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Nagahama-san  
 
Hei, ystävät!  
 
On jo päästy maaliskuuhun. Luumunkukat 
taisivat paleltua viime viikon pakkasissa. Sen 
lisäksi kotonani jäätyivät leikkokukat maljak-
koon olohuoneen pöydälle. Kolmeen päivään 
en saanut vettä kraanasta tippaakaan. Us-
koisikohan tuota todeksi, että kirsikankukkiin 
on aikaa enää vajaa kuukausi…? 
Lämmin kiitos postista! En tiedä, miten kes-
täisin yksinäisyyttä ilman sitä.  

Olemme aloittaneet naistenpii-
rin, joka kokoontuu kerran kahdessa viikossa 
täällä minun kotonani. Osanottajia tulee 
yleensä viidestä kymmeneen ynnä vauvat 
lisäksi. Puolet naisista on kristittyjä, toinen 
puoli kristinuskosta kiinnostuneita. Keskuste-
luja käydään niin avoimesti, että ihan sitä so-
pii ihmetellä. Eräs buddhalainen rouva sanoi-
kin jälkeenpäin, ettei hän koskaan ole osallis-
tunut niin rehelliseen keskusteluun. Kerronkin 
teille tällä kertaa, mitä eräässä naistenpiirissä 
puhuttiin. 

Teemana meillä oli Jumalan 
kaikkivaltius. Viime syksynä uskoon tullut 
Nagahama-san alusti lukemansa kirjan. Lo-
puksi hän sanoi, ettei tunne enää itseään epä-
toivoiseksi ja päämäärättömäksi, kun saa us-

koa tällaiseen Jumalaan. Onnellisessa aviolii-
tossa elävä Yokohama-san kysyi vähän terä-
västi, eikö Nagahama-san ole pystynyt selvit-
telemään elämänsä ongelmia yhdessä miehen-
sä kanssa. (Kysyjä itse on kristinuskoon näh-
den vastustavalla kannalla ja käy naistenpii-
rissä vain minun mielikseni.) Nagahama-san 
vastasi, että elämän varrella ihmisen eteen 
tulee sellaisia onnettomuuksia, joille ei mies-
kään mahda mitään. Esimerkiksi kuolema.  

Yokohama-san ei virkkanut mi-
tään, mutta varmaan hän ajatteli vauvaiässä 
kuollutta vanhinta tytärtään. Yoshida-san, 
verraten uusi englanninoppilaani, huomautti 
vähän arasti, että kyllä hänkin tarvitsisi elä-
määnsä jotakin ehdottomampaa kuin aviopuo-
liso on.  

Kristitty Tamaoka-san, joka sii-
hen asti oli istunut ihan hiljaa vauva pussissa 
selässään, alkoi kaikkien hämmästykseksi 
itkeä ja selittää itkunsa seasta: “Minä ainakin 
tarvitsen Jeesusta sen tähden, että hän on syn-
tisten Vapahtaja. En tiennyt itsekään, miten 
hirveä ihminen olen, ennen kuin muutimme 
asumaan vanhempieni taloon. Sanon aivan 
kauheita asioita perheenjäsenille, esimerkiksi 
eronneen sisareni pikku tytölle, joka asuu 
toistaiseksi meillä. En jaksa kestää lasten tap-
pelua. Hermostun isääni, joka on nyt eläk-
keellä ja pyörii päiväkaudet talossa kanssani. 
En jaksaisi millään elää, jos ei olisi syntien 
anteeksiantamusta.” 

Istuimme kaikki kuin salaman 
lyöminä. Japanissa ei yksinkertaisesti sanota 
tuollaisia asioita ääneen, saati että itkettäisiin 
vieraiden ihmisten nähden. Näin, että Tama-
oka-sanin sanat sattuivat joka ikiseen sydä-
meen. Hetken hiljaisuuden jälkeen loihe Na-
gahama-san lausumahan: ”Minä en pitänyt 
tuollaisia asioita lainkaan pahoina, ennen kuin 
aloin käydä kirkon englannintunneilla. Ajatte-
lin aina riidan sattuessa, että syy on toisessa 
osapuolessa, ei minussa. Kun mieheni suuttui 
minuun ja korotti äänensä, tunsin vihaa, häntä 
kohtaan. En ollenkaan tullut ajatelleeksi että 
ollessani väsynyt suutun ihan samalla tavalla 
lapsiin, vaikkei heissä sillä hetkellä erikoi-
sempaa syytä olisikaan. Nyt kun tiedän, miten 
Jeesus rakasti kaikkia ihmisiä, tahtoisin minä-



kin rakastaa kaikkia. Mutta en voi, en esimer-
kiksi anoppiani.” 

Papin rouva, Hasegawa-san, 
puuttui puheeseen ja kertoi tällaisen tarinan: 
”Minä vihasin isääni koko lapsuuteni ja nuo-
ruuteni, sillä hänellä oli toinen nainen, ja äiti-
parka kärsi tilanteesta aivan hirveästi. Kun 
käännyin kristityksi parikymppisenä, minusta 
tehtiin pyhäkoulunopettaja. Muistan sen sun-
nuntain, kun minun piti opettaa lapsille neljäs 
käsky: Kunnioita isääsi ja äitiäsi! Tajusin vas-
ta silloin tekeväni syntiä, kun en kunnioita 
isääni, vaan vihaan häntä. Näin aloin nähdä 
todellista syntisyyttäni Jumalan edessä.  

”Raamattukoulussa julistettiin 
Jeesuksen ristinkuolemaa melkein joka päivä. 
Vähitellen aloin tajuta Jeesuksen kuolleen 
juuri siksi, että minä, isääni vihaava ihminen, 
saisin syntini anteeksi ja pääsisin taivaaseen. 
Kirjoitin isälle kirjeen ja pyysin anteeksi. 
Kohta sen jälkeen hän kuoli. Oli onnellista 
voida seistä isän haudalla vihaamatta hänen 
muistoaan, kuten muut sisarukseni vihasivat.” 

Varmaan myös Hasegawan rou-
van sanat tekivät syvän vaikutuksen jokaiseen 
läsnäolijaan. Yokohama-san ei kuitenkaan 
suostunut niin vähällä luopumaan vastusta-
vasta karmastaan, vaan sanoi: ”Te kristityt 
puhutte kyllä paljon anteeksiantamuksesta. 
Minun kolme lastani ovat nyt käyneet mel-
kein vuoden englanninkerhossa ja ainakin 
kaksi nuorempaa uskovat kaiken, mitä siellä 
opetetaan. He jopa rukoilevat syntejään an-
teeksi. Minua ja miestäni on ruvennut huoles-
tuttamaan, että sellainen opetus tekee lapsis-
tamme moraalittomia. Eikö olisi tärkeämpää 
neuvoa heitä, miten tullaan hyviksi ihmisik-
si?”  

Häkellyin ja pelästyin tapani 
mukaan kritiikkiä kuullessani. Kysyin, ovatko 
Yokohaman lapset muuttuneet tottelematto-
miksi kuluneen vuoden aikana. Eivät kuu-
lemma ole. Jatkoin jotensakin tähän tapaan: 
”Opetanhan minä suunnilleen joka viikko 
kerhossa, mitä synti on. Mutta Raamatun mu-
kaan ihminen ei pelastu korkeankaan moraa-
lin avulla, vaan uskomalla Jeesukseen ja saa-
malla syntinsä anteeksi.”  

Sulkumerkeissä sanottakoon, et-
tä tämä on kova paikka tavalliselle lainkuu-

liaiselle japanilaiselle: että nimittäin pahakin 
ilmainen voi pelastua armosta, mutta hyvä 
joutuu kadotukseen, jollei hän usko Jeesuk-
seen. - Keskustelu jatkui vielä, jonkin aikaa. 
Vertailtiin keskenään kristinuskon ja buddha-
laisuuden opetuksia. Lopuksi juotiin kahvia 
suomalaisen kakun kera.  

Vielä kaksi iloista uutista ennen 
kuin lopetan: Juuri ylioppilaaksi kirjoittanut 
neitonen, Akai-san, ilmoitti haluavansa aloit-
taa kastekoulun. Hän on käynyt englannin-
tunneilla jo nelisen vuotta, ja alkanut siinä 
vähitellen uskoa Jeesukseen. Toivotaan nyt, 
ettei hänen perheensä asetu vastustavalle kan-
nalle. Tyttö ei ole puhunut aikomuksistaan 
vielä mitään vanhemmilleen.  

Rouva Nagahama kastetaan pää-
siäisenä, jos Herra suo. Hänen miehensä on 
raivoissaan, on jopa käskenyt vaimonsa lähteä 
kotoa, jos tämä ottaa kasteen. Mutta sen hän 
luultavasti sanoi suutuspäissään, todella tar-
koittamatta. Nagahama-san on kaikesta huo-
limatta sitä mieltä, että uskoessaan Jeesukseen 
hän on onnellisempi kuin milloinkaan ennen, 
raivotkoon mies ja muut sukulaiset miten pal-
jon tahansa. ‘Ei minun takiani tarvitse surra”, 
hän lohdutti minua, kun murehdin hänen vai-
keita kotiolojaan. 

Eipä muuta tällä kertaa. Minä 
olen terve, iloinen ja elämääni tyytyväinen. 
Minunkaan takiani ei tarvitse surra.  
 

vakuuttaa        
Mailis  

 


