esitatud ku-
jul. 8 nõukogu liikme ametiaja lõppemisega valiti kinnisel hääletusel kolmeks aastaks endised 
nõukogu liikmed: Valdur Kaskla, Bruno Laan, Luige Lill, Karl Mikkelsaar, Tiia Mikkelsaar, Aili Re-
bane, Tõnis Rebane, Malle Tael.

Revisjoni komisjon valiti koosseisus: 
Tõnis Rebane, Luige Lill, Edgar Kaskla, asemikuks Kuno Lill.
Päevakorras oli ka E.E.L.K.L. informatsiooni. Esimees andis ülevaate Koguduste Liidu te-

gevusest. Samas andis esimees informatsiooni USA praostkondade poolt volitatud E.E.L.K. uu-
rimiskomisjoni tegevusest. Uurimiskomisjoni esimees Tõnu Orav ei ole saanud piiskop Taulilt 
mitte mingisugust informatsiooni. Toronto Konsistoorium ja piiskop Taul ei reageeri uurimisko-
misjoni telefoni kõnedele, kirjadele ega e-postile.
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RAHU, RÕÕM JA ÜKSMEEL VALITSESID USA ESIMESE 
PRAOSTKONNA SINODIL

Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku USA Esimese praostkonna 2011. aasta sinod toimus 
27-29. aprillil Ocean Grove’is, New Jerseys. Selgituseks kohe kirjutise alul soovin mainida sino-
dist osavõtjate soovil, et vahe tegemiseks kahe kiriku vahel kasutame lühemat vormi nii et Ees-
ti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku kohta kasutame väljendit “Luteriusu kirik” ja Eesti Evangeelse 
Luterliku Kiriku (Eestis) kohta väljendit “Luterlik kirik”. Teadaolevalt ja mitmete kirjutistega on 
tutvustatud Luteriusu kirikust lahku läinud Luterlikku kirikut, ka Vaba Eesti Sõna veergudel, eriti 
hr. Fred Ise ja Luterliku kiriku peapiiskopi ning piiskopi selgitavate ja ammendavate kirjutiste va-
hendusel.

Tänavuse sinodi koosolek toimus Ocean Grove kuurort linnas New Jerseys – Laingdon Ho-
tellis. Hotel Laingdon on hubane ja vana-aegse atmosfääriga. 

Luteriusu kiriku USA Esimese praostkonna sinodi kohapealseks korraldajaks oli Lakewoodi 
Pühavaimu kogudus, kelle esimeheks on Valter Must. Osa võtsid ka USA Chicago praostkonna 
praost Uudo Tari abikaasa Tiiuga, selle praostkonna Seabrooki koguduse esimees Harry Viru-
nurm ning Kanadast Toronto Vana Andrese koguduse esinaine Riina Klaas ja Heli Kopti.

Sinodi avas Põhimäärustes ettenähtud sinodi korra kohaselt praost Thomas Vaga palvuse-
ga ja osavõtjate ühislauluga, milleks oli koraaliviiside kogust laul 326, mille sõnad olid nagu palve 
koosoleku heaks kordaminekuks. Põhimääruste kohaselt juhatab praostkonna sinodit praost ja 
protokollija ehk sekretär valitakse kohapeal. Selle kohustuse võttis enda peale Lakewoodi kogu-
duse esimees Valter Must.

Südamlikult tervitasid praostkonna praosti ja sinodi koosolekule kogunenuid praost Uudo 
Tari abikaasaga, Toronto Vana Andrese kogudusest esinaine Riina Klaas ja Heli Kopti, andes 
edasi soojad tervitused ka nende koguduse õpetaja Kalle Kadaka poolt, ning Seabrooki kogudu-
se esimees Harry Virunurm. Praost luges ette ka koguduste liidu veebilehekülje tegija Tiiu Roi-
seri kirjalikult saabunud tervituse.

Eelmise aasta praostkondade ühisel sinodil Ocean Grove, NJ, moodustatud Kirikute ühi-
nemise hääletustulemusi uuriv komisjoni esimees Heino Nurmberg teatas, et korduvatele ette-
panekutele (nii suusõnaliselt kui tähitud kirja näol) läbi vaadata kirikukogu hääletustulemused 
pole andnud tulemusi. Kirikute ühinemise hääletustulemused on ebaselged ja sellepärast ongi 
piiskop Tauli konsistooriumilt palutud selgitust. Konsistooriumi poolt esitatud nõudmised komis-
jonile, mis võimaldaksid hääletustulemuste ülevaatamist, on täidetud, kuid konsistoorium ega 
piiskop Taul pole kirjadele reageerinud. Kohal viibinud konsistooriumi vaimulik assessor praost 
Uudo Tari teatas, et see küsimus on olnud konsitooriumi koosoleku Päevakorras, kuid ei tea 
miks vastusega on viivitatud.

Tõsteti üles küsimus, mis juhtub neile kogudustele ja nende õpetajatele, kes pole ühinenud 
ega ühine “Luterliku kirikuga”. Vastuseks Praost Vaga luges ette konsistooriumi peasekretär 
Mart Salumäelt saabunud elektroonilise kirja, mis ka avaldatakse EELKL-i koduleheküljel (http://
eelkl.cwahi.net/), ja avaldas ka oma isikliku vastuse sellele. See aga ei muutnud sinodil hiljem 
ettetulevat arutelu Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku koguduste liidu moodustamisest ja kogu-
duste liitumisest sellega. Lisana, Praost Vaga andis ülevaate Põhja-Ameerikas eksisteerivate lu-
teriusu koguduste sinoditest, kirikutest, liitudest ja vastavatest legaalsetest ja registreeritud orga-
nisatsioonidest, milliseid on kokku 37. Nende hulgas ka Estonian Ev. Lutheran Church, Latvian 
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Ev. Lutheran Church ja mitmeid huvitavaid luteriusu koguduste ühinguid või liite. Praosti huvitav 
ja informatiivne referaat koguduste ja kirikute ajaloolisest moodustamisest USA-s ja Kanadas 
avaldatakse eraldi. Kogudused said kindlust, et neil on võimalik tegutseda kas iseseisva kogu-
dustena või kuuluda ühte ameerika või eesti katuskirikusse USA-s. Toronto Vana-Andrese eesti 
koguduse esindajad kinnitasid, et nemad nagunii juba kuuluvad Evangelical Lutheran Church in 
Canada-sse, kes on ka nende koguduse õpetaja oma õpetajate nimestikku vastu võtnud, kuigi 
õp. Kalle Kadaka nimi on Eesti Luterliku kiriku nimekirjast kustutatud.

Sinod valis kolmeliikmelise komitee uurimaks Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku kogu-
duste liidu legaalseks moodustamiseks vajatavat asjaajamist. Komitees on praost Vaga, Heino 
Nurmberg ja Jüri Silmberg. Ühendust peetakse elektrooniliselt ja Skype vahendusel.

Aruanded olid saatnud kõik praostkonda kuuluvad kogudused ja need esitati koguduste ko-
halviibivate esindajate poolt. Praostkonda kuuluvad: Baltimore Markuse, Bergen County, Buffalo 

Ees vasakult: Malle Väärsi (Bergen County kogudus), USA Chicago praostkonna praost 
Uudo Tari, USA Esimese praostkonna praost Thomas Vaga, Valter Must (Lakewoodi Pühavaimu 
koguduse esimees) ja Riina Klaas (Toronto Vana-Andrese koguduse esinaine).

Teises reas vasakult: Heli Kopti (Toronto Vana Andrese kogudus), Eha McDonnell (New 
Yorgi Pauluse kogudus), Silvi Valge (Washingtoni Markuse kogudus), Heino Nurmberg (Los 
Angelese kogudus), Carmen Täht (Washingtoni Markuse koguduse esinaine, esindas Baltimo-
re kogudust), Harry Virunurm (Seabrooki koguduse esimees), Kuno Lill (Los Angelese kogudus, 
praostkonna laekur), Eve Rebassoo (Schenectady-Albany pihtkond).

Tagumises reas vasakult: Juhan Simonson (Lakewoodi Pühavaimu kogudus), Tiiu Tari, Airi 
Vaga (esindas Cleveland-Ohio kogudust) ja praostkonna vikaarõpetaja Markus Vaga.
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TOETUSTE JAGAMINE
Tänavusest Eesti Vabariigi aastapäeva puhul korraldatud korjandusest laekus annetusi  

$ 4875.00. 
Juhatus oma 16. aprilli koosolekul, annetajate erisoove arvesse võttes, otsustas jagada toe-

tust järgnevalt: Eesti Arhiiv Lakewoodis 200, Krabi Põhikool 600, Polli Hooldekodu 600, Eesti 
Punane Rist 100, Tartu Laste Turvakodu 600, Valga Väikelastekodu Kurepesa 600, Vigastatud 
Sõjameeste Ühing 600, Veebileht Eesti. US 200, Saaremaa kirikud 1100, kohalikuks abistami-
seks 275 dollarit.

  

LAHKUNUD

JÜRI GEORG LEETMAA
    sünd. 7. märtsil 1936. a. Pärnus
     surn. 21. märtsil 2012. a. Los Angeles, California,
‘    maet. 30. märtsil 2012. a. eestlaste matusepaigale
    Forest Lawn, Hollywood Hills, Los Angeles, California.

Rahus ma heidan maha ja uinun, sest Sina üksi, Issand, asetad mind julgesti elama. 
                                                                                                                      Psalm 4: 9

Pauluse, Cleveland-Ohio, Lakewoodi Pühavaimu, Los Angelese, New Yorgi Pauluse koos oma 
pihtkondadega (Schenectady-Albany ja Syracuse), Portlandi ja Washingtoni Markuse kogudus.

Praostkonna majandusliku aruande esitas laekur Kuno Lill ja see võeti rahuldusega vastu 
ühel häälel. Praostkonna maksu 2011. aastal olid saatnud kõik praostkonna kogudused ja Al-
bany- Schenectady pihtkond.

Sinod lõpetati õpetaja Markus Vaga palvuse ja ühiselt lauldud “Üks kindel linn ja varjupaik...” 
koraaliga.

Vestlused ja sõnavõtud toimusid sügavalt kristlikus vaimus ja osaduses, mille eest anti tänu 
Kiriku Issandale. Praostkond pakkus lõunasöögi Ocean Grove’i kuulsas, vanas restoranis “Star-
ving Artist”, kus ligi 20 osavõtjat paigutati kabinetti kaetud laua ümber. Õpetaja Markus Vaga üt-
les söögipalve.

Sel aastal toimusid sinodi koosolekud Laingdon Bed and Breakfast hotellis, mille pereme-
hed olid igati abivalmis ja sõbralikud. Hotelli verandal terve päeva jätkunud koosolek ei paistnud 
häirivat hotelli teisi külalisi, keda saabus küll pidevalt, sest järgmisel päeval toimusid hotellis pul-
mad. Järgmise aasta sinodi kokkutulek ja koosolek toimub võimalikult läänerannikul Los Angele-
ses, kui sealne kogudus on valmis sinodi korraldamist oma õlgadele võtma.

Praostkonna lõppjumalateenistus toimus Lakewoodi Eesti Kirikus. Teenisid praost Thomas 
Vaga ja õpetaja Markus Vaga. 
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KALENDAARIUM

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

Uued lauljad teretulnud!

Pühapäeval, 6. mail Täienduskooli ja Koguduse ühine Emadepäeva tähistamine Ees-
 kell 2 p.l. ti Majas. Täienduskooli ja Koguduse liikmete päevakohased ettekan-
  ded. Nõukogu liikmed: Valdur Kaskla ja Jaak Kukk.

Kolmapäeval,9. mail Seenioride Klubi kokkutulek Eesti Majas. Koosviibimine.
 kell 11 e.l.

Esmaspäeval, 14. mail Juhatuse koosolek Eesti Majas.
 kell 7:30 õhtul

Laupäeval, 19 mail Täienduskool Eesti Majas. Info: Milvi Laan (310) 663-0676.
 kell 10 e.l.   

Pühapäeval, 20. mail Nelipüha armulauaga jumalateenistus Los Angelese kirikus. 
 kell 2 p.l. Nõukogu ametisse õnnistamine. Teenivad koguduse õpetaja ja orga- 
  nist. Nõukogu liikmed: Asta Auksmann ja Boris Auksmann.

 kell 4 p.l. Los Angelese Eesti Segakoori kevadkontsert Eesti Majas. 
  Info: Kaie Pallo.

Pühapäeval, 10. juunil  Jumalateenistus Los Angelese kirikus. Teenivad koguduse õpetaja 
 kell 2 p.l. ja organist. Nõukogu liikmed: Luige Lill ja Kuno Lill  Kohvilaud.

Kolmapäeval, 13. juunil Seenioride Klubi kokkutulek Eesti Majas. Koosviibimine.
 kell 11 e.l.

Esmaspäeval, 18. juunil Juhatuse koosolek Eesti Majas.
 kell 7:30 õhtul   

Pühapäeval, 24. juunil  Jumalateenistus Los Angelese kirikus. Teenivad koguduse õpetaja 
 kell 2 p.l. ja organist. Nõukogu liikmed: Malle Tael ja Raivo Neggo. Kohvilaud.

Pühapäeval, 8. juulil  Jumalateenistus Los Angelese kirikus. Teenivad koguduse õpetaja 
 kell 2 p.l. ja organist. Nõukogu liikmed: Heljo Kaskla ja Ülo Kaskla.  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.


