
     Avaa sylisi, oi Herra,
     ota vastaan lapsesi!
     Avaa sylisi, oi Herra,
     olen matkalla luoksesi!
 
     Avaa porttisi, oi Herra,
     ota syliin lapsesi!
     Avaa porttisi, oi Herra,
     teen matkaa sun luoksesi!
 
Äidin laatikosta löytämäni Hillel
Tokazierin CD:n "Kiitos Herralleni"
ensimmäiset säkeet puhuttelivat, kun
kuuntelin niitä ensimmäistä kertaa
muutama päivä sitten äidin vuoteen
vierellä. Portti oli ollut raollaan jo
muutaman päivän ja aukesi sitten
myöhään lokakuun 15. päivän iltana.
     Valmistauduin edellisenä
perjantaiaamuna lähtemään Viron
kirkon luottamushenkilöpäiville, kun
sain puhelinsoiton äidin palvelukodin
lääkäriltä, joka ilmoitti öisestä
verenkiertohäiriöstä, joka oli
halvaannuuttanut vasemman puolen, ja
sen seurauksena saattohoidon
aloittamisesta. Ajoitus oli täydellinen,
etten ehtinyt lähteä matkaan. Juuri
koiranhoitajaksi saapunut Liisa-ystävä
käytti Ruskan aamulenkillä sillä välin,
kun soitin pari puhelua, varasin
laivalipun ja pakkasin tavarat. Ehdin jo
illalla piipahtaa äidin luona, kun olin
ensin käynyt lämmittämässä mökkiä.
Isoveli Ari saapui yövieraaksi.
 

Avaa porttisi, oi Herra, ota syliin lapsesi!
     Lauantaina olimme kaikki lapset
koolla äidin kodikkaassa huoneessa.
Oli ihanaa lahjaa, että äiti oli hereillä
ja läsnä koko iltapäivän. Sanoja ei
ollut, mutta rutistuksia ja silityksiä
riitti kaikille! Otimme lopuksi
yhteiskuvan ja lauloimme äidille
laulun, jolla meillä aikoinaan usein
tervehdittiin synttäriaamuna:
     Saat olla lapsi Jumalan.
     Sua suuri perhe rakastaa.
     Tää rakkaus meidät yhdistää
     ja lämpö Herran lähentää.
     Oot lapsi Jumalan!
     Muut joutuivat pian palaamaan
töihinsä, mutta minulla oli etuoikeus
jäädä Ruskan kanssa äidin vierelle.
Maanataina palvelukodista tarjottiin
ylimääräistä sänkyä äidin
huoneeseen ja niinpä asuimme siellä
perjantai-iltaan asti. Ruska sopeutui
hyvin ja vietimme levollisia päiviä
kuunnellen muusiikkia ja Raamattua,
laulellen, askarrellen. Parina iltana
vietettiin pikkujoulua, kun oli niin
jouluinen tunnelma ja eväänä glögiä
ja piparkakkujogurttia! Äiti oli hyvin
levollinen koko viikon, ei tarvinut
edes kipulääkettä. Loppuviikosta
silmät aukenivat enää harvoin. Tuttu
iltavirsi "Mua siipeis suojaan kätke"
oli viimeinen, jonka lauloimme
perjantai-iltana veljentyttöjen
kanssa. Äiti lähti vain muutamaa
minuuttia tyttöjen vierailun jälkeen.

Pikkujoulut!

 Hieno yhteinen perhepäivä! Takana veljet
Tommi ja Ari, edessä minä ja siskoni Anna-

Maija. Timo-veli ja isä olivat jo periillä.

Saattohoitoviikon levollista tunnelmaa. Viimeiset päivät äiti puristi oikeassa kädessään puista kämmenristiä.

 Äidiltä riitti vielä rutistuksia kaikille.

Mitähän äiti mahtoi katsella?
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Sammonlahti, Luumäki,
Hamina, Miehikkälän ja
Virolahden kappelit, Sipoon
suomalainen, Hyvinkää, Olari,
Maaria ja Ruokolahti 
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käyttämällä jotakin seuraavista
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Voit tukea työtäni

Kiitosaiheita
kerrakseen!

 
* Kiitos, että sain olla saattamassa
   äitiä nämä kaksi viikkoa.
* Kiitos äidistä, sisaruksista ja 
   yhteydestä.
* Kiitos lukuisista rohkaisevista
   viesteistä ja esirukouksista.
* Kiitos hyvästä hoivasta, jota äiti sai
   palvelukodissa osakseen näiden
   4,5 vuoden ajan.
* Kiitos iankaikkisen elämän ja
   jälleennäkemisen toivosta 
   Jeesuksessa!
     
     Kiitos sulle kukkasista,
     jotka teilläin kukoisti.
     Kiitos myöskin ohdakkeista,
     jotka mua haavoitti.
     Kiitos, että tahdot mulle
     elon antaa iäisen.
     Kaikesta, oi Herra, sulle
     annan ikikiitoksen.

Sateen ropinan
saattelemana toivotan
iloa, valoa ja toivoa
pimeneviin iltoihisi!

Lupasin viime kirjeessä lähettää kuvan
talkoopäivän tuotoksesta, Lasnamäen Kotka-
rappusten kaiteen uudesta maalauksesta, jonka
tekemisessä olin itsekin pari tuntia apuna. 

     Kirjeen kirjoittamiseen tuli monen
tunnin tauko. Kävin näet välillä
saattamassa vielä äidin Taipalsaarelta
siunauskappeliin, jossa saattelemme
hänet perhepiirissä haudan lepoon jo
tulevana lauantaina. Puimme äidin ylle
tutut vaatteet ja toissa talvena äidin
luona neulomani villasukat.
Hautaustoimiston omistaja on äidin
entinen oppilas ja palvelu todella
sydämellinen. Saattohoitokoira Ruska
oli mukana tälläkin matkalla ja heilutti
häntäänsä tunnistaessaan äidin, jonka
vuoteen vierellä ja jalkopäässä oli
uskollisesti vartioinut viimeisen viikon.
     Menomatkalla kävin hakemassa
puhtaat pyykit Maarit-papin
pyykkinarulta. Täyden palvelun
hautauspalvelua äidin siunaavalta
lapsuudenystävältäni, kun eilen
siunaustilaisuuden suunnitteluun
mahtui myös pitkä kävelylenkki koirien
kanssa, suihku, koneellinen pyykkiä
sekä hautajaisvaatteiden lainaus! En
nimittäin arvannut kotoa lähtiessä, että
jään samalla reissulla hautajaisiin.
     Sateisen ja tuulisen päivän
kääntyessä iltaan kävimme vielä
luokkatoverini ja ystäväni Päivin kanssa
kahvilassa juhlistamassa hänen 55-
vuotispäiväänsä. 
     On suuri ilo tavata lauantaina
kaikkia sisaruksia ja heidän lapsiaan
perheineen, vaikka juhlan aihe onkin
haikea. Jälleennäkemisen toivo on
kuitenkin suuri ja ikävää suurempana
tällä hetkellä kiitollisuus, että äiti sai
elää lähes 90 vuotta ja lähteä elämästä
kyllänsä saaneena, Jeesuksen ristiin
turvautuen. Suurta lahjaa oli saada
kulkea äidin rinnalla tämä viimeinen
viikko. Hienoa, että työtilanne Virossa
antoi siihen mahdollisuuden. Jumalan
aikataulu on ollut täydellinen.
Lauantain juhla tapahtuu perhepiirissä,
mutta ajatuksena on järjestää
lähetyskodilla kaikille äidin ystäville
avoimet muistoseurat joskus talvella.
    Tämä kirje on nyt täyttynyt siitä,
mikä on täyttänyt sydämeni ja aikani
viimeisten parin viikon aikana. Virossa
on sillävälin mm. pidetty kunnallisvaalit
(joissa oma ääni jäi tosin nyt
antamatta, vaikka olisin voinut antaa
sen sähköisesti), vietetty
sadonkorjuujuhlaa sekä tiukennettu
koronarajoituksia tautitilanteen
pahennuttua taas kriittiseksi.

Olemme ystäväni Päivin kanssa nyt molemmat
täysorpoja.

Ruska heilutti tupsuhäntäänsä hyvästiksi.

Äidin viimeinen autokyyti tänään.

Kaverukset Ruska ja Jedi lenkillä.

Raamattu rakkaaksi - evankeliumi kaikille
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