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"Sest ka Kristus kannatas pattude pärast 
üheainsa korra, õige ülekohtuste eest, et ta 

teid juhiks Jumala juurde" 
(1 Pt 3:18) 



Kallis lugeja, 

 
Alanud on sügis ja põldudel valminud saagi koristus on hoo 
sisse saanud. See tuletab meelde Jeesuse sõnu: "Lõikust on 
palju, töötegijaid aga vähe. Paluge siis lõikuse Issandat et ta saadaks 
töötegijaid välja oma lõikusele." (Mt 9:37-38) Kui Jeesus vaatas 
oma aja inimesi, siis Tema nägi inimesi, kes olid väsitatud ja 
vaevatud, otekui lambad, kellel ei ole karjast. Jeesus nägi inimesi, 
kellel ei olnud kedagi, kes oleks neid juhatanud sinna, kus nad 
oleksid leidnud toitu oma hingedele. Mida Jeesus ütleks, kui 
Ta täna vaataks meie külasid, linnasid, maad ja rahvast? 
Arvan, et Tema süda nutaks laste ja noorte pärast, kelle elus 
on tühjus ja kes otsivad oma elule mõtet kõikvõimalikest 
asjadest ja tegevustest. Mida ütleks Jeesus nende täiskasvanud 
inimeste kohta, kes ütlevad nii nagu mitmed minule on 
öelnud, kui olen neid kirikusse kutsunud: Mind on kasvatatud 
teistmoodi... Ja mida ütleks Jeesus nende vanemate inimeste 
kohta, keda on võibolla varajases lapsepõlves ristitud, aga 
kelle jaoks Jeesus on ikkagi võõraks jäänud? Kindel on 
igatahes see, et ka praegusel ajal lõikust on palju, töötegijaid 
aga väga vähe.  

 
Olen ise möödunud suve jooksul korduvalt mõelnud Äksi 
kihelkonna inimeste peale ja palunud, et Jumal ka meie 
kihelkonnas kutsuks uusi inimesi Kristuse juurde. Aga siin 
muutub oluliseks Piibli pilt sellest, et kogudus on Kristuse 
ihu, kes on kutsutud tegema Tema tahtmist. Kristus on pea, 
meie usklikud oleme Tema ihu liikmed. See tähendab, et 



Kristusel on vaja käsi ja jalgu – on vaja sind ja mind – selleks, 
et uued inimesed võiksid osa saada evangeeliumi rahust ja 
rõõmust. Misjoniülesanne on antud kogudusele tervikuna, ja 
siin on vaja igaühe panust. Ma ei ütle seda selleks, et kellegi 
peale koormat panna, vaid sellepärast, et meie igaüks 
teaksime, et meie oleme väärtuslikud, ja et Issand tahab meid 
kasutada. Võime kasvõi alustada sellega, et hakkame 
palvetama kellegi inimese eest, kes on meie lähedal ja kellega 
meie kokku puutume. Ta võib olla meie perekonna liige, 
töökaaslane, naaber või keegi teine. Palvel on väga suur 
tähendus, ja Kristuse ihu liikmetena on meil eesõigus 
palvetada üksteise ja kõigi inimeste eest. Siis võime ka 
nendele inimestele meie lähedal lihtsate sõnadega tunnistada 
Jeesusest ja kutsuda neid endaga kaasa kirikusse või 
piiblitundi.  

 
Minu palve on, et lõikuse Issand leiaks ka Äksi kihelkonnas 
inimesi, kes on valmis ütlema nii nagu prohvet Jesaja: Siin ma 
olen – läkita mind! Jeesuse antud misjonikäsk on ülesanne kõigi 
usklike jaoks. Jumal on meile andnud kõige parima sõnumi 
kogu universumis – evangeeliumi rõõmusõnumi Jeesusest, 
Jumala Pojast. Saagu Jumal meid kõiki kasutada selleks, et 
seda sõnumit edasi viia selles maailmas. Ja saagu meie väike 
kogudus olla koht, kus nii vanu kui uusi liikmeid toidetakse 
Jumala elava Sõnaga. 
 
Esa Luukkala 



Elulugu 
 

Alates eelmisest sügisest on Äksi kogudust külastanud regulaarselt 
Soome kirikuõpetaja Veikko Määttä koos oma abikaasa Tuulaga. 
Palusime Veikko käest, et ta kirjutaks midagi enda tutvustuseks, ja 
siin on tema lugu: 

 
Olen sündinud Soomes. Olin alles alaealine noor mees, 17 – 
aastane, kui läksin tööle Rootsi paberitehasesse. Elasin 
ühiselamus koos teiste noorte meestega, kes olid tulnud 
erinevatest riikidest, näiteks Soomest, Jugoslaaviast ja 
Kreekast. Alguses oli elu hea, kui oli tööd ja sõpru. Viin aga 
sai osaks minu elu, sest viin oli ühine asi nädalavahetustel 
ühiselamus. Koos viinaga tuli ka patuelu.  
 
Armumine ja perekonna loomine tõi endaga kaasa uue elu 
sisu. Saime kolm last. Aga viin hiilis vaikselt tagasi minu ellu. 
See viis minu perekonna lagunemiseni. Läks umbes 10 aastat 
tööd tehes ja nädalavahetustel alkoholi tarbides. 
 
Mina ei olnud ainus, kelle elu Rootsis lagunes. Mitmed minu 
sõbrad lõpetasid oma elu enda käe kaudu. Nad ei suutnud 
välja kannatada tühist ja mõtetut elu. Perekonnad olid 
lagunenud ja lähedased olid kaugel.  
 
Aastal 1975 Jumal kõnetas mind vägevasti esimest korda. 
Oleksin tahtnud minna kohaliku kirikusse. Kutsusin oma 



sõpru kaasa, aga nad ei olnud nõus. Palusid hoopis lõpetada 
tühiste juttude rääkimise ja siis ma ka ise ei läinud.  
 
Möödus veel viis aastat alkoholi orjuses. Siis sain armu tulla 
Jumala lapseks. Minu praegune abikaasa oli saanud päästetud 
80ndate aastate algul, ja tema koos kogudusega, palvetasid 
minu pärast.  
 
Pool aastat hiljem, sügisel, oli meil kodus koosolek ja tuba 
täis usklikke. Mina ise olin teises toas ja kuulasin, kuidas nad 
laulsid lapsepõlvest tuttavaid laule. Laulud soojendasid minu 
südant. Sain julguse minna pärast koosolekut pastori juurde ja 
palusin eestpalvet, öeldes, et teie teate minu probleemi.  
 
Nad küsisid minu käest: Veikko, kas tahad anda oma südame 
Jeesusele? 
Vaatasin meest silmadesse ja küsisin: Kas kõlban sellisena, 
viina pohmellis? 
 
Minule kinnitati, et just sellisena, Veikko, kõlbad! 
Selles olukorras tundsin, et minul pole midagi kaotada, ja 
ütlesin: Siin ma olen, võta mind Jeesus! 
 
Sain kuulda pattude andeksandmise sõnad, kui mind mõisteti 
pattudest lahti. "Veikko, saad uskuda kõikide oma pattude ja 
vigade andeksandmise, Jeesuse nimes ja veres, rõõmu ja rahu 
ja vabadusse." 



Selles olukorras pöörati uus, puhas leht minu elus. Nädala 
pärast sain aru, et olen olnud kaine terve nädala, ilma viina 
himuta. Langesin oma põlvede peale tänama Jumalat selle 
eest, et Tema Poeg Jeesus Kristus on vabastanud mind viina 
orjusest ja andnud uue elu koos Temaga.  
 
Tundsin suure Püha Vaimu ligiolu. Mitme kuu vältel tundsin, 
nagu jalad ei oleks maad puudutanud. Sain tunnistada 
Jeesusest sõprade ja töökaaslaste keskel. Viinasõbrad arvasid, 
et olen segi läinud, aga paari kuu pärast nad tulid küsima: 
"Kuidas oled sina sellest põrgust lahti pääsenud?" 
Jeesus on vabastanud mind. Ta tahab vabastada ka sind! 
 
Paari aasta jooksul küsisin Jumalalt: "Mis plaanid Sinul on 
minuga?" 
 
Olin paberimasina peal remonti tegemas kell 12.30 sellel 
päeval, kui Jumal kõneles minuga nii selgelt, et läksin keset 
tööpäeva ennast kirja panema täiskasvanute koolitusse. 
Ütlesin, et hakkan kirikuõpetajaks õppima. Läks kuus aastat 
õpingutega ja aastal 1988 Rootsi Peapiiskop pühitses mind 
preestriks Uppsala Toomkirikus.  
 
Olen olnud kirikuõpetajana Rootsis ja Soomes ja nüüd olen 
pensionil. Tunnen Jumala juhtimist selles, et olen nüüd Eestis 
teenimas Issanda kogudust, Eest Evangeelset Luterliku 
Kirikut. 



Misjoniühing Rahu Sõna, mis on olnud minu vaimulik kodu, 
on teinud tööd Eestis juba 1990ndate algusest alates. Minu 
ülesandeks on kõigepealt aidata Esa Luukkalat ja Leo 
Lekarkinit jumalateenistuste, koosolekute ja kuulutustööga 
erinevates paikades Eestimaal.  
 
Õpime koos oma naise Tuulaga Eesti keelt. Tema on 
diakoniss ja osaleb töös.  
 
Jumala rahu tervitustega, 
Veikko ja Tuula Määttä 
 

 



UUDISED 
EELK Äksi Andrease koguduse täiskogu koosolek toimus 03.03.2013. 
Koosolekul võeti vastu 2012 aasta majandusaruanne ja kinnitati 
käesoleva aasta eelarve. Toimusid ka korralised juhatuse valimised, Äksi 
koguduse juhatuse liikmeteks valiti Koit Lang, Tõnu Sopp ja Edda 
Männisalu.  
 

TEATED 
Jumalateenistus Äksi kirikus igal pühapäeval kell 11:00. Armulaud iga 
kuu esimesel pühapäeval. Perejumalateenistus iga kuu viimasel 
pühapäeval.  
 
Piiblitunnid toimuvad neljapäeviti kell 18:00 Äksi raamatukogus. Igal 
teisel neljapäeval viiakse piiblitund läbi perepiiblitunnina, kuhu on 
oodatud nii suured kui väikesed.  
 
Täpsem info koguduses toimuva kohta kiriku ukse juures või koguduse 
kodulehel www. aksikogudus.org. 
 
Liikmeannetused aastale 2013 on oodatud, neid võib maksta 
pangaülekandega koguduse arvele (selgituseks märkida "liikmemaks") 
või sularahas koguduse õpetajale. Oleme tänulikud iga annetaja eest, 
isegi väike annetus on koguduse jaoks suur abi. Igale liikmeannetajale 
kingib kogudus detsembris tasuta järgmise aasta kirikukalendri. 
 
 
 
Koguduse õpetaja Esa Luukkala tel 5811 3195 
Juhatuse esimees Koit Lang tel 526 8730 
Organist Tambet Anja tel 524 0427 
Koguduse konto SEB pangas 101 5200 180 7001 

e-post: aksi@eelk.ee 

www.aksikogudus.org 
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