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KUI MINU RAHVAS…
 Nagu te arvatavasti teate, on Ameerika Ühendriikide presidendi ametisse seadmisel tava, et 

ametivannet andes asetab uus president käe Piiblile. Praeguse presidendi puhul oli neid lausa 
kaks: 1853. aastal välja antud King James Bible, mida tarvitati Abraham Lincolni ametissevannu-
tamisel 1861. aastal, kui ka Donald Trumpi ema poolt talle pühapäevakooli lõpetamisel 1955. 
aastal kingitud Revised Standard Version.  

 Enamasti on Piibel ametivande andmise juures suletud, vahel aga ka mitte. Sel puhul on 
olnud tegemist ametisse vannutatava presidendi enda valitud kirjakohaga, millel ta on vannet an-
des oma kätt hoidnud.

 Näiteks Woodrow Wilsoni puhul oli selleks tema teise ametiaja alguses keset Esimese Maa-
ilmasõja koledusi Psalm 46, mis algab sõnadega: «Jumal on meie varjupaik ja tugevus, meie 
abimees kitsikuses ja kergesti leitav!»

 George W. Bushi puhul 2005. aastal prohvet Jesaja raamatu 40. peatükist: «Kes ootavad 
Issandat, saavad uut rammu, need tõusevad tiibadega üles nagu kotkad: nad jooksevad ega tüdi, 
nad käivad ega väsi!» (Js 40:31)

 Minu vaieldamatu lemmik Ameerika Ühendriikide presidentide hulgas on Ronald Reagan, 
ning tema valitud Pühakirjakoht mõlema ametiaja alguseks oli ühesugune ja väga kõnekas, nimelt 
2. Ajaraamatu 7. peatükist, kus seisavad Issanda poolt kuningas Saalomonile Jeruusalemma esi-
mese templi pühitsemisel öeldud sõnad: «Kui minu rahvas, kellele on pandud minu nimi, alandab 
ennast ja nad palvetavad ja otsivad minu palet ning pöörduvad oma kurjadelt teedelt, siis ma 
kuulen taevast ja annan andeks nende patu ning säästan nende maa.» (2Aj 7:14)

 Nende sõnade ajalooliseks taustaks on Iisraeli riigi kõrghetk: mitte kunagi varem ega hiljem 
pole Iisrael olnud riigina nii suur, tugev ega rikas kui kuningas Saalomoni ajal aastail 970-931 en-
ne Kristuse sündi.

 Me teame, et õige pea järgnes langus: esialgu riigi jagunemine kaheks, põhja- ja lõunaku-
ningriigiks aastal 930. Seejärel esmalt põhjapoolse Iisraeli langemine aastal 720 ning veidi roh-

   



kem kui sajand hiljem lõunapoolse Juuda kuningriigi langemine aastal 586 ja seitsekümmend 
aastat kestnud Paabeli vangipõlv, mille järel riiki õigupoolest enam üles ehitada ei õnnestunudki.

 Just nimelt tollele pagendusele mõeldes ütlebki Issand kuningas Saalomonile need sõnad: 
«Kui siis minu rahvas, kellele on pandud minu nimi, alandab ennast ja nad palvetavad ja otsivad 
minu palet ning pöörduvad oma kurjadelt teedelt, siis ma kuulen taevast ja annan andeks nende 
patu ning säästan nende maa.»

 Saalomon neid ränki tulevikusündmusi ette ei näinud – Jumal aga küll. Ent Saalomon teadis 
midagi, mis on veel olulisem kui üksikute sündmuste ette aimamine: ta teadis, et kõik on Jumala 
käes.

 Küllap sedasama teadis ka president Reagan – ja peaksime teadma meiegi: kõik on Jumala 
käes, ning kui üks rahvas tahab kogeda Jumala õnnistust, siis tuleb käia nende sõnade järgi. Tu-
leb alandada ennast palves Issanda ette ning otsida Tema palet, pöörduda kõigilt kurjadelt teedelt 
ja leida andestust oma pattudele.

 Ma ei tea, kuidas oli enne Teist Maailmasõda, aga pärast Eesti iseseisvuse taastamist on 
kolm esimest presidenti pidanud vajalikuks alustada oma ametiaega lisaks vande andmisele Rii-
gikogus palvusega kirikus. Küllap oleme kõik kuulnud, et praegune president otsustas sellest loo-
buda.

 Ju tal olid omad põhjused, mille üle me ei peaks siinkohal pikemalt arutlema. Küll aga võime 
küsida, millised olid eelmiste presidentide mõtted, kui nad leidsid, et neil on lisaks maisele autori-
teedile tarvis ka taevast õnnistust. Ehk leiame vähemalt kaudse vastuse Lennart Meri kõnest, 
mille ta pidas Eesti vaba rahvakiriku 80. aastapäeval 30. mail 1997.

 President Meri ütleb: «Minule on kirik alati olnud niisama vana nagu rahvas. Nagu selle maa 
keel. Nagu selle maa kultuur. Kirik on läbi sajandite olnud meie ühine katus, meie kindel kants. 
Meie kodu ka siis, kui meil kodu ei ole olnud. Ja oma halastuses on ta olnud kodu ka neile, kes on 
ennast pidanud kodutuks.   Püha Augustinus … on selgitanud meile, et peame olema kahe jalaga 
maa peal ja vaimuga taevas. Et Jumalalt saadud tarkus on seadnud meie maiseid samme. Et 
elame ühiskonnas ja kaasinimese heaks.

 Veel enne poliitilisi erakondi seadis Eesti maakirik oma eesmärgiks jumalariigi ja inimeseriigi 
ühendamise niisugusel viisil, mis tagaks eesti rahvale meie õiguste ja kohustuste tasakaalu, meie 
enese teostamise. Meie kirik juhtis meid meie hingelisele ja vaimsele iseseisvusele. Ilma kirikuta 
poleks olnud Eesti Vabariiki, ilma Eesti Vabariigita ei oleks täna olnud Eesti rahvast. Läbi okupat-
siooniaastate pimeda öö suutis [kirik] ainsa rahvusliku organisat  sioonina püsida võõra võimu all. 
Kiriku kahekõne oma rahvaga, jumalasõna vahen damine kogudustele pidi kurjuseriigi valvsa sil-
ma all sageli omandama mõistukõne vormi, kuid ta ei katkenud mitte kunagi.

 Eesti Vabariigi põhiseadus ei tunne riigikiriku mõistet. Kuid sootuks väär oleks sellest järelda-
da, et Eesti Vabariik kirikut ei vaja. Sootuks vastupidi: meie rahvas vajab täna kirikut enam kui 
eales varem, Eesti Vabariigi taastamisel riigiks, kus valitseks õigus ja õiglus, halastus ja eneseoh-
verdus.»

 Nii kõneles president Lennart Meri kakskümmend aastat tagasi. Ma arvan, et temagi mõistis 
väga hästi seda, mida tähendas president Reaganile tema poolt valitud piiblisalm: kõik on Jumala 
käes, kelle ette alandudes, kelle palet otsides, kellelt oma pattudele andestust ja kõigest kurjast 
vabanemiseks jõudu paludes saab rahvas tõeliselt vabaks ja riik päriselt iseseisvaks.

 Ma ei usu, et praeguseks on midagi muutunud. Maailm ei ole tänapäeval sugugi kindlam paik 
kui kolm või kaks tuhat või kakskümmend aastat tagasi, pigem vastupidi. Meie probleemid, need-
samad inimkonnaga pattulangusest saadik lahutamatult kaasas käinud probleemid, on ikka sama-
sugused, olgu üksikinimese või tervete rahvaste tasandil. Ja meie ees seisvad ülesanded – ees-
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kätt ülesanne olla alati ja igas olukorras inimene, nii iseendas ja Jumala ees kui oma kaasinimese 
jaoks – ei ole sugugi veel ammendavalt täidetud.

 Me kuulsime tänase Evangeeliumina õndsakskiitmisi Jeesuse Mäejutlusest ning seda, kui-
das Ta manitseb meid olema maa soolaks ja maailma valguseks, et meie õigus oleks midagi ena-
mat kui variseride ja kirjatundjate oma ning et ka meie läbi võiks kogu maailm viimaks ometi muu-
tuda paigaks, kus kõiges antakse au meie Taevasele Isale.

 Jeesus ütleb, et õndsad on need, kes on südamelt lihtsad ja puhtad, kaastundlikud, tasased 
ja alandlikud, halastajad ja rahutegijad, kes taotlevad õigust; õndsad on need, kes pigem kanna-
tavad ülekohut kui teevad seda ise – kõik need on universaalsed õpetussõnad õnnelikuks ja Ju-
malale meelepäraseks eluks igal pool ja igal ajal, olgu Ameerikas, Eestis või kogu maailmas.

 Aga ainult rahvas, kes on valmis tunnistama, et viimselt on kõik Jumala käes, ning käima 
oma teed ühes Temaga ja Tema Sõnast lähtudes, võib püsima jääda. Palugem ja andkem omalt 
poolt kõik, mis võimalik, et meie rahvas võiks olla üks taoliste rahvaste hulgast.

Su üle Jumal valvaku, mu armas isamaa!
Ta olgu sinu kaitseja ja võtku rohkest õnnista,

mis iial ette võtad sa, mu kallis isamaa!

   Jutlus on peetud  Los Angelese Eesti koguduse  Vabariigi  Aastapäeva jumalateenistusel 
19. veebruaril AD 2017

NÕUKOGU KOOSOLEK
     Koguduse nõukogu pidas koosaoleku 19. veebruaril aruannete läbivaatamiseks. Otsusta-

ti kinnitada majandusaruanded esitamiseks koguduse täiskogu aastakoosolekul. Majandus-
aruanne näitas sissetulekuid $ 34,551.82 ja väljaminekuid $ 93,719.92. Puudujääk oli kaetud 
hoiusummadest. Otsustati kokku kutsuda koguduse täiskogu aasta koosolek 19. märtsil kohe pea-
le kell 11 e.l. algavat kannatamisaja jumalateenistust Eesti Majas. Kinnitati täiskogu koos oleku 
päevakord.

TÄISKOGU KOOSOLEK
     Koguduse täiskogu koosolek toimub pühapäeval, 19. märtsil 2017.a. Los Angelese Eesti 

Majas, 1306 West 24th Street, Los Angeles, kohe peale kannatamisaja jumalateenistust, mis al-
gab samas 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)
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E.E.L.K. LOS ANGELESE KOGUDUSE
2016. AASTA TEGEVUSARUANNE

JUMALATEENISTUSED
     2016. aastal peeti E.E.L.K. Los Angelese koguduse poolt kokku 19 jumalateenistust.

     Los Angelese Läti kirikus  17
     Los Angelese Eesti Majas 1
     Forest Lawn Valges kirikus 1
     Garden Grove´ is perekond Kaskla kodus 1

     Teenistustel osales kokku 484 inimest, lapsed kaasaarvatud.
     Keskmiselt võttis osa igast jumalateenistusest 25 inimest.
     Armulauaga jumalateenistusi oli 3
     Los Angelese kirikus 2, armulaualisi 24
     Forest Lawni Valges kirikus 1, armulaualisi 21

PALVUSED
1.. mail peeti Eesti Majas Los Angelese Eesti Täienduskooli ja koguduse ühine Emadepäev, 

kus Kaie Pallo ütles avapalve. Osavõtjaid oli 48.
11. detsembril peeti Eesti Majas Los Angelese Eesti Täienduskooli ja koguduse ühine jõulu-

puu, avapalve ütles õpetaja. Osavõtjaid oli 70.
Jumalateenistused ja palvused viisid läbi õpetaja Jack Loo ja õpetaja Enn Auksmann.

KIRIKUMUUSIKA
Organistina teenis Kaie Pallo 19 korda.
Ülestõusmispüha jumalateenistusel 27. märtsil esines solist bariton Matti Riivald, klaveril saa-

tis Kaie Pallo.
üha Jõuluõhtu jumalateenistusel 24. detsembril esines Los Angelese Eesti Segakoor, Kaie 

Pallo juhatusel.

AMETITALITUSED
Ristimisi, leeritamisi ja laulatusi aruandeaastal ei olnud. Surma läbi lahkus 2016. aastal 6 ko-

guduse liiget.

KOGUDUSE LIIKMED
E.E.L.K. Los Angelese koguduse liikmeannetust tasus 2016. aastal 102 koguduse liiget.
Kogudusel on 139 hinge, nendest 126 on konfirmeeritud. 
Koguduse tegevuspiirkonnas elab veel 118 endist koguduse liiget, kes on mitmesugustel põh-

justel koguduse tegevusest eemale jäänud.
Koguduse tegevuspiirkonnas, Lõuna-Californias, elab hinnanguliselt 1000 eestlast. Siia on 

arvatud viimasel ajal Eestist saabunud.
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 Los Angelese kogudus otsustas 2014. aasta jaanuaris kutsuda koguduse õpetajaks Enn 
Auksmanni, kes oli külastanud Los Angelest koos abikaasa ja pojaga 2013. aasta sügisel. Kut-
sele järgnenud asjaajamised võtsid pikalt aega ning õpetaja saabus koos oma perega Ameeri-
kasse 16. juunil 2016. aastal.

 Pärast esialgset peatumist hotellis ja külaliskorteris asus õpetaja elama Irvine’i, tema prae-
guseks aadressiks on 2790 Kelvin Avenue Apt 1102, Irvine, CA 92614 – tõenäoliselt muutub see 
hiljemalt praeguse rendiperioodi lõpul, s.t eeloleval suvel.

 Seoses õpetaja saabumisega on olnud võimalik taastada regulaarne jumala teenistuselu, 
s.t reeglina toimuvad jumalateenistused kaks korda kuus, enamasti Los Angelese Läti kirikus.

 Jumalateenistustel osaleb tavaliselt paarkümmend kirikulist, teenistused kestavad umbes 
tund aega või veidi rohkem ning neile järgneb peaaegu alati kohvilaud. Jumalateenistusi peetak-
se vastavalt kohalikele tavadele, enam-vähem E.E.L.K. Agendas ette nähtud korra järgi. Alates 
sügisest on lisaks laululehtedele olnud tarvitusel ka 1991. aasta Kiriku Laulu- ja Palveraamat.

 Pühakirjalugemistena tarvitatakse enamasti vanakiriklikku Epistlit ja Evangeeliumi, jutluse-
tekstiks on üks neist või vahel mõni muu päevakohane pühakirjatekst. Jutlus kestab 15-20 mi-
nutit.

 Lisaks jumalateenistustele osaleb koguduse õpetaja mitmesugustel Eesti Majas toimuvatel 
koosviibimistel, peamiselt seoses pühadega, ning igakuiselt Seenioride Klubi kokkutulekutel, 
kus õpetaja on lisaks tavapärasele avapalvusele pidanud mõnel korral ka pikema ettekande. 
Koguduse õpetaja osaleb ka Eesti Täienduskooli töös.

 Lisaks ülalnimetatule on õpetaja pidanud oluliseks külastada koguduseliikmeid, iseäranis 
neid, kellel ei ole võimalik enam ise kirikusse tulla. Taolisi külastusi peaks olema aga märksa 
rohkem, loodetavasti on võimalik sellega tõhusalt edasi liikuda. Tõenäoliselt tuleks kasuks, kui 
õpetaja elupaik oleks praegusest veidi lähemal Los Angelesele – selles osas on teretulnud iga-
sugune abi ja head nõuanded.

 Kodukülastuste juurde on enamasti kuulunud vestlused, aga ka palve, pühakirjalugemine 
ja laul ning mõnel puhul armulauasakramendi jagamine. Eriti seoses viimasega oleks tänuväär-
ne, kui koguduseliikmed, kes pole pikemat aega armulauast osa saanud, sellest õpetajale teada 
annaksid, et võimalust mööda kodus sakramenti vastu võtta.

 Seni pole võtnud vedu leerikursuse alustamine. On küll huvilisi, kuid nende laialipillatuse 
tõttu ei ole esialgsest kavatsusest kaugemale jõutud. Loodetavasti osutub see peagi võimali-
kuks.

 Los Angelese kogudust võib iseloomustada kui vastutustundelist ja teotahtelist, iseäranis 
tuleb tunnustada kõiki juhatuse ja nõukogu liikmeid, töötegijaid ja vabatahtlikke abilisi, kes ei 
pea paljuks pühendada kogudusetöö heaks aega ja võtta ette pikki autosõite. Inimeste heale 
tahtele ja ustavusele vaatamine sisendab tulevikulootust ning näitab, kui oluline on eestikeelse 
kirikutöö jätkumine Ameerika läänerannikul.

 Tänulikult minevikku ja usaldusega tulevikku vaadates ning kõigile rohket Taevaisa õnnis-
tust soovides

   Enn Auksmann
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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. 5. märtsil Täienduskool Eesti Majas. Info: Milvi Laan (310) 663-0676
   kell 9:45 e.l.
   kell 2 p.l. Jumalateenistus Los Angelese kirikus. Koguduse 67. aastapäeva tähistamine.
  Teenivad koguduse õpetaja ja organist. Nõukogu liikmed: Johannes Nukk ja
  Maarja Pallo. Kohvilaud.

Kolmap. 8. märtsil Seenioride Klubi kokkutulek Eesti Majas. Lõunasöök.
   kell 11 e.l.

Neljap. – pühap. Eesti Suusaklubi väljasõit China Peak’i
   9.-12. märts

Laup. 18. märtsil Täienduskool Eesti Majas. Info: Milvi Laan (310) 663-0676
   kell 9:45 e.l.

Pühap. 19. märtsil Kannatamisaja jumalateenistus Los Angelese Eesti Majas.  Teenivad    
kell 11 e.l. koguduse õpetaja ja organist.  Nõukogu liikmed Valdur Kaskla ja Tiia Mikkel-
  saar. Samas järgneb koguduse täiskogu aastakoosolek.

   kell 1 p.l. Los Angelese Eesti Seltsi aastakoosolek.

   kell 3 p.l. Ühing Eesti Maja aastakoosolek.

Pühap. 2. aprillil Täienduskool Eesti Majas. Info: Milvi Laan (310) 663-0676
   kell 9:45 e.l.
   kell 2 p.l. Jumalateenistus Los Angelese kirikus.   Teenivad  koguduse õpetaja ja
  organist.  Nõukogu liikmed: Uno Anderson ja Heljo Kaskla.  Kohvilaud.
  
Esmasp. 10. aprillil Juhatuse koosolek Eesti Majas.
   kell 7:30 p.l.

Kolmap. 12. aprillil Seenioride Klubi kokkutulek Eesti Majas. Lõunasöök.
   kell 11 e.l.

Reedel, 14. aprillil Suur  Reede  armulauaga  jumalateenistus Los  Angelese  kirikus. 
   kell 2 p.l Teenivad  koguduse  õpetaja  ja organist.   Nõukogu liikmed:  Bruno  Laan  
  ja Helge Laan.
          
Pühap. 16. aprillil Ülestõusmispüha  jumalateenistus  Los Angelese  kirikus.   Teenivad 
   kell 2 p.l. koguduse õpetaja ja organist.  Solist Matti Riivald, saadab Kaie Pallo.   Nõu-
  kogu liikmed: Kuno Lill ja Luige Lill.

Pühap. 23. aprillil Täienduskool Eesti Majas. Info: Milvi Laan (310) 663-0676
   kell 9:45 e.l.
  
Pühap. 7. mail Täienduskooli ja Koguduse  ühine  Emadepäeva tähistamine Eesti
   kell 2 p.l. Majas.  Täienduskooli ja  koguduse liikmete  päevakohased  ettekanded.
  Nõukogu liikmed: Asta Auksmann ja Boris Auksmann.  Kohvilaud.

Tähelepanu! Juhatus palub nõukogu liikmetel, kes teenivad kaasa jumalateenistusel, tulla 
kohale 30 minutit varem, enne teenistuse algust, et aidata katta kohvilaud.
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