
Julian muistopuhe, 26.10.2019, Paula ja Juha Kangasrääsiö 

Olen Julian isän Juhan serkku. Juha on ollut minulle erityinen serkku jo aivan lapsuudesta ja nuoruudesta 

alkaen. Leikimme lapsena, nuoruudessa pelasimme pelejä ja teimme paljon töitä yhdessä. Juha on minulle 

läheisempi kuin omat veljeni. Juha on minulle rakas veli Kristuksessa Jeesuksessa. 

Julian poismeno tapahtui inhimillisesti katsoen liian aikaisin. Paljon jäi tekemättä, saavuttamatta ja 

kokematta. Eräs kristittyjen kohtaloita tutkinut henkilö (Ronald Boyd-MacMillan, Faith that endures) on 

todennut: ”Elämän tarkoitus ei ole siinä, mitä me saamme aikaan, vaan siinä, mitä Jumala tekee sillä.” 

Emme välttämättä näe sitä, mitä Jumala tekee elämämme kautta. On mahdollista, ettei Juliakaan sitä 

nähnyt. 

Julia oli ensimmäinen tyttö 74 vuoteen, joka syntyi Muukkosen sukuun. Kun Julia syntyi, hän syntyi 

toivottuna lapsena ja toivottuun sukupuoleen. Mikä onkaan lapselle parempaa, kuin syntyä toivottuna 

lapsena. Julia syntyi lapsena, joka heti synnyttyään toi paljon iloa perheeseensä ja lähipiiriinsä. Jos 

mietimme niin Raamatun kertomuksia kuin omaa aikaammekin, niin usein iloitaan siitä, kun perheeseen 

syntyy poikalapsi. Mutta Muukkosen perheessä iloittiin tyttölapsesta. Tuo ei tietenkään tarkoita sitä, ettei 

olisi iloittu myös Joelin ja Josin syntymästä. Tiedän, että myös he olivat toivottuja lapsia ja heistä on iloittu. 

Mutta Julia oli Muukkosen perheessä erityinen lapsi. Hän oli erityisesti isälleen rakas pieni prinsessa. Ja 

tiedämme, että tytön elämässä erityisesti isän rakkaus on tärkeä voimavara.  

Isän Jumalan rakkaus on elintärkeä voimavara meidän kaikkien elämässä. Vanhassa testamentissa 

kerrotaan Jumalan liittouskollisuudesta kansaansa Israelia kohtaan. Israelin kansa poikkesi Jumalan 

tahdosta ja luopui hänestä kerta toisensa jälkeen. Jumala oli kuitenkin uskollinen ja kärsivällinen, ja pelasti 

kansansa pulasta toistuvasti. Jumala piti kiinni lujemmin kansastaan kuin kansa Hänestä. Samoin Hän pitää 

miestäkin lujemmin kiinni kuin me Hänestä. Uskon, että Hän piti myös Juliasta kiinni lujemmin kuin Julia 

Hänestä. 

En valitettavasti tavannut Juliaa kovin usein pitkän välimatkan vuoksi. Mutta kun Julia kävi meillä 

Kuopiossa, hän oli yleensä matkassa isänsä kanssa. Oli riemastuttavaa nähdä, kuinka hyvin Juha hoiti ja 

huolehti Julian tarpeista. Heillä oli erityisen lämmin, läheinen ja rakastava suhde. Olen aivan varma, että 

Julia tiesi että hän oli koko perheelleen tärkeä ja hän oli rakastettu. Monesti sisarusten välillä on 

erimielisyyksiä ja kinaa. Joelin, Josin ja Julian elämää seuranneena olen saanut huomata, että Muukkosen 

sisarusten välit olivat hyvät, lämpimät ja rakastavat. Julia sai siis paljon rakkautta ja huolenpitoa myös 

veljiltään.  

Julian varhainen poismeno voi herättää kysymyksiä siitä, että miksi näin tapahtui. syytöksiäkin voi nousta 

mieleen. On kuitenkin hyvä muistaa, että oikeudessakin syyttäjä ja tuomari ovat eri henkilöitä. Näin on 

myös viimeisellä tuomiolla. Silloin kumpikaan näistä tehtävistä ei ole tarkoitettu meille ihmisille. Siksi on jo 

nyt hyvä olla toimimatta tässä asiassa sen paremmin syyttäjänä kuin tuomarinakaan. Voimme vain luottaa 

Jeesuksen sanoihin siitä, että Hänen lähettäjänsä, Jumalan tahto on se, ettei Hän, Jeesus kadota yhtäkään 

niistä, jotka Jumala on Hänelle antanut. Ei Juliaakaan. 

Tein Julialle villasukat noin 1,5 vuotta sitten. Lähetin ne Julialle postissa ja saatteena kirjoitin, että 

evankeliumia kuljettavan lapsen jalkoihin halusin tehdä jalkoja lämmittävät villasukat. Julia vastasi minulle 

kirjoittamalla kauniin kirjeen ja piirtämällä ihanan kuvan evankeliumia kuljettavasta kengästä. Tuo jää 

minulle rakkaaksi muistoksi Juliasta, joka kuljetti evankeliumia. 


