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KRISTUS ON ÜLES TÕUSNUD!
TA ON TÕESTI ÜLES TÕUSNUD!
Kui Kristust ei ole üles äratatud, siis tähendab see, et ka meie jutlus on tühine ja tühine
on ka teie usk… Nüüd aga on Kristus üles äratatud surnuist, uudseviljana magamaläinutest. (1Kr 15:14.20)
Ülestõusmispüha on suurim ja tähtsaim kirikupüha. Kui ka, vähemalt tänapäeval ja pal‑
judes paikades, sealhulgas Eestis, mitte väliselt, siis sisuliselt igal juhul. Ülestõsmispüha on
nii oluline, et selle kui liikuva püha kuupäev konkreetsel aastal määrab ka selle aasta kõikide
teiste liikuvate pühade ajad. Ning lisaks veel: kristlased pühitsevad Ülestõusmispüha teatud
mõttes lausa iganädalaselt. Iga pühapäev on uue nädala esimene päev, Issanda päev, juma‑
liku loomistöö kaheksas päev, uue loomise algus. Nii nagu ka iga kolmapäev tuletab meelde
Jeesuse äraandmist Juuda poolt ning iga reede meie Õnnistegija ristisurma – siit ka vana
komme kolmapäeviti ja reedeti paastuda või vähemalt millestki tavapärasest, näiteks lihatoi‑
tudest, loobuda.
Miks Ülestõusmispüha – see tähendab Kristuse ülestõusmine surnuist – on niivõrd olu‑
line? Tahan tuua esile kolm põhjust ning neist tulenevat teemaderingi.
Esiteks näitab ja kinnitab Kristuse ülestõusmine, et Ta on tõesti see, kelle me usume Ta
olevat, ning Temas on tõeliselt ja täielikult täitunud kõik vanad tõotused.
Alustame päris algusest. Kui esimesed inimesed olid mao ahvatlusel otsustanud Jumala
Tema troonilt tõugata ning ise jumalateks hakata, siis andis Looja oma armus inimkonnale lu‑
nastuse tõotuse: «Issand Jumal ütles maole: «Ma tõstan vihavaenu sinu ja naise vahele, sinu
seemne ja tema seemne vahele, kes purustab su pea, aga kelle kanda sa salvad.» (1Ms 3:15)

Kõik, mis järgnes, oli sellesama tõotuse kinnitus – ning Jumala inimeseks saanud Pojas,
meie Õnnistegijas Jeesuses Kristuses, on need tõotused täidetud. Tuletame meelde, mida
ütles apostel Filippus kohe pärast esimest kohtumist Jeesusega: «Me oleme leidnud Tema,
kellest on kirjutanud Mooses Seaduses ja Prohvetid!» (Jh 1:45) Sedasama kinnitab ülestõus‑
nud Issand ise oma jüngritele nii Emmause teel kui Jeruusalemmas: «Eks Messias pidanud
seda kannatama ja oma kirkusesse minema… Nõnda on kirjutatud, et Messias pidi kannatama ja kolmandal päeval üles tõusma surnuist.» (Lk 24:26.46)
Jumala Poeg on saanud inimeseks ning võtnud enda peale kogu meie, inimeste, osa:
Ta on sündinud nagu meie, elanud nagu meie (siiski: ilma patuta!), kannatanud nagu meie
(ja paljudest kindlasti rohkemgi veel), surnud, nagu me kõik peame surema (ainult märksa
valusamat ja häbiväärsemat surma kui enamus meist). Ta on võtnud enda peale meie patud
ja süü, Ta on näidanud, et Jumala armastus läheb lõpuni, kuni viimse eneseandmiseni, nii
et meil ei ole vaja karta, nagu sellest armastusest meile ei jätkuks. Ning Tema ülestõusmine
surnuist on, nagu öeldud, kinnitanud, et see kõik on tõesti nii.
Teine põhjus, miks sõnum Kristuse ülestõusmisest on nii tähtis, seisneb selles, et see‑
läbi kinnitab Ta oma meelevalda nii elu kui surma üle. Ta ütleb: «Ma annan oma elu, et seda
jälle tagasi võtta. Keegi ei võta seda minult, vaid mina ise annan selle omal tahtel. Minul on
meelevald seda anda ja minul on meelevald seda jälle võtta.» (Jh 10:17-18) Nagu ütleb püha
Paulus: «Kui Kristust ei ole üles äratatud, siis on teie usk tühine, siis te olete alles oma pattudes. Nii on siis ka hukkunud need, kes on Kristuses magama läinud… Nüüd aga on Kristus
üles äratatud surnuist, uudseviljana magamaläinutest… Surm on neelatud võidusse Surm,
kus on sinu võit? Surm, kus on sinu astel… Aga tänu olgu Jumalale, kes meile võidu annab
meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi!» (1Kr 15:17-18.20.54-55.57)
See tähendab, et Jumala armastusele lootes ei ole meil vaja enam surma karta. Kristus
on ka meie ülestõusmine ja elu, kui me Temasse usume (Jh 11:25), Temas oleme ka meie
vabastatud surmahirmu orjapõlvest (Hb 2:15). Me ei pea enam kurvastama nagu need, kellel
ei ole lootust, sest meil on lootus ning me teame ja usume, et «Jumal äratab Jeesuse kaudu
üles need, kes koos Temaga on läinud magama» (1Ts 4:13-14).
Ja kolmandaks: Kristuse ülestõusmine on tõepoolest uue loomise algus – juba siin elus.
Püha Paulus ütleb, et nii, nagu me oleme koos Kristusega ristimises surnud ja maha maetud,
nii peame koos Temaga surnuist üles äratatuna käima uues elus (Rm 6:4). Me ei pea elama
enam mitte patu, kurja ega surma orjadena, vaid Jumala laste vabaduses ja õiguses. Veel
püha Paulust tsiteerides: «Kui te nüüd koos Kristusega olete üles äratatud, siis otsige seda,
mis on ülal, kus Kristus istub Jumala paremal käel… Kui Kristus, teie elu, saab avalikuks, siis
saate ka teie koos Temaga avalikuks kirkuses… Rõivastuge siis nagu Jumala valitud pühad
ja armastatud südamliku kaastundega, lahkusega, alandlikkusega, tasadusega ja pika meelega… Aga üle kõige selle olgu armastus – see on täiuslik side!» (Kl 3:1.4.12.14) Meie elu
– meie uus, Jumala armastusest täidetud elu – peab olema nüüd selleks tunnistuseks, mis
kuulutab kogu maailmas rõõmusõnumit Kristuse ülestõusmisest.
Issand on üles tõusnud! Ta on tõesti üles tõusnud! Nõnda on ristiinimesed üksteist läbi
aastasadade tervitanud. Saagu Tema ülestõusmise vägi avalikuks ka meie elus!
Enn Auksmann
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NÕUKOGU KOOSOLEK
Koguduse nõukogu pidas koosoleku 10. veebruaril aruannete läbivaatamiseks. Otsustati
kinnitada majandusaruanded esitamiseks koguduse täiskogu aastakoosolekul. Majandusaruanne
näitas sissetulekuid $ 50,817.81 ja väljaminekuid $ 69,865.64. Puudujääk oli kaetud hoiusum‑
madest. Otsustati kokku kutsuda koguduse täiskogu aasta koosolek 16. märtsil 2014 algusega
kell 11 e.l. Eesti Majas. Kinnitati täiskogu koosoleku päevakord.

TÄISKOGU KOOSOLEK
Koguduse täiskogu koosolek toimub pühapäeval, 16. märtsil 2014 .a. Los Angelese Eesti
Majas, 1306 West 24th Street, Los Angeles, algusega kell 11 e.l.
Täiskogu koosoleku päevakord:
Koosoleku rakendamine.
Aruanded.
Eelarved.
Valimised.
Kohalalgatatud küsimused.
Täiskogust võtavad osa kõik täisealised, konfirmeeritud koguduse liikmed, kes oma maksu
kohustuse kogudusele on täitnud ja vähemalt ühe aasta on olnud koguduse nimekirjas.
(E.E.L.K. põhimäärus § 101)

E.E.L.K. LOS ANGELESE KOGUDUSE
2013. AASTA TEGEVUSARUANNE
JUMALATEENISTUSED
2012. aastal peeti E.E.L.K. Los Angelese koguduse poolt kokku 23 jumalateenistust.
Los Angelese Läti kirikus 20
Los Angelese Eesti Majas 1
Forest Lawn Valges kirikus 1
Garden Grove´is perekond Kaskla kodus 1
Teenistustel osales kokku 605 inimest, lapsed kaasaarvatud.
Keskmiselt võttis osa igast jumalateenistusest 26 inimest.
Armulauaga jumalateenistusi oli 5
Los Angelese kirikus 4, armulaualisi 54
Forest Lawni Valges kirikus 1, armulaualisi 15
Kodust armulauda jagati 1 inimesele
Jumalateenistused viisid läbi õp. Jüri Pallo, praost Thomas Vaga, praost Enn Auksmann,
õp. Allan Taruste ja õp. Jaanus Jalakas.
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PALVUSED
5. mail peeti Eesti Majas Los Angelese Eesti Täienduskooli ja koguduse ühine Emade‑
päev, kus õp. Pallo ütles avapalve. Osavõtjaid oli 71. Koguduse nimel ütles lõppsõna Mati Laan.
8. detsembril peeti Eesti Majas Los Angelese Eesti Täienduskooli ja koguduse ühine jõulu
puu, avapalve ütles õp. Jalakas. Osavõtjaid oli 95.

KIRIKUMUUSIKA
Organistina teenis Kaie Pallo 23 korda.
Proua Anne Jalakas esines laulu ja flöödi soolodega Advendiaja ja Jõuluõhtu teenistustel.
Püha Jõuluõhtu jumalateenistusel 24. detsembril esines Los Angelese Eesti Segakoor,
Kaie Pallo juhatusel.

AMETITALITUSED
Ristimisi ja laulatusi aruandeaastal ei olnud. Leeritati 2 noort. Surma läbi lahkus 2013.
aastal 3 koguduse liiget.

KOGUDUSE LIIKMED
E.E.L.K. Los Angelese koguduse liikmeannetust tasus 2013. aastal 100 koguduse liiget.
Kogudusel on 140 hinge, nendest 128 on konfirmeeritud.
Koguduse tegevuspiirkonnas elab veel 124 endist koguduse liiget, kes on mitmesugustel
põhjustel koguduse tegevusest eemale jäänud.
Koguduse tegevuspiirkonnas, Lõuna-Kalifornias, elab hinnanguliselt 1000 eestlast. Siia on
arvatud viimasel ajal Eestist saabunud.

Usun päikesesse ka siis, kui ta ei paista...
usun armastusse ka siis, kui ma seda ei tunne...
usun Jumalasse ka siis, kui ta vaikib...
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Eesti Vabariigi
aastapäeva aktus
Eesti Majas
23. veebruaril 2014
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KALENDAARIUM
Los Angelese Eesti Segakoori harjutused toimuvad reede õhtuti kell 7:30 Eesti Majas.
Info: Kaie Pallo, tel. (323) 732-4362. Uued lauljad teretulnud.
Pühap. 2. märtsil
kell 2 p.l.

Jumalateenistus Los Angelese kirikus Koguduse 64. aastapäeva
tähistamine. Teenib külalisõpetaja Andres Mäevere. Nõukogu liikmed: Raivo Neggo ja Malle Tael.

Neljap. – pühap.
6.-9. märts

Eesti Suusaklubi väljasõit China Peak’i. Info Robert Anderson telefonil (310) 383-7893 või veebilehel www.estonianskiclub.com

Esmasp. 10. märtsil Juhatuse koosolek Eesti Majas.
kell 7:30 õhtul
Kolmap. 12. märtsil Seenioride Klubi kokkutulek Eesti Majas. Lõunasöök.
kell 11 e.l.
Pühap. 16. märtsil
kell 11 e.l.

Koguduse täiskogu aasta koosolek Los Angelese Eesti Majas.

kell 1 p.l.

Los Angelese Eesti Seltsi aastakoosolek.

kell 3 p.l.

Ühing Eesti Maja aastakoosolek.

Laup. 29. märtsil

E.E.L.K. Sinod Eesti Majas.

Pühap. 30. märtsil
kell 9:45 e.l.

Täienduskool Eesti Majas. Info: Milvi Laan (310) 663-0676

kell 2 p.l.

E.E.L.K. Sinodi lõpu armulauaga jumalateenistus Los Angelese
kirikus. Teenib piiskopi kt. Thomas Vaga. Nõukogu liikmed: Karl Mikkelsaar ja Tiia Mikkelsaar.

Esmasp. 7. aprillil
kell 7:30 p.l.

Juhatuse koosolek Eesti Majas.

Kolmap. 9. aprillil
kell 11 e.l.

Seenioride Klubi kokkutulek Eesti Majas. Lõunasöök.

Pühap. 13. aprillil
kell 9:45 e.l.

Täienduskool Eesti Majas. Info: Milvi Laan (310) 663-0676

Reedel, 18. aprillil
kell 2 p.l.

Suur Reede armulauaga jumalateenistus Los Angelese kirikus. Nõukogu liikmed: Asta Liivoja ja Agnes Palango.

Pühap. 20. aprillil
kell 2 p.l.

Ülestõusmispüha jumalateenistus Los Angelese kirikus. Nõukogu
liikmed: Valdur Kaskla ja Jaak Kukk.					

Laup. 3. mail
kell 9:45 e.l.

Täienduskool Eesti Majas. Info: Milvi Laan (310) 663-0676

Pühap. 4. mail
kell 2 p.l.

Täienduskooli ja Koguduse ühine Emadepäeva tähistamine Eesti
Majas. Täienduskooli ja koguduse liikmete päevakohased ettekanded.
Nõukogu liikmed: Edgar Kaskla ja Mati Laan. Kohvilaud.

Tähelepanu! Juhatus palub nõukogu liikmetel, kes teenivad kaasa jumalateenistusel, tulla
kohale 30 minutit varem, enne teenistuse algust, et aidata katta kohvilaud.
Palume kõigi kohvilauast osavõtjate südamlikku kaasabi lõpetamisel.

