
Junassa matkalla Iisalmeen 23.9.-88 

Enoni. 

Rakkaat ystäväni! 

Vuosi tuli juuri kuluneeksi siitä, kun saavuin Japanista kotimaahan. Vielä toinen vuosi jäljellä. 

Kipein sydämin ajattelen joka päivä lupausta, jonka tein Jumalalle kerran vakavasta kriisistä 

selvittyäni: Tästä lähtien ovat ihmiset minulle tärkeämpiä kuin kirjat! 

Ja miten on käynyt? Olen niin tiiviisti "naimisissa" opiskelujeni kanssa, ettei minulla ole aikaa 

ihmisille – juuri teille, jotka niin uskollisesti olette työtäni tukeneet ja puolestani rukoilleet. Te 

olisitte ansainneet paremman lähetin. 

Miksi minun pitikään ruveta lukemaan teologiaa, kysyn itseltäni monta kertaa päivässä. Siksikö 

vain, että haluan kerätä tietoa niin kuin jotkut keräävät rahaa? Vai siksi, etten uskalla enää koskaan 

mennä kouluun kieltenopettajaksi ammattitaidon ruostuttua auttamattomasti? Vaiko siksi, että 

teologia on aina ollut sydäntäni lähellä? Siinä minä tunnen olevani omalla alallani enkä missään 

muualla. En tiedä. Mutta sen tiedän, että ihme on, jos taas tulevasta talvesta hengissä selviän ja 

pääsen lähtemään rakkaaseen "työmaahani" vuoden kuluttua. Gradun eli laudaturtyön aion tehdä 

Shusaku Endosta, joka on kirjoittanut mm. romaanin Vaitiolo. Suosittelen lämpimästi luettavaksi. 

Alkusyksyn järkyttävin, mutta samalla ihanin kokemus oli se, kun istuin neljänä viimeisenä päivänä 

enoni ja kummini Tauno R:n kuolinvuoteen ääressä. Olin "sairasta oppimassa", kuten Ylä-Savossa 

sanotaan, enkä muista milloin olisin viimeksi niin tärkeitä asioita oppinutkaan kuin tuossa Iisalmen 

aluesairaalan huoneessa syyskuun alussa. 

Enon keuhkosyöpä havaittiin vuosi sitten. Mitään ei ollut enää tehtävissä. Eno toivoi parantuvansa 

vaikka ihmeen kautta, mutta ihmettä ei tapahtunut. Hän joutui viimeisen kerran sairaalaan 1.9. ja 

3.9. illalla minä menin häntä sinne katsomaan. 

LAUANTAI-ILTA 

Käytävälle asti kuului, miten eno yski huoneessaan. Minua pelotti mennä sisälle. En ole tottunut 

näkemään ihmisten kärsimystä. Sairas ilahtui silminnähden tulostani. Hän oli kyllä entisestään vielä 



laihtunut ja kutistunut, väriltään kalpea ja happilaite suun edessä. Mirja-tädille oli pieneen 

huoneeseen tuotu paarit sängyksi, koska hän on nykyään sairaalassa yötä päivää miehensä vierellä. 

Lauloimme kaksi virttä yhdessä. "Herra koska tuskissani huudan sulle hätääni" (vanha virsikirja 

360) ja "Oi Herra luoksein jää jo ilta on" (vvk. 555) 

 

Sun, Herra, ristisi mua valaiskoon 

kun tieni vaipuu kuolon laaksohon. 

Sen valon tieltä varjot häviää. 

Eläissä, kuollessa sä luoksein jää, 

 

lauloin ja koin selvästi, ettei elämässä eikä kuolemassa ihmisellä ole muuta kestävää toivoa kuin 

Jeesus itse ja hänen armonsa. Eno lauloi mukana. Hän on tavallinen savolainen talonpoika, joka ei 

ole uskonasioista paljon puhunut, mutta veisannut sitäkin enemmän – jumalanpalveluksissa, 

seuroissa ja kotonaan yli 60:n vuoden ajan. 

 

Rukoilin iltarukouksen, minkä itkultani sain ääntä. Kiitin Jeesusta siitä, että hän on kuoleman 

ahdistukset läpikäynyt ja voi ahdistettuja auttaa. Pyysin, ettei enon tarvitsisi kärsiä, mutta jos pitää, 

niin Jeesus olisi häntä lähellä. 

 

Sinne he jäivät vaikeata yötä viettämään, minun kummitätini ja -setäni, jotka ovat lapsuudestani 

lähtien pitäneet minusta huolta kuin omasta tyttärestään. 

 

SUNNUNTAI 

Istuin sairaalassa muutaman tunnin, että Mirja-täti sai nukkua valvotun yön jälkeen. Me pidimme 

seuroja kahdestaan, eno ja minä. Aina kun sairas avasi silmänsä ja näki minun sängyn vieressä 

istumassa, hän sanoi: "Lauletaanko jokin virrenvärssy vai luetko sinä jonkin lauseen minulle?" 

"Aloita sinä virsi", minä ehdotin. Ja näin eno alkoi laulaa: 

 

Oi armoa suurta, oi autuutta sen  

Ken uskossa yhdistyy Jeesuksehen 

Saa vaatteeksi hältä vanhurskauden 

Ja ikuisen armon ja ystävyyden. (VVK 311:6) 

 

Minua itketti niin, ettei laulamisesta tahtonut tulla mitään. Itkin siitä ilosta, että joku voi pitää 

armona ja autuutena Jeesuksen vanhurskautta ja ystävyyttä silloinkin, kun hän ei ole parantunut 

sairaudestaan, eikä päässyt vapaaksi kärsimyksistä, vaan jäljellä on enää vain lähestyvä kuolema. 

Seuraavaksi eno lauloi pyhäinpäivän virrestä viimeisen säkeistön: 

 

Auta, Herra, aina meitä Elon teitä  

Uskossa vain kulkemaan 

Auta, kun mä täältä lähden, Haavais tähden 

Pyhäis joukkoon joutumaan. 

 

Eno näki varmaan sielunsa silmillä ystävänsä, sukulaisensa ja naapurinsa, sillä hän heitti heille 

hyvästit moneen kertaan. "Näkemiin, rakkaat ystävät", hän sanoi. "Minä toivotan teille Jumalan, 

Korkeimman siunausta eteenkin päin. Tavataan niissä kaikkein parhaissa merkeissä – siinä ristin 

merkissä!" Tätä hän toisteli yhä uudestaan virsien ja raamatunlauseiden välillä, joita minä Et ole 

yksin -kirjasesta hänelle luin. 

 



Ja minä luin: Herra on sinua lähellä. – Rauhan minä annan teille. – Syvyydestä minä huudan sinua 

Herra. – Kiitä Herraa minun sieluni. – Minun armossani on sinulle kyllin… Luin yhä uusia 

Raamatun lauseita selvällä äänellä. Kahteen kertaan. Ja minä tunsin, miten Sana kantoi väsynyttä 

matkamiestä kuin paimen lammasta kotiportille. Tunsin, että Herra oli lähellä. Enon asenne 

elämäänsä, sairauteensa ja Jumalan lupauksiin oli minulle voimallisimpia saarnoja, mitä koskaan 

olen kuullut. 

 

Sillä näin eno sanoi kuultuaan Raamatun sanaa: "Niin hän on itse luvannut eikä hän ole vielä 

koskaan lupaustaan pettänyt. Hän on auttanut tähän päivään asti, eikö hän sitten auttaisi 

eteenkinpäin." Eno siis koki, että Jumala oli auttanut häntä tuskasta huolimatta, kärsimyksen 

keskellä. 

 

Ja taas me veisasimme: Herra Jeesus kun täällä vain kanssamme on – Eteesi Herra armiain nyt 

tuskani mä toisin. – Ei mikään niin voi virvoittaa. Eno muistaa kaikkien virsien kaikki säkeistöt 

ulkoa. Minä olin tuonut vanhan virsikirjan kotoa mukanani – koko sairaalasta ei näet löytynyt muita 

kuin uusia (!!!). 

Monet virret valmistavat ihmistä kuoleman kohtaamiseen. Mitä monisteylistyslaulu-sukupolvi 

laulanee kuolin vuoteellaan, mietin mielessäni. 

 

- Lukisinko lopuksi, mitä täällä sanotaan taivaasta, kysyin. 

- No sehän se olisi kaikista parasta kuulla, vastasi eno. 

 

Niin minä luin: "Ja hän on asuva heidän keskellänsä, ja he ovat hänen kansansa ja Jumala itse on 

oleva heidän kanssaan, Heidän Jumalansa. Ja hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän 

silmistänsä, eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä murhetta eikä parkua eikä kipua ole enää oleva, 

sillä kaikki entinen on mennyt." Ilm. 21:3-4. 

 

MAANANTAI 

Kuolevan huoneessa on suorastaan juhlan tuntua, jos siellä on hiljaista. Sairaaloissa pitäisi olla 

isompia ja eristetympiä huoneita saattohoitoa varten. Eikä kuolevaa todella saa jättää yksin. Se on 

sama kuin pistäisi pienen lapsen pimeään komeroon. Kuoleman kohtaaminen on elämän suurin 

koettelemus, ja ihminen tarvitsee siinä sen tuen, mitä läheiset voivat antaa. Veden juottaminen, 

tyynyjen kohentaminen, sairaanhoitajan kutsuminen, Raamatun sanaa lukeminen ovat sellaisia 

asioita, joita kuka tahansa osaa tehdä. 

 

Vaikka ihminen ulkonaisesti muuttuu raihnaisemmaksi ennen kuolemaansa, niin se mikä hänessä on 

hänen ominta itseään kasvaa ja vahvistuu. Kuoleman edessä ei enää esitetä mitään. Siinä vasta 

ihmissuhdekin kasvaa ja kypsyy täyteen mittaansa. Minusta tuntuu kuin kuolevaan omaiseensa 

voisi kiintyä ihan uudella tavalla. Sen tähden on surullista, että ihmiset kuolevat nykyisin 

sairaalassa, poissa läheistensä keskeltä. Tällaisia asioita mietin maanantaipäivänä enoni vuoteen 

vieressä. 

  

TIISTAI 

Yö oli ollut taas vaikea ja tuskaa täynnä. Poljin pyörällä kotoa Hernejärveltä kaupunkiin jo kuuden 

aikaan aamulla. Mirja-täti nukkui paareilla aamupäivän tunnit. Eno nukahti vain muutamaksi 

minuutiksi kerrallaan. 

 

Luin hänelle virsiä kun hän oli valveilla. En tahtonut laulaa, ettei hän yhtyisi mukaan ja väsyttäisi 

itseään. Yksi säkeistö jäi soimaan sairaan mieleen ja sitä hän sitten toisteli: 

 



Siellä riemun maassa taivaan, Alta vaivan 

Päästyä sua kiitetään. 

Siell´ei aalto uhkaa laivaa, Synnin vaivaa 

Siell´ei itke yksikään. (VVK 456:5) 

 

- Eno, kohta sinä saat nähdä Jeesuksen, sanoin itkien ja toivoen, ettei hänen tarvitsisi elää enää 

yhtään yötä. 

 

- Minä olen niin kiitollinen tästä elämästä Jumalalle ja teille kaikille, sanoi eno. - Ja varsinkin 

vanhemmilleni. Mutta sitä minä olen usein ihmetellyt, että minulle on suotu tämä kaikista kallein 

osa. 

 

Kiitin mielessäni Jumalaa siitä, ettei enon tarvinnut epäillä syntien anteeksisaamista enää sairauden 

loppuvaiheessa. (Sitä ennen hän ei juuri tällaisista asioista puhunut, joten en tiedä mitä hän ajatteli 

aikaisemmin.) 

 

Välistä eno nukahti, sitten taas heräsi ja vilkaisi sängyn viereen, missä minä istuin. Oli hiljaisia 

hetkiä, ja oli hetkiä jolloin puhuimme. Eno jaksoi olla kiitollinen, ei valittanut öiden kipua, ei 

mitään, vaikka molemmat jalat olivat kuoliossa ja hengitys kävi vaikeasti. 

 

Yhdeltä minun piti lähteä junaan. Lauloimme vielä kerran: ”Auta, kun mä täältä lähden, Haavais 

tähden Pyhäis joukkoon joutumaan." Hyvästelin enon, kiitin häntä kaikesta ja lähdin huoneesta 

kyyneleet vuotaen. Illalla soitti äiti, että eno oli kuollut puoli seitsemän aikaan. 

 

"Ehtoolla on itku vieraana, mutta aamulla ilo…" Seuraavana yönä heräilin usein, kuten 

edellisinäkin öinä olin tehnyt. Mutta nyt ei enää sydäntä puristanut huoli siitä, mitä sairaalassa 

tapahtuu, vaan oli kiitollinen ja valoisa mieli siitä, että eno on päässyt perille Jeesuksen luo. 

Ajattelin, että hän on yksi niistä jotka taivasten valtakunnassa tulevat ensimmäisiksi, vaikka täällä 

eivät ole olleet näkyvällä paikalla.  

 

Nyt olen menossa hautajaisiin… 

 

Minun mielestäni seurakuntien ja yhdistysten pitäisi järjestää saattohoidon kursseja omaisille, joilla 

on syöpäpotilas perheessä. Minäkin huomasin vasta jäljestäpäin monta asiaa, mitä olisi pitänyt ottaa 

huomioon enon eläessä. Eikö nyt näin tärkeästä asiasta voitaisi panna tietoa kiertämään? 

 

Rakkain terveisin    MJ  

 




