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VAATA, MA TEEN KÕIK UUEKS!
Kristus tegi oma esimese imeteo pulmapeol. Kui pulmarahval hakkas vein otsa lõppema – sest
pulmi ei peetud mitte üks päev, vaid tihtipeale lausa terve nädal –, läks Maarja oma Poja juurde ning
ütles Talle: «Neil ei ole veini!»
Jeesuse vastus oli üsna tõrjuv: «Mis sul minuga asja, naine? Minu aeg ei ole veel tulnud!» See
ei tähendanud aga mitte ema palve tagasilükkamist, vaid Maarjale meelde tuletamist, et tema Poeg on
ühtlasi Jumala Poeg, kes on tulnud selleks, et täita oma Isa tahtmist ning Tema töö siin maailmas –
inimkonna lunastamise ja uuendamise töö – lõpule viia.
Maarja taipas meeldetuletust, kuna ta ei jätkanud mitte oma tahte ega isegi inimeste vajaduste
rõhutamisega, vaid ütles Jeesusele osutades majasulastele: «Mis Tema teile iganes ütleb, seda tehke!»
Nagu öeldud, ei lükanud Jeesus Maarja palvet tagasi. Vastupidi, Ta täitis selle ülevoolavalt,
lastes täita kuus suurt anumat ning neist veiniks muudetud vett ammutada – nagu on välja arvestatud,
umbkaudu tuhande tavapärase veinipudeli jagu.
Selle imeteo – või õigemal viisil väljendudes: tunnustähe – sümboolika on väga rikkalik. See
sündis «kolmandal päeval», mis, arvestades Johannese evangeeliumi alguses toodud päevade loetelu,
vastas Jeesuse avaliku tegevuse seitsmendale või kaheksandale päevale, olles nõnda otseseks
paralleeliks Piibli alguses seisvale seitsmepäevasele loomisloole.
Jeesus mitte ei loo siin veini eimillestki, vaid muudab vee veiniks, see tähendab uuendab
Jumala imelise loodu veelgi imelisemal viisil. Et tegemist on vee ja veiniga, see viitab otseselt ka
sellele, kuidas too loodu ja inimese uuendamine aset leiab: Jeesuse ristiveres, millest saame osa

ristimise läbi ning mis meid jätkuvalt kosutab ja uuendab pühimas armulauasakramendis.
Aga tähtsusetu pole seegi, et tegemist oli just pulmapeoga. Jumal lõi inimese alguses meheks
ja naiseks, ning paraku teostus ka inimese langemine mehe ja naise ühenduse kontekstis. Ka
pattulanguse tagajärjed tulevad Pühakirja järgi kõige teravamalt esile justnimelt mehe ja naise
kooselus, see tähendab abielu- ja perekonnasuhetes. Jumal ütleb Tema käsust üle astunud naisele:
«Sinule ma saadan väga palju valu, kui sa käima peal oled: sa pead valuga lapsi ilmale tooma! Sa
himustad küll oma meest, aga tema valitseb su üle!» Ja mehele: «Et sa kuulsid oma naise sõna ja sõid
puust, millest mina sind keelasin, üteldes, et sa ei tohi sellest süüa, siis olgu maapind neetud sinu
üleastumise pärast! Vaevaga pead sa sellest sööma kogu eluaja! Ta peab sulle kasvatama kibuvitsu ja
ohakaid, ja põllutaimed olgu sulle toiduks! Oma palge higis pead sa leiba sööma, kuni sa jälle mullaks
saad, sest sellest sa oled võetud! Tõesti, sa oled põrm ja pead jälle põrmuks saama!»
Me näeme, et tegelikult saab kõik vaev ja viletsus – nii inimsuhetes kui leivatöös – alguse
sellest, et midagi läheb valesti mehe ja naise omavahelistes suhetes ning suhtes Jumalaga. Ja ka
teistpidi: eriti peagi järgnenud Kaini ja Aabeli verine lugu näitab meile, kuidas inimeste vahele pugenud
ning neid üksteisest lahutav ja samal ajal üksteise vastu ässitav rivaalitsemine ja kurjus hävitab üha
enam ka kõige lähemaid perekonnasuhteid, kuni vennatapuni välja.
Inimese tervendamine, inimkonna lunastamine ja uuendamine algab perekonnast. Juba sellega,
et jumalik Lunastaja ei ilmu mitte ei-tea-kust, vaid sünnib väliselt täiesti tavalisse inimperekonda. Küllap
seegi, et Kristuse esimene teadaolev imetegu sünnib justnimelt pulmapeol, on samasuguse
tähendusega: nii, nagu pulm ja abielu on Piiblis sagedasti korduv lunastuslooline pilt tulevasest
õndsusest ja inimese ühekssaamisest Jumalaga, on abielu ja perekond Jumala poolt spetsiifiliselt ette
nähtud koht, kust võrsub nii üksikisiku kui kogu inimühiskonna uus algus ja paranemine.
Seda, kui tähtis on perekond – tõeline, vankumatult truu, püsiv perekond ja abielu –, on
inimesed mõistnud ka Kristusest midagi teadmata. Näiteks leiame Homerose ligi kolme aastatuhande
eest kirja pandud «Odüsseiast» võrratu kirjelduse, mis sõna-sõnalt kõneleb küll vaid Odüsseuse ja
Penelope abieluvoodist (mille detailide loetlemine veenab Penelopet, et pärast pikki eksirännakuid koju
tagasi jõudnud Odüsseus on tõesti see, kelle ta ütleb end olevat), ent laiemalt on tegemist suurepärase
ja äärmiselt ilmeka võrdpildiga selle kohta, mida kujutab endast tõeline abielu, pere ja kodu:
«Pikalehtne oliivipuu siin kord kasvas me aias,
õitsev ja lopsakas, suur. Tüvi tal oli sirge kui sammas.
Selle ümber siis just, tihedalt kive liites, ma müüri
valmistin ning tegin puhkusekambri, ta laegagi katsin
ning panin ette tal uksed, mis kindlad ja liituvad hästi.
Ladva ma raiusin siis sel pikalehtsel oliivil,
kuid tüvest juurele jäävast ma lõikava pronksiga täpselt
voolisin palgi ja hööveldin, nööriga kõik ise mõõtes.
Sängisambaks ta jätsin ja puurisin augud ta sisse
ning tema külge ma siis tegin sängi nii terveni valmis.
Ehtisin selle ma kuld-, hõbe- ning elavandiluu-ehteil
ning üle tõmbasin rihmad, mis värvitud purpurikarva.
Needap on tunnused sängil sel, naine. Ent ei seda tea ma,
kas samal paigal ta veel üha seisab või paigale muule
keegi on tõstnud ta – siis oliivipuu raiund ta enne.»

Homerose sümboolikat kasutades tuleb kurvastusega tõdeda, et nii paljud on oliivipuu raiunud
ning selle külge kinnitatud ja sellest valmistatud sängi mujale tõstnud. Seda nii inimestevahelistes
suhetes kui veelgi enam suhtes Jumalaga, millele kui ainsale tõeliselt kindlale tugisambale peaks
rajanema kogu meie elu.
Jumal on alati ustav. Just seetõttu ongi Ta saatnud oma Poja, meie Õnnistegija, kes on tulnud,
et taastada katkenud armastussidemed mitte ainult inimeste vahel isekeskis, vaid ka Jumala, oma
taevase Isa, või – teist sagedast ja väga kõnekat piibellikku pilti kasutades – oma taevase Peigmehega.
Küllap just sellepärast tegi ka Kristus oma esimese avaliku imeteo pulmapeol, uue loomise
seitsmendal või kaheksandal päeval, meile vankumatult kinnitades, et Ta on tulnud, et kõik uuendada ja
tervendada, nii et see uus, mille Ta meile oma armu läbi kingib, on mõõtmatult imelisem sellest, mille
inimene on oma isekuses ja rumaluses kaotada osanud.
Õpetaja Enn Auksmann

Los Angelese Eesti Täienduskooli lapsed koguduse ja kooli jõulupuul
9. detsembril 2018
Enn Auksmanni foto

E.E.L.K. Los Angelese koguduse 2019.a. tegevuskava
6. jaanuar
20. jaanuar
3. veebruar

Los Angeles Jumalateenistus, armulaud
Los Angeles Jumalateenistus
Los Angeles Jumalateenistus

11. veebruar

Eesti Maja

17. veebruar

Los Angeles Jumalateenistus, Vabariigi aastapäeva tähistamine

3. märts
17. märts

Nõukogu koosolek

Los Angeles Jumalateenistus, koguduse 59. aastapäeva tähistamine
Eesti Maja

Jumalateenistus, täiskogu aasta koosolek

29.-31. märts E.E.L.K.sinod Seabrooki koguduse korraldusel
7. aprill

Los Angeles Jumalateenistus, nõukogu ametisse õnnistamine,
nõukogu ja juhatuse koosolekud

19. aprill

Los Angeles Suur Reede jumalateenistus, armulaud

21. aprill

Los Angeles Ülestõusmispüha jumalateenistus

5. mai
26. mai
9. juuni

Eesti Maja

Emadepäeva tähistamine koos Täienduskooliga

Los Angeles Jumalateenistus
Los Angeles Nelipüha jumalateenistus, armulaud

23. juuni

Los Angeles Jumalateenistus

14. juuli

Los Angeles Jumalateenistus

28. juuli

Los Angeles Jumalateenistus

8. september Los Angeles Jumalateenistus
22. september Los Angeles Jumalateenistus, suurpõgenemise 75. aastapäeva tähistamine
6. oktoober Perek. Kaskla Lõikuspüha jumalateenistus ja koguduse suvepäev
20. oktoober Los Angeles Usupuhastuspüha jumalateenistus
3. november Los Angeles Jumalateenistus
17. november Forest Lawn Surnutepüha jumalateenistus, armulaud
1. detsember Los Angeles Advendiaja jumalateenistus.
8. detsember Eesti Maja

Täienduskooli ja koguduse ühine jõulupuu

24. detsember Los Angeles Jõuluõhtu jumalateenistus

KVIITUNGID
Käesolevaga saadame välja kviitungid 2018. aasta annetuste kohta. Juhatus tänab annetajaid.

ABISTAMISKORJANDUS
Igal aastal, Eesti Vabariigi aastapäeval, oleme mõelnud neile, kes vajavad meie toetust ja abi.
Eelmiste aastate eeskujul saadame käesolevaga välja korjanduslehed ja palume ka sel aastal Teie abi
selle korjanduse läbiviimiseks.
Eestis vajatakse toetust ja abi igal alal, olgu need kogudused, eakad, lapsed, haiged, koolid,
haiglad, laste- ja vanadekodud, raamatukogud jms. Samal ajal vajab ka meie siinsete kiriklike ja
rahvuslike ülesannete täitmine jätkuvalt toetust. Vajadus kohalikuks abistamiseks on mitmete asjaolude
tõttu isegi suurenenud.
Neil põhjustel palume ka sel aastal olla eriti heldekäelised korjanduslehtede tagastamisel
veebruarikuu jooksul koguduse laekurile. Tšekid palume kirjutada koguduse nimele.
Annetusi on võimalik suunata ka erisoovide kaudu. Ülejäänud osas määrab summade jaotamise
koguduse juhatus.

LAHKUNUD
TAAVO MANDRE
sünd. 30. jaanuaril 1950.a. Stockholmis
surn. 13. detsembril 2018.a. Loma Linda, Californias
Mina olen ülestõusmine ja elu. Kes minusse usub, see elab, isegi kui ta sureb. (Jh 11:25)

TÄNUAVALDUS
Issanda õnnistus olgu teiega!
Me õnnistame teid Issanda
nimel!
(Ps 129:8)

Armsad sõbrad!
Täname teid kõiki, kes on meid jõuluajal kingituste ja kaartide, hea sõna ja toetusega meeles
pidanud. Tegite meie jõulud tõeliselt rõõmsaks ja soojaks.
Tänu- ja õnnistussooviga
õpetaja Enn Auksmann perega
Armsad sõbrad!
Südamest tänan teid kõiki, kes mind ja mu peret jõulude ajal üllatasite. Soovin teile kõigile rahu
südamesse, üksteise hoidmist ja mõistmist. Olge hoitud!
Tänades
Kaie lastega

KALENDAARIUM
Los Angelese Eesti Segakoori harjutused toimuvad reede õhtuti kell 7:30 Eesti Majas.
Uued lauljad on teretulnud.
Pühap. 3. veebr.
kell 9:45 e.l.
kell 2 p.l.

Täienduskool Eesti Majas. Info: Milvi Laan (310) 663-0676
Jumalateenistus Los Angelese kirikus. Teenivad koguduse õpetaja ja
organist. Nõukogu liikmed: Edgar Kaskla ja Mati Laan. Kohvilaud.

Esmasp. 11. veebr.
kell 7:30 õhtul
Nõukogu koosolek Eesti Majas.
Kolmap. 13. veebr.
kell 11 e.l.
Seenioride klubi kokkutulek Eesti Majas. Koosviibimine.
Pühap. 17. veebr.
kell 9:45 e.l.
Täienduskool Eesti Majas. Info: Milvi Laan (310) 663-0676
kell 2 p.l.

Eesti Vabariigi 101. aastapäevale pühendatud jumalateenistus Los
Angelese kirikus. Teenivad koguduse õpetaja ja organist. Nõukogu
liikmed: Aili Rebane ja Tõnis Rebane. Kohvilaud..

Pühap. 24. veebr.
Kell 2 p.l.
Eesti Vabariigi 100. aastapäeva pidulik aktus Eesti Majas.
Peakõneleja Kadri Peeters, Eesti Vabariigi Suursaatkonna kaitsepoliitika
nõunik, Washington, D.C.
Esineb Los Angelese Eesti Segakoor Kaie Pallo juhatusel.
Pühap. 3. märts
kell 9:45 e.l.
kell 2 p.l.

Täienduskool Eesti Majas. Info: Milvi Laan (310) 663-0676
Jumalateenistus Los Angelese kirikus. Koguduse 69. aastapäeva
tähistamine. Teenivad koguduse õpetaja ja organist. Nõukogu liikmed:
Andres Ruetman ja Uve Sillat. Kohvilaud.

Kolmap. 13. märts
kell 11 e.l.
Seenioride klubi kokkutulek Eesti Majas. Koosviibimine
TÄHELEPANU!
Koguduse juhatus palub koguduse nõukogu liikmetel, kes teenivad kaasa jumalateenistusel,
tulla kohale 30 minutit varem, enne teenistuse algust, et aidata katta kohvilauda.

