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JOONA TUNNUSTÄHT
See sugupõlv nõuab tunnustähte, ja talle ei anta muud kui Joona tunnustäht.  (Lk 11:29)

 Mõne nädala eest, 4. veebruaril, suri Saksamaal Bad Tölzis 88 aasta vanuses saksa kir-
janik ja ajakirjanik Gregor Dorfmeister. Olin vast nii 13-14-aastane poisike, kui lugesin esimest 
korda tema romaani “Sild” (Die Brücke), mille ta avaldas Manfred Gregori nime all. Pseudonüü-
mi kasutas autor arvatavasti seetõttu, et raamat on teataval määral autobiograafiline.

 “Sild” kõneleb seitsmest kuueteistkümneaastasest koolipoisist, kes värvati 1945. aasta 
kevadel, sõja lõpupäevil, abiteenistusse ning jäeti kaitsma oma kodulinna silda lähenevate 
Ameerika vägede eest.

 Tegemist on ühega mind kõige enam mõjutanud raamatuist, mida soovitan lugeda kõiki-
del. Siiamaani on mul selgelt meeles juba romaani sissejuhatuses jutustatud mõistulugu:

 “Otse keset linna sujuvalt looklev jõelint jagab linna kaheks. Aga kaldast kaldasse ulatub 
too massiivne sild. Linna ümbrus on kaunis: suured metsad, kingud ja haljendavad luhad. Kord 
said linna taga kingul kokku kaks matkakaaslast.

 “Tahaksin, et mind siia maetaks!” ohkas üks.
  “Mina mitte,” ütles teine ja tõmbas kopsud tugevasti õhku täis, “mina tahaksin siin elada!”
 Ning nad mõtlesid mõlemad üht ja sedasama.”
 Elu ja surm – nende täielikust teineteist välistavusest ning samaaegsest lahutamatust 

kokkukuuluvusest kõnelebki see raamat, saades nõnda võrdpildiks kogu meie olemasolule ja 
selle mõttekusele või mõttetusele.

 Meie maailmas ei ole asjad alati sugugi nii, nagu nad esialgu tunduvad. Rääkimata siis 
sellest, mismoodi asjad näivad ja on Jumala juures. Üks teine saksa kirjamees, paater Josef 
Eger, ütleb koguni: “Võib-olla tähendabki kristlaseks olemine eeskätt pidevat aegamisi, kogu 
sisemist vastupanu trotsides, Jumala teistsugususega harjumist.”
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 Eriti Jumala juures kipuvad asjad olema teisiti, kui meile tundub… aga mitte ainult Juma-
la juures…

 Võtame näiteks tuntud kõnekäänu: veerevale kivile sammal ei kasva. Tänapäeval tõlgen-
datakse seda enamasti stagnatsiooni vastustavana: ideaaliks näib olevat justkui pidev liikumine 
ja muutumine. Algupäraselt oli selle sententsi mõte aga hoopis teistsugune: kivi, mis muudkui 
veereb, on elus ainult näiliselt – tegelikult on ta surnud, temale ei kasva isegi sammal, muust 
viljast rääkimata.

 Sellega seoses meenub kuskilt loetud lugu kivist ja kõrvitsast, kes vaidlevad omavahel, 
kumb neist on tugevam. Viimaks võtab kivi hoogu ning purustab kõrvitsa sellele prantsatades. 
Mõne aja möödudes on kivi aga täielikult kadunud purustatud kõrvitsa seemnetest võrsunud 
uute taimede lehtede alla…

 Nii olid ka Jeesusega asjad hoopis teistmoodi, kui arvasid Teda ümbritsenud inimesed. 
Need, kes Jeesust armastasid, katsusid Teda ümber veenda, kui Ta kõneles sellest, et peab 
kannatama ja surema. Need, kes Jeesust vihkasid, arvasid, et saavad Ta Teda surmates hävita-
da.

 Enne seda aga nõudsid nad Jeesuselt mingit tunnustähte, mis kas veenaks neid Tema 
jumalikkuses või – tegelikult ootasidki nad pigem seda! – annaks neile sobiva ettekäände Tema 
süüdistamiseks, vangistamiseks ja hukkamiseks.

 Jeesus ütles, et ainus tunnustäht – Ta nimetas seda Joona tunnustäheks – on Tema ise. 
Ühelt poolt pidas Ta Joona tunnustähe all silmas Joona kolmepäevast viibimist meresügavustes 
ning imelist pääsemist – see oli võrdpilt Jeesuse surmast ja ülestõusmisest. Teisalt aga viitas 
Jeesus Joona prohvetikuulutusele, mille tulemusena Niineve linn pääses hävingust ja selle rah-
vas hukkumisest.

 Paneme tähele: nii üks kui teine, nii Joona sattumine tormivoogudesse kui hädakuulutus 
Niineve linnale, olid lõpptulemusena midagi hoopis muud, kui alguses paistis. Sarnaseid ja võib-
olla veelgi uskumatumaid katsumusi läbi elanud apostel Paulus ütleb selle kohta nõnda: “Nagu 
on kirjutatud: “Sinu pärast surmatakse meid kogu päeva, meid koheldakse nagu tapa lambaid.” 
Kuid selles kõiges me saame täieliku võidu Tema läbi, kes meid on armastanud.”

 Jumal on armastus, kinnitab Pühakiri. Jumala armastus on meie jaoks alati olemas, nii 
nagu tolles Manfred Gregori jutustatud mõistuloos olid olemas sild ja jõgi, metsad, kingud ja lu-
had. Ent ometi pidid rändurid sinna ise kohale jõudma, et alles selle kõige ilu ise kogedes ja 
selle üle vaimustunult õhates viimaks mõista, milline imeline rikkus on neile osaks saanud – nii 
et selle nimel võiks isegi surra.

 Jeesus on Jumala armastuse täiuslik ilmutus. Tema ise ongi too Joona tunnustäht. Tema 
elu ja surm, Tema kannatused ja ülestõusmine on nagu välgusähvatus pilkases öös, mis teeb 
silmale nähtavaks kõik seni nähtamatuks jäänu.

 Siin me nüüd seisame, Jumala armastuse risti ning Tema surmavõitvat väge kuulutava 
tühja haua ees – selleks, et tunnistada: kõik on hoopis teistmoodi, kui esimesel hetkel võiks tun-
duda. Surmast on saanud elu, kurjusest, vihast ja vägivallast on võrsunud võitmatu armastus, 
Jumalaga vaenujalal seisnud inimene on Tema Ainusündinu kannatuste ja ohvri läbi Temaga 
lepitatud ning meie ees avarduv tulevikuperspektiiv ületab kõik, millest oleme osanud unistada.

 Kristus on surnuist üles tõusnud, surmaga surma maha tallanud ja neile, kes hauas olid, 
elu kinkinud.

 Õnnistatud Issanda kannatamisaega ja Ülestõusmispüha soovides,
õpetaja Enn Auksmann
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ISSANDA AASTA 2017

 Vastavalt Põhimäärustele on E.E.L.K. esmaseks ülesandeks Jumala Sõna kuulutamine 
ning koguduste elava usu ja armastuse arendamine. Kiriku õpetus rajaneb Pühakirjal ning seda 
seletavatel usutunnistuskirjadel. Meid ei ole läkitatud kuulutama inimlikku tarkust, vaid Jumala 
Sõna, evangeeliumi ristilöödud Kristusest (vrd 1Kr 1-2).

 Sellest lähtudes tahan 2017. aastale tagasi vaadates kõigepealt tänada Issandat, et Ta 
on kutsunud minu ja mu pere oma teenistusse ning mul on olnud võimalus seda kutsumust jär-
gida nii Eestis kui võõrsil elavate eestlaste keskel.

 Enamuse 2017. aastast saime oma perega viibida Ameerikas, umbes kolmandiku ajast 
olime aga Eestis. Viimase põhjuseks olid meie vanema poja siiani keerulised immigratsi-
ooniküsimused, mille lahendamisega peame jätkuvalt tegelema.

 E.E.L.K. Los Angelese koguduse tegevuse keskmeks on pühapäevased jumala-
teenistused, mis toimuvad tavapäraselt kaks korda kuus. Jumalateenistustel osaleb keskmiselt 
15-20 inimest, jumalateenistuste pikkus on umbes tund aega, jutlus keskmiselt 20 minutit. Armu-
lauaga jumalateenistused toimusid aasta alguses, Suurel Reedel, Nelipühal ja Surnute mäles-
tuspühal. Jumalateenistusi peetakse E.E.L.K. Agendas ettenähtud korra järgi, mõningate koha-
like eripäradega. 2017. aastal pidasime Agenda korra järgi ka Suure Reede ja Ülestõus mispüha 
liturgilised jumalateenistused.

 Paar korda aastas olen käinud pidamas piiblitunde Carlsbadis ja selle ümbruses elavate-
le eestlastele. Tänan siinkohal Margi Knebelit ja tema abikaasat, kes on meile selleks otstarbeks 
lahkelt oma kodu avanud.

 Kahjuks ei olnud mul ülalnimetatud immigratsiooniprobleemide tõttu võimalik osaleda 
iga-aastasel koguduse suvepäeval, mis viidi nagu varasemaltki läbi Linda ja Edgar Kaskla ko-
dus. Südamlik tänu nii neile külalislahkuse kui kõigile teistele nende panuse eest suvepäeva 
läbi viimiseks ja kordaminekuks.

 Olen tänulik võimaluse eest osaleda augusti lõpul ja septembri alguses Los Angeleses 
toimunud Lääneranniku Eesti Päevadel, mille hommikupalvustest võttis küll osa vaid väike hul-
gake, ent mis andsid võimaluse osaduseks ka Ameerika teistest piirkondadest pärit eestlastega. 
Väga südamlik oli koostöö diakon Gilda Karuga Chicagost ning õigeusupreester Stefan Pettaiga 
San Diegost.

 Lisaks jumalateenistustele pean äärmiselt oluliseks isiklikku suhtlemist koguduse liikme-
te ja ka kogudusse mittekuuluvate eestlastega. Olen rõõmus, et olen saanud külastada mitmeid 
eakaid inimesi kas nende kodudes või hooldekodudes, ja tunnen kahetsust, kui on olnud neid, 
kelle juurde ma pole jõudnud. Selles osas olen äärmiselt tänulik soovituste ja kutsete eest, kuna 
kõigi inimeste ning nende ootuste ja vajaduste tundmaõppimine võtab aega. Paraku tuli möödu-
nud aastal teele saata ka surma läbi lahkunuid.

 Pean väga meeldivaks ja vajalikuks osalemist igakuisel seenioride kokkusaamisel Eesti 
Majas, samuti teisi ühiseid ettevõtmisi. Koos abikaasaga osaleme õpetajatena Eesti Täiendus-
kooli töös, abikaasa laulab ka Eesti segakooris, mis teenis lauluga jõuluõhtu jumala teenistusel. 
Olgu siinkohal öeldud südamlik tänu ustava kaasateenimise eest koguduse organistile Kaie 
Pallole, kes on ühtlasi ka segakoori dirigent.

 Kogudusetöö korraldusliku poole pealt tahan vahendada oma väga positiivseid kogemusi 
seoses juhatuse tööga. Pean seda väga hästi toimivaks, seda nii tänu koguduse esimehe Heino 
Nurmbergi asjalikule ja heatahtlikult rangele juhtimisstiilile kui ka teiste juhatuseliikmete pühen-
dumusele. Samuti hindan kõrgelt koguduse nõukogu liikmete panust, iseäranis kiriku valmis-
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seadmisel jumalateenistuseks, kirikuliste tervitamisel ning jumalateenistusele järgneva kohvi-
laua ettevalmistamisel ja läbiviimisel.

 Koos Heino Nurmbergi ja Kuno Lillega osalesime kevadel Bergen County koguduse kor-
raldusel peetud E.E.L.K. sinodil, sellel kogetud vennalik soojus on siiamaani meeles, andes tu-
levikulootust ja motivatsiooni. Südamlik tänu piiskop electus Thomas Vagale isaliku hoolitsuse 
ja tänuväärse karjasetöö eest.

 Koguduse esimeest Heino Nurmbergi tahan tunnustada ka Koguduse Teadete kokku-
panemise ja väljasaatmise eest. Koguduse Teated annavad võimaluse jõuda nendenigi, kellel 
pole võimalik tulla kirikusse, ning jäädvustada koguduse tegevust ajaloo tarvis. Tänan siinkohal 
ka Helle Frejust, kes hoolitseb Koguduse Teadete küljendamise eest, ning Tiiu Roiserit Torontos 
ja Heino Nurmbergi, kes haldavad koguduse veebilehte.

 2017. aasta oli Eesti vaba rahvakiriku juubeliaasta – möödus sajand 1917. aastal toimu-
nud esimesest kirikukongressist. Võime selles näha vajalikku ettevalmistust aasta hiljem sündi-
nud Eesti Vabariigile, kelle 100. aastapäevaks olgu kõigile soovitud rohket Jumala õnnistust.

Tänumeeles                                                                                    õpetaja Enn Auksmann

NÕUKOGU KOOSOLEK

Koguduse nõukogu pidas koosaoleku 4. veebruaril aruannete läbivaatamiseks. Otsustati 
kinnitada majandusaruanded esitamiseks koguduse täiskogu aastakoosolekul. Majandus¬aruanne 
näitas sissetulekuid $ 54,234.39 ja väljaminekuid $ 105,565.63. Puudujääk oli kaetud hoiusumma-
dest. Otsustati kokku kutsuda koguduse täiskogu aasta koosolek 18. märtsil kohe peale kell 11 e.l. 
algavat kannatamisaja jumalateenistust Eesti Majas. Kinnitati täiskogu koos¬oleku päevakord.

TÄISKOGU KOOSOLEK

Koguduse täiskogu koosolek toimub pühapäeval, 18. märtsil 2018.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:
1. Koosoleku rakendamine.
2. Aruanded.
3. Eelarved.
4. Valimised.
5. 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
2017. AASTA TEGEVUSARUANNE

JUMALATEENISTUSED
2017. 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

Teenistustel osales kokku 427 inimest, lapsed kaasaarvatud.
     Keskmiselt võttis osa igast jumalateenistusest 22 inimest.
     Armulauaga jumalateenistusi oli 4
     Los Angelese kirikus 3, armulaualisi 34
     Forest Lawni Valges kirikus 1, armulaualisi 20

PALVUSED
     7. mail peeti Eesti Majas Los Angelese Eesti Täienduskooli ja koguduse ühine Emade-

päev, avapalve ütles õpetaja. Osavõtjaid oli 75.
     10. detsembril peeti Eesti Majas Los Angelese Eesti Täienduskooli ja koguduse ühine 

jõulu¬puu, avapalve ütles õpetaja. Osavõtjaid oli 96.
     Jumalateenistused ja palvused viisid läbi õpetaja Jack Loo ja õpetaja Enn Auksmann.

KIRIKUMUUSIKA
     Organistina teenis Kaie Pallo 21 korda.
     Ülestõusmispüha jumalateenistusel 16. aprillil esines solist bariton Matti Riivald, klaveril 

saatis Kaie Pallo.
     Püha Jõuluõhtu jumalateenistusel 24. detsembril esines Los Angelese Eesti Segakoor, 

Kaie Pallo juhatusel.

AMETITALITUSED
     Ristimisi, leeritamisi ja laulatusi aruandeaastal ei olnud. Surma läbi lahkus 2017. aastal 6 

koguduse liiget.

KOGUDUSE LIIKMED
E.E.L.K. Los Angelese koguduse liikmeannetust tasus 2017. aastal 100 koguduse liiget.
Koguduse hingekirjas on 131 liiget, nendest 121 on konfirmeeritud. 
Koguduse tegevuspiirkonnas elab veel 121 endist koguduse liiget, kes on mitmesugustel 

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

kaasa arvatud viimasel ajal Eestist saabunud.



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. 4. märtsil  Täienduskool Eesti Majas. Info: Milvi Laan (310) 663-0676
   kell 9:45 e.l.
   kell 2 p.l.              Jumalateenistus Los Angelese kirikus. Koguduse 68. aastapäeva tähistami- 
               ne. Õpetaja Enn Auksmanni introduktsioon. Teenivad piiskop electus Thomas Va-  
    ga,  koguduse õpetaja  ja organist.  Nõukogu liikmed: Edgar Kaskla  ja  Mati Laan. 
                                    Kohvilaud. 

Esmasp. 12. märtsil Juhatuse koosolek Eesti Majas.
   kell 7:30 p.l.

Kolmap. 14. märtsil Seenioride Klubi kokkutulek Eesti Majas. Lõunasöök.
   kell 11 e.l.

Laup. 17. märtsil Täienduskool Eesti Majas. Info: Milvi Laan (310) 663-0676
   kell 9:45 e.l.

Pühap. 18. märtsil Kannatamisaja jumalateenistus Los Angelese Eesti Majas. Teenivad koguduse 
   kell 11 e.l.  õpetaja ja organist. Nõukogu liikmed Valdur Kaskla ja Tiia Mikkelsaar.  Samas järg-
   neb koguduse täiskogu aastakoosolek.

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

   kell 3 p.l.  Ühing Eesti Maja aastakoosolek.

Reedel, 30. märtsil Suur Reede armulauaga jumalateenistus Los Angelese kirikus.  Nõukogu liik-
   kell 2 p.l.  med: Kuno Lill ja Luige Lill.
          
Pühap. 1. aprillil Ülestõusmispüha jumalateenistus Los Angelese kirikus. Teenivad kogu- 
   kell 2 p.l.  duse õpetaja ja organist. Solist Matti Riivald, saadab Kaie Pallo.   Nõukogu liikmed:
   Asta Auksmann ja Boris Auksmann.

Pühap. 8. aprillil Täienduskool Eesti Majas. Info: Milvi Laan (310) 663-0676
   kell 9:45 e.l.
  
Esmasp. 9. aprillil Juhatuse koosolek Eesti Majas.
   kell 7:30 p.l.

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

Pühap. 15. aprillil Jumalateenistus Los Angelese kirikus.  Nõukogu ametisse õnnistamine. Teeni-   
   kell 2 p.l.             vad koguduse õpetaja ja organist.  Nõukogu  liikmed: Raivo  Neggo ja  Malle  Tael. 
   Kohvilaud. Nõukogu ja juhatuse koosolekud.

Pühap. 22. aprillil Täienduskool Eesti Majas. Info: Milvi Laan (310) 663-0676
   kell 9:45 e.l.

27. – 29. aprill  Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku sinod Lakewoodi koguduse võõrustamisel.
     
Pühap. 6. mail  Täienduskooli ja Koguduse  ühine  Emadepäeva  tähistamine  Eesti  Majas.
   kell 2 p.l.  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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