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JÕULUDEKS
Siis rääkis Jeesus jälle neile ning ütles: „Mina olen maailma valgus. Kes mind järgib, see ei käi
pimeduses, vaid temal on elu valgus!“
Jh. 8:12
Tänavuse, lõppeva aasta pühademeeleolu tumestab eesti rahva jaoks asjaolu, et 1. jaanuarist avaneb elektriturg. Elekter – elementaarne tänapäeva elu vajadus, võib paljudele eesti
inimestele seoses ettearvamatu hinnatõusuga muutuda varsti kättesaamatuks. Nii näemegi, et
jõulude ajal valgusest rääkimine on hetkel hell teema.
Niisiis, alustagem seda juttu rahulikult pimedusest ja pimedast ööst. Alustagem sellest ajast,
mil elektrivalgust veel ei tuntud. Kaugel Jeruusalemmas olid paasapühad. Rahvast palju, ligidalt
ning kaugelt tulnuid. Pidustused kogu linnas, eelkõige templis. Tempel tuledesäras õhtuhämaruses. Rahvas voorib selle valguse suunas.
Samas eemal seisab üks tagasihoidlik inimene ööpimeduses ning vaatleb mõtiskledes, tähelepanelikult, templis peetavat valguspidu. Selle vaatepildi mõjul ütleb see mees järgmised sõnad: „Mina olen maailma valgus. Kes mind järgib, see ei käi pimeduses, vaid temal on elu valgus!“
Paljud möödakäijad ei pannud tähele seda meest, kes just oli rääkinud. Need inimesed jätkasid oma teekonda templivalguse poole. Kuid. Sellel pimedal õhtul on ka inimesi, kes on juba
kuulnud, näinud, kogenud, tundnud ja uskuma hakanud Jumala valgust. Valgust, millest see
mees rääkis.
Rohkemgi veel. Ligemale 800 aastat tagasi, enne selle mehe sündi, ütleb Iisraeli prohvet Jesaja: „Rahvas, kes käib pimeduses, näeb suurt valgust; kes elavad surmavarju maal, neile paistab valgus!“ Js. 9:1 Teinegi Jesaja ettekuulutus käib selle mehe kohta: „Sest meile sünnib laps,
meile antakse poeg, kelle õlgadel on valitsus ja kellele pannakse nimeks: Imeline Nõuandja, Vägev Jumal, Igavene Isa, Rahuvürst!“ Js. 9:5 Meile õhtuhämaruses rääkinud mees, kolmekümnendates eluaastates, seisab ikka veel täpselt samas kohas, templi kõrval ja ütleb tänagi meile:
„Mina olen maailma valgus.“
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Ta kutsub meid Teda järgima. Ta kutsub meid tagasi. Tagasi Valgusesse. Tagasi sinna, kus
ei ole enam iialgi pimedust, külma, meeleheidet, üksindust, kurbust ja leina. Mingem siis üheskoos! Valguse lapsed. „Uskuge valgusesse, niikaua kui teil valgus on, et te saaksite valguse
lapsteks!“ Jh.12:36a
Me tuleme Sinuga, Jeesus!
õp.Jüri Pallo
jõulud 2012

“2650 miili“
Enne pikka reisi eelneb tavaliselt pikk ja põhjalik ettevalmistus. Tehakse reisi eelarve, kalkuleeritakse hoolikalt väljaminekuid. Loomulikult hinnatakse oma tervist, vastupidamisvõimet, pingetaluvust. Füüsilisi – kui ka vaimseid omadusi. Tähtis on samuti reisikaaslane. Reisile minnakse
mitmel põhjusel. Avastama – tundma õppima uusi maid, inimesi. Puhkama, elu nautima. Ennast
ja oma võimeid proovile panema.
Kui lugeja soovib, võib ta minuga kaasa teha ühe ootamatu, planeerimatu üllatuse. Katsumuse, elamuse ja elukogemuse.
Lendasime koos abikaasa Merviga reedel, 26. oktoobril k.a. Washington D.C.-sse. Tavaline
ametireis. Ees ootasid laupäeva pealelõuna Washingtoni Eesti Saatkonnas, kohaliku Eesti Seltsi poolt korraldatud filmi- ja kirjandusõhtu. Ees ootas pühapäev, 28. oktoober, jumalateenistused
Washingtoni ja Baltimore eesti kogudustes. Tagasilend Californiasse esmaspäeval, 29. oktoobril.
Muidugi olid kõikide pilgud neil päevil ja varemgi pööratud ilmaradarite ekraanidele, Atlandil
jõudu koguvale orkaanile „Sandy“. Laupäeva õhtuks oli teada,et esmaspäeval meie tagasilendu
ei toimu, kõik lennud tühistatud, lennujaam suletud kuni ilmastikuolude paranemiseni.
Pühapäev, 28. oktoobri hommik, oli Washingtonis imeliselt tuulevaikne. Isegi puude lehed ei
liikunud. Taevas rahulik ja selge. Asusime kirikuteele. Tänavail oli märgata, et mõnede majade
aknad olid kaetud tormiluukidega, vineeri- ja saepuruplaatidega.
Me sõitsime mööda paljudest kirikutest, kus peeti jumalateenistusi. Millest täna minu ametivennad-õed jutlustavad? Rahvas, kes peaks selle asemel, et muretult kirikus pühapäeva veeta,
hoopiski kindlustama oma kodusid, päästma oma maist vara ja koduloomi. Nemad aga istuvad
rahulikult kirikuis! Nagu meie, eestlased.
Kirikus tsiteerisin Dr. Martin Lutherit: „Kui homme tuleks maailma lõpp, siis täna ma istutaksin õunapuu“. Nii pühitsesime siis koos ameerika kristlastega pühapäeva Issanda Jeesuse
Kristuse auks ja saime osa nii evangeeliumist kui ka Püha Õhtusöömaaja sakramendist. Kosutasime endid, istutasime üheskoos USU õunapuu, mille viljadest hakkas peagi igaüks oma ellujäämiseks jõudu ammutama.
Päeva viimane eesti jumalateenistus Baltimores kulges mõnusas meeleolus, kohvilauas juteldi ja oldi rõõmsad. Õhtuhämaruses tänavale astudes märkasime, et väljas oli valjenenud tuul.
Järsku saabus pimedus. Lakkamatu vihm. Torm valmistus oma laastamistööks: puid välja kiskuma tänavailt, koduaedadest, parkidest, hävitama elusid, kodusid, linnu, maad.
Et mitte mingit kontakti me lennufirmaga enam ei saanud, transport seisis, Amtrak rongid ei
liikunud, nii jäi üle teha loetud minutitega otsus: veel täna, pühapäeva õhtul, asuda tagasiteele
rendiautoga Washingtonist Californiasse.
Lennujaamas oli veel saada rendiautosid ja nii seadsingi auto odomeetri 0 -i. USA pealinn
Washington käitus tol õhtul väärikalt ja rahulikult. Mingit paanikat polnud. Linnast väljasuunduvad
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teed olid kõik vabad. Maksuliste teede sildid, teeviidad olid riidega kinni kaetud. Varem, tollimaksu eest kasutatavad kiirteed olid sel hetkel nüüd kõigile liiklejaile priid.
Otsisime keset pimedust vajaliku kiirtee nr. 81 üles ja olimegi juba lõuna poole liikumas. Sadas lumelörtsi. Ööseks saime puhkama Roanoke linna Virginia osariigis.
Ma ei pretendeeri mingile põnevale reisikirjale, sest kohtade kirjeldamisega jään ma hätta,
samuti ei leia te minu jutust soovitatavaid vaatamisväärsusi turistidele. Hurmavaid loodusvaateid, maastikukirjeldusi. Me ei olnud turistid, seiklejad, puhkajad, nautlejad. Me ei olnud ka põgenikud... Kuigi.
Hommikul uuesti teekonda jätkates märkasime, et midagi on teisiti. Lõunasuunal, 81. teed
mööda alla liikudes sõitsime koos evakueeritute kolonnis. Inimesed oma autodes, millede salongist paistsid kiiresti kokkupakitud riided, majapidamistarbed ja muu vajalik. Kuhu nemad sõitsid?
Loodame, et kusagil turvalisemas kohas neid oodati. Ootasid omaksed, sugulased, sõbrad, lähedased.
Samastusime nendega. Põgenesime orkaani jalust. Mul oli hinges häbi. Meenutasin alles
eile koosoldud hetki kohalike eestlastega, kes jäid meist maha nii rahulikena, kindlameelsetena.
Baltimore kirikus oli isegi üks noor perekond väikeste lastega. Mis neist täna saanud on? Kuidas
nende hommik algas? Kas neil elektrit, vett, sooja ja süüa on?
Lumelörts segab auto esiaknast väljavaadet, kojamehed töötavad kõige kiirema kiirusega,
püüdes teha pisutki nähtavust. 81. tee põhjasuunas aga tulevad vastu suurte veoautode, militaartehnika , päästeautode kolonnid. Järjekindlalt. Lakkamatult. Nemad peavad, neil on vastutus.
Elektrimontööride masinad, mis on varustatud korvtõstukitega ja puurmasinatega. Vagunelamud, automajad. Humveed, sõjaväetehnika. Kiirabiautod, tuletõrje-päästemasinad. Veoautod
treileritega. Koormaks diiselelektrigeneraatorid. Veoautod, treileritel sõjaväe pontoonsillad. Ehitusmaterjalid. Torud. Juhtmed. Kaablirullid. Ekskavaatorid, Kütuseautod, tsisternid. Autod, mille
lastiks kerged ujuvvahendid, paadid, mootorpaadid, kaatrid. See lõppematu autodekolonn tuli
meile vastu Virginia 81. kiirteel . Samasugused masinad liikusid meile vastu mööda 40. kiirteed
Tennessee, Arkansase, Oklahoma, Texase osariikides.
Vastu tulid inglid. Aitama. Inimlikku abi andma. Päästma. Korda tegema. Parandama. Uuesti
üles ehitama. Julgustama. Lootust andma.
Mõne päeva pärast, olles läbinud ka New Mexico
ja Arizona osariigid, saabusime koju Highlandisse. Odomeeter näitas 2650 miili rendiauto läbisõitu. Mida me
veel nägime, kogesime, eks sellest kunagi teine kord.
Kui Jumal lubab.
Kui Jumal lubab, nii peabki alati ütlema. Minu arvates oli see sõit jutlus. Jutlus, mis kestis 2650 miili.
Teekonda. Mõtteid ja nägemist. Jumala abi nägemist.
Kuidas ja keda Jumal kasutab oma päästeplaani ellu viimiseks. Usklikke, kartmatuid, ennastsalgavaid, pühendunud töömehi ja naisi.
Sellest see jutlus rääkiski.
Jüri Pallo
12. novembril 2012.a. Highlandis
Mervi ja Jüri Pallo
Washingtoni Eesti Saatkonnas laupäeval, 27. okt. õhtul
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Suvepäeva rahaline aruanne
23. septembril 2012.a.
Sissetulekud

Loterii annetused
Piletite müük
Lõunasöök
Õlu, vein, karastavad joogid
Koogid ja vorstid
Korjandus teenistusel

$ 1,285.00
$ 1,110.00
$ 275.00
$ 140.90
$
59.60
$ 445.00

Sissetulekud kokku			
Väljaminekud

Võidud
	Rahalised võidud
Söögipiletid
Vorstid
Õlu
Laudade, toolide üürimine
	Muud toiduained

$
$
$
$
$
$
$

$ 3,315.50

500.00
500.00
29.60
150.58
136.06
260.16
19.98

Väljaminekud kokku			

$ 1,596.38

Suvepäeva ülejääk				

$ 1,719.12

Märkus:

Linda ja Edgar Kaskla annetasid karastavad joogid ja veini.

“EESTI KIRIKU” SEINAKALENDER

Ajaleht “Eesti Kirik” väljaandel ilmunud 2013. aasta seinakalendrid on kohale jõudnud.
Kalendris on ära toodud Avinurme, Kambja, Kursi, Laiuse, Maarja-Magdaleena, Palamuse, Põlva,
Taagepera, Torma, Vara ja Võnnu kirikud ning Helme palvela. Kalendrid on saadaval Naisklubi
jõululaadal 1. detsembril ja jumalateenistustel. Kalendri hinnaks on 7 dollarit.

Õnnistatud Jõulupühi ja
Head Uut Aastat!
SOOVIVAD
KOGUDUSE NÕUKOGU,
JUHATUS JA ÕPETAJA
4

E.E.L.K. Los Angelese koguduse
2013.a. tegevuskava
6. jaanuar
Los Angeles
Kolmekuningapäeva jumalateenistus, armulaud
20. jaanuar
Los Angeles
Jumalateenistus
3. veebruar Los Angeles
Jumalateenistus
11. veebruar	Eesti Maja
Nõukogu koosolek
17. veebruar
Los Angeles
Jumalateenistus, Vabariigi aastapäeva tähistamine
3. märts
Los Angeles
Jumalateenistus, koguduse aastapäeva tähistamine
17. märts	Eesti Maja
Jumalateenistus, täiskogu aasta koosolek
28. märts
Los Angeles
Suur Reede jumalateenistus, armulaud
31. märts
Los Angeles
Ülestõusmispüha jumalateenistus
14. aprill
Los Angeles
Jumalateenistus, nõukogu ametisse õnnistamine
		
ja nõukogu koosolek
28. aprill
Los Angeles
Jumalateenistus
5. mai	Eesti Maja	Emadepäeva tähistamine koos Täienduskooliga
19. mai
Los Angeles
Nelipüha jumalateenistus, armulaud
9. juuni
Los Angeles
Jumalateenistus
23. juuni
Los Angeles
Jumalateenistus
14. juuli
Los Angeles
Jumalateenistus
28. juuli
Los Angeles
Jumalateenistus
8. september Los Angeles
Jumalateenistus
22. september Perek. Kaskla Lõikuspüha jumalateenistus ja koguduse suvepäev
6. oktoober Los Angeles
Jumalateenistus
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		

MAETUD
LARISSA MASSAKAS

sünd. Birkholz
sünd. 30. märtsil 1916. a. Kostroma kubermang, Siberis
surn. 29. septembril 2012. a. North Hollywood, Californias
maetud 3. oktoobril 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
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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.
Laup. 1. dets.
kell 11 e.l.

Naisklubi jõululaat Eesti Majas. Müügilauad. Einelauas müügil supid,
koogid, kohv.

Pühap. 2. dets.
kell 2 p.l.
		

Advendiaja jumalateenistus Los Angelese kirikus. Teenivad koguduse õpetaja ja organist. Nõukogu liikmed: Johannes Nukk ja Mati Laan.
Kohvilaud.

Pühap. 9. dets.
kell 2 p.l.
		
		

Täienduskooli ja koguduse ühine jõulupuu Eesti Majas. Täienduskooli ja koguduse liikmete ettekanded. Jõuluvana. Nõukogu liikmed: Asta
Auksmann ja Boris Auksmann. Järgneb koosviibimine kohvilauas, milleks
palutakse tuua suupisteid meie tavapärasel viisil.

Kolmap. 12. dets.
kell 11 e.l.

Seenioride Klubi jõulukokkutulek Eesti Majas. Koosviibimine.

Laup. 15. dets.

Jõulu Piiblitund Carlsbadis.

Reedel 21. dets.
kell 7:30 õhtul

Los Angelese Eesti Segakoori jõulupuu Eesti Majas. Laudade reservatsioonid Kaie Pallo, tel. 323-732-4362.

Esmasp. 24. dets. Püha Jõuluõhtu jumalateenistus Los Angelese kirikus. Esineb Los
kell 2 p.l.
Angelese Eesti Segakoor Kaie Pallo juhatamisel. Teenivad koguduse
		
õpetaja ja organist. Nõukogu liikmed: Kuno Lill ja Luige Lill.
Pühap. 6. jaan.
kell 2 p.l.
		

Kolmekuningapüha armulauaga jumalateenistus Los Angelese kirikus. Teenivad koguduse õpetaja ja organist. Nõukogu liikmed: Raivo Neggo ja Malle Tael. Kohvilaud.

Kolmap. 9. jaan.
kell 11 e.l.

Seenioride Klubi kokkutulek Eesti Majas. Koosviibimine.

Esmasp. 14. jaan. Juhatuse koosolek Eesti Majas.
kell 7:30 õhtul
Pühap. 20. jaan.
kell 2 p.l.

Jumalateenistus Los Angelese kirikus. Teenivad koguduse õpetaja
ja organist. Nõukogu liikmed: Heljo Kaskla ja Ülo Kaskla. Kohvilaud.

Pühap. 3. veebr.
kell 2 p.l.

Jumalateenistus Los Angelese kirikus. Teenivad koguduse õpetaja
ja organist. Nõukogu liikmed: Aili Rebane ja Tõnis Rebane. Kohvilaud.

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