
 
Ystäväkirje 5-17 

25.9.17 Hernejärvellä 

Rakkaat ystäväni 

Minulla on nyt todella surullisia uutisia teille kerrottavana. 26-vuotias kummityttöni ja siskontyttöni Veera kuoli 

1.9. kouristuskohtaukseen. Hänellä oli ollut jonkin kerran tällaisia kohtauksia viimeisen puolen vuoden aikana, ja 

niiden syytä oli tutkittu – tuloksetta. Sisareni meni Veeran asuntoon tutkimaan, miksei tyttö vastaa puhelimeen ja 

löysi hänet kuolleena lattialta.  

Veeran isä sairastaa ALS-tautia. Hän ei voi enää puhua ja liikkuukin vain muiden avustuksella. Veeralla on yksi 

nuorempi sisko, joka tarvitsee nyt esirukouksia. Samoin kuin tietysti vanhempansa.  

Kun sisareni soitti myöhään illalla 1.9. minulle ja kertoi, mitä oli tapahtunut, jouduin ensin täyteen paniikkiin. Sit-

ten avasin pienen kirjasen nimeltä Daily Light. Se sisältää hyviä raamatunlauseita vuoden joka päivälle. Usein kir-

joittelen marginaaliin rakkaitten ihmisten nimiä eri lupausten kohdalle. Niin monta, monta, monta kertaa elämäni 

aikana olen kokenut, että Jeesus ottaa pois huolen jostakusta läheisestä lupauksensa kautta.  

Kun avasin kirjan, sivulla luki Veeran nimi kahteenkin kertaan. Ja tällainen lause ylimpänä: ”Ei kukaan voi ryös-

tää heitä minun kädestäni.” (Joh.10:28). Ja Jeesus sanoi minulle suureen ääneen: ”Veera on minun käsissäni, 

usko se Mailis.” Seuraava lause kuului näin: ”Sillä minä olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, ei enke-
lit eikä henkivallat, ei nykyiset eikä tulevaiset, ei voimat, ei korkeus eikä syvyys, eikä mikään muu 
luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.” 
(Room.8:38-39).  

Kun seuraavana aamuna tein Iisalmeen lähtöä, pistin Bachin kantaatin soimaan. Näin se lauloi: ”Heute, heute 
wirst du mit mir im Paradis sein – tänä päivänä sinä olet oleva minun kanssani paratiisissa.”  

Sain rauhan sydämeeni sen suhteen, etteivät Veeran asiat olleet huonosti Jumalan edessä. Tyttö oli maailman 

vilpittömin uskovainen lapsena, mutta sitten maailma vei mennessään. Sana oli kuitenkin kylvetty pieneen sydä-

meen. Monet leirit olin mummolassa sukulaislapsille järjestänyt, mummu oli pitänyt pyhäkoulua ja Veeran äiti 

taidepyhäkoulua. Veera olikin taiteellisesti hyvin lahjakas lapsi ja nuori.  

Olemme olleet nämä kolme viikkoa surun murtamia koko suku. Serkkuja Veeralla on 17. Äitini eli Veeran mummu 

on ollut koko ajan täysin varma siitä, että hänen rakas lapsenlapsensa pääsi perille Jeesuksen luo.  

Toissa päivänä pidettiin hautajaiset. Eräs hautajaisvieras lähetti peräämme tekstarin, jossa luki näin: ”Menin niihin 

hautajaisiin melkein peloissani, mutta läksin pois syvästi lohdutettuna.”  

 



 

Eihän meillä muuta lohtua ole kuin se, että uskomme Jumalan laskeneen rakkaan Veeramme elinpäivät. Hän täytti 

elämäntehtävänsä ja kuoli vasta sitten. Hänen elämänsä ei loppunut kesken, vaan kaikki hänen päivänsä olivat 

Jumalan kirjaan kirjoitetut, ennen kuin ainoakaan niistä oli tullut (Ps.139:16).  

Lankomieheni Arno Toivanen suoritti ruumiin siunauksen. Vainajan isä istui pyörätuolissa kirkon kuorissa, kokoon 

lysähtäneenä ja koko ajan silmiään pyyhkien. Se oli järkyttävä näky. Arno lauloi todella koskettavan Jari Kekäleen 

laulun:  

Jää yksi usko / kun usko häviää.  
On usko siinä, / että Jeesus vielä jää.  
ja särjetyillä käsillään / hän siunaa särkyvää.  

Jää yksi toivo / kun toivo häviää.  
On toivo siinä, / että Jeesus vielä jää,  
ja särjetyillä käsillään / suojelee särkyvää.  

Jää yksi rakkaus / kun rakkaus häviää.  
On rakkaus siinä / että Jeesus vielä jää.  
Ja särjetyillä käsillään / syleilee särkyvää.  

Jää yksi voima / kun voimat häviää.  
On voima siinä, / että Jeesus vielä jää  
ja särjetyillä käsillään / hän kantaa särkyvää.  

Muistotilaisuudessa esitin kummitädin diasarjan. Kaikessa kiireessä olin etsinyt vanhoja, ihania kuvia pikku Vee-

rasta, ja muutaman uudemmankin kuvan. Näin kirjoitin yhteen diaan otsikoksi: EI VEERA OLLUT YKSIN 1.9. Ja 

teksti: Sinä päivänä Jeesus meni Veeran luo, ojensi hänelle kätensä ja sanoi: ”Veera, nyt mennään kotiin.” 
Veera tunnisti Jeesuksen siitä, mitä lapsuudessaan oli kuullut, ja tarttui Vapahtajan käteen. Muuta ei 
tarvittu – sitten mentiin kotiin. 

Mistä minä tämän tiedän, kysyin hautajaisvierailta. Siitä, ettei Jumala voi valehdella. Lukemattomia kertoja vuosi-

en varrella hän on vakuuttanut minulle, että Veera pääsee perille. Ja nyt Veeran kuoleman jälkeen olen saanut 

uudelleen samat lupaukset. Ei kai Jeesus voi minua sillä tavalla nenästä vetää, että hän olisi valehdellut kaiken 

tämän?  

Hautajaiset olivat – jos niin voi sanoa – valoisat, täynnä jälleennäkemisen toivoa. Siitä olemme kaikki kiitollisia.  

Keräsin kaksi sangollista syksyn kukkia ja lehtiä mummolan pihalta ja vein hautaustoimistoon. Siellä niistä tehtiin 

maailman ihanin kukkakimppu. Mukaan kirjoitin sen saman sanan, joka sain Veeran kuolinpäivän iltana. Jeesus 
sanoo: Ei kukaan voi ryöstää häntä minun kädestäni.  



En tiedä, miten elämä jatkuu tästä eteenpäin. Jotenkin aika tuntuu pysähtyneen. Olen ollut melkein vain täällä 

Iisalmessa. Kälynikin sairastui pahimmoilleen ruusuun, joten olen hoitanut apuna hänen lapsiaan, siis 7-vuotiasta 

Kiiraa ja 5-vuotiasta Alisaa. Kovasti heille on pitänyt selittää, että mikä on se sielu joka menee Jeesuksen luokse ja 

se ruumis, jonka Jeesus herättää viimeisenä päivänä.  

 

Kaiken tämän surun keskeltä jouduin menemään Pietarsaareen (Larsmoon) pitämään naisteniltaa LFF:n (ruotsin-

kielisen Rauhan sanan) naisille. Suureen rukoushuoneeseen oli kokoontunut 200 naista, jotka rukoilivat puolestani 

ja sukuni puolesta. 95 noista sisarista haluaa nyt saada ystäväkirjeeni. Tervetuloa siis mukaan, kaikki te rakkaat 

ruotsinkieliset sisaret, ja kiitos lohdutuksestanne!  

TV7:sta pyysivät ilmoittamaan, että kaksi haastatteluani Cafe Raamatussa on käännetty ruotsiksi, ja ne voi katsoa 

TV7:n arkistosta. Jos tekstittäjä löytyisi, voitaisiin muitakin ohjelmiani kuulemma kääntää ruotsin kielelle.   

lmoitusasioita:  
JOENSUU. 30.9. klo 17. Naistenilta klo 17. Osoite Onkijanpiha 8 T. Järjestäjä LHPK 

JOENSUU. 1.10. Ilosanomakoulutus messun jälkeen klo 13. Os. Kauppakatu 44. Järjestäjä LHPK 

RAAMATTUOPISTO. 7.10. Sisälle Sanaan viikonloppu. Klo 15.15 lähtien kaksi luentoa profeetoista. SRO. 

ISLANTI: 10.10-21.10 ilosanomamatka Islantiin. Järjestäjänä sikäläinen lähetysjärjestö SIK.  

KEMINMAA: 11.11. klo 11. raamattupäivä, aiheena kristityn erämaavaellus. Os. Vajokkaantie 6. Lautiosaari. Jär-

jestää LHPK  

KOUVOLA: 2.12. naistenpäivä. Väinöläntie 21. Järjestää LHPK  

RADIO PATMOKSEN KANAVA aukeaa taas lokakuun alussa pääkaupunkiseudulla, niin että ilosanomapiiriä voi 

kuunnella suoraan radiosta perjantaisin klo 19 ja su aamuna klo 9. Mhz 107,4 

Esirukouksista kiitollisena  
Mailis  

Os. Sepetlahdentie 2-4 D 33. 02230 Espoo. www.ilosanomapiiri.fi  

Mahdollinen tuki ilosanomamatkoja, materiaalin kääntämistä ja kirjojen kustantamista varten ulkomailla: Suomen 

Luther-säätiö, tili: FI19 1012 3000 2092 60. Viite: 3311  

 



 
Veera ja mummu 

 
Kolme kaverusta: ukki, Veera ja Pipana-kissa ukin viimeisenä elinvuonna. 

 
Veera ukin haudalla 3 vuotta sitten. 


