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Rakkaat ystäväni!  
 
Seuraa päiväkirjamerkintöjä lähetin arjesta ja juhlasta:  
 
Lauantai  
Lasten englannintunnin jälkeen Nagahaman kahdeksanvuotias tytär tuli ujostellen eteeni ja loihe 
lausumahan: “Opettaja, saanko kysyä yhtä asiaa?“ ”Kysy toki!“ “Voiko saman synnin saada 
anteeksi monta kertaa?“ supatti lapsi korvaani, etteivät muut kuulisi. Vakuutin, että voi, vaikka 
kuinka monesti. Anteeksiantamuksella kun ei ole rajoja ollenkaan Jeesuksen ristinkuoleman tähden.  
 
Sunnuntai 
Tällä viikolla olen kertonut kaikissa lastenkerhoissa Pietarin vankeudesta ja siitä, miten enkeli hänet 
vapautti. Saman tarinan kerroin myös insinööri Morimoton lapsille tänään englannintunnin 
päätteeksi. “Huomaatteko nyt, että Jumalalle ei mikään ole mahdotonta. Hän voi tehdä millaisen 
ihmeen tahansa. Mutta Jaakob-nimisen kristityn kohdalla ei tapahtunutkaan ihmettä, vaan hänet 
tapettiin miekalla. Miksei Jumala häntä auttanut?“ kysyin lopuksi. Lapset näyttivät miettivän. “Ehkä 
Pietarilla oli vielä työtä tekemättä”, keksi Natsue-tyttö (8v). “Niin juuri! Jaakob oli jo tehnyt 
tehtävänsä ja pääsi Jeesuksen luo, mutta Pietarin piti kertoa pelastuksen tiestä vielä monille 
ihmisille. Siksi enkeli vapautti hänet.”  

Muistin yhtäkkiä, miten lähellä kuolemaa itse olin käynyt neljä vuotta sitten, juuri 
ennen kielikouluun lähtöäni, ja jatkoin: “Minä olin kerran autokolarissa Suomessa. Auto lensi tieltä 
kovassa vauhdissa ja teki kuperkeikan kivikkoon. Luulin silloin kuolevani ja pelkäsin kovasti, 
mutta Jeesuspa tahtoikin minun tulevan vielä Japaniin kertomaan teille molemmille ja teidän 
isillenne ja monille muille ihmisille siitä, miten taivaaseen päästään.”  

Natsuen kasvot aivan loistivat onnesta, kun hän kuunteli kertomustani. Lapsesta näki 
selvästi, miten suuresti hän iloitsee saadessaan uskoa Jeesukseen. Tuon ilmeen minä kätken 
sydämeeni ja säilytän sitä kallisarvoisena muistona näistä Tamashiman vuosista.  
 
Tiistai  
Öljynjalostamon haaraliikkeen projektipäällikkö käy tiistai-iltaisin englannintunneilla, silloin kun 
ehtii muilta menoiltaan. Tänään ehti. Kielenopiskelun jälkeen luimme 1.Kor.13:n määritelmän 



rakkaudesta. Että se on pitkämielinen, lempeä, ei kadehdi, ei muistele kärsimäänsä pahaa... 
Suomalaisen korvissa tämä luku kuulostaa fraasilta, mutta jokainen tuntemani japanilainen on 
suorastaan hätkähtänyt sen kuullessaan.  

“Kyllä myönnän, että tämä on oikein sanottu. Näin pitäisi kaikkien elää, niin maailma 
olisi toisennäköinen paikka. Itse en kylläkään ole tähän pystynyt”, totesi mies vähän apealla äänellä. 
Jonka jälkeen minä riemumielin kerroin hänelle, että Jeesus, ja yksin hän, on osannut tällä tavalla 
rakastaa toisia. Hän rakasti jopa niin paljon, että antoi henkensä meidän rakkaudettomuutemme 
tähden. Projektipäällikön ilmeestä näin, että hän suhtautui vakavasti sanoihini. Mutta niinpä hän 
onkin käynyt pienenä pyhäkoulua! 
 
Keskiviikko 
Olen ollut pastori-paralle pelkkää vihaista ilmettä ja hymyttömyyttä viime aikoina. Minulla kun ei 
yksinkertaisesti ole ketään muuta, kehen purkaa huonoa tuultani. Rukouspiirissä pakotin itseni 
pyytämään anteeksi. “Joku toinen olisi jo ajat sitten suuttunut minuun lopullisesti“, sanoin itku 
kurkussa. Hasegawa-sensei vakuutti, ettei hän pienistä säikähdä, eikä sen vertaisia todellakaan 
tarvitse pyytää anteeksi. Mutta kyllä minulle itselleni tuli heti kevyempi olo.  
 
Perjantai  
Voi, kunpa olisi jo sunnuntai-ilta ja Tamaokan häät sekä evankelioimiskokoukset ohi. Teemme 
kirkolla pyöreitä päiviä siivoten, sisustaen, järjestellen, ohjelmaa suunnitellen, kukkamaljakkoja 
keräillen. Tänä iltana alkaa myös evankelioimiskokoussarja. Ja minun on pidettävä joka päivä 3-5 
englannin tuntia.  
 
Lauantai 
Radioevankelista M-saki piti eilen tunnin puheen parikymmenpäiselle kuulijajoukolle, mikä on 
kohtalainen osanottajamäärä Japanin oloissa. M-saki on loistava puhuja; häntä kuuntelee ja katselee 
kuin teatterikappaletta. Lain saarna oli kohti käypää, japanilaisesta kulttuurista ja uskonnoista 
nousevaa. Ja evankeliumikin tuli kirkkaasti esille. Ainoa, mikä minua jäi häiritsemään, oli M-sakin 
korostus kristityn täydellisestä muuttumisesta. Tuntui kuin hänen mielestään kaikki kristityt olisivat 
tasapainoisia ja onnellisia, hyviä lastenkasvattajia, anteeksiantavaisia ja täynnä rakkautta...?  

Tänään otin asian puheeksi M-saki-sensein kanssa:  
- Näyttääkö sinusta siltä, että jokainen kristitty pystyy antamaan anteeksi millaiset 

vääryydet tahansa? kysyin.  
- Kyllä Jumala meille sen voiman antaa. Vai eikö sinulla ole samaa kokemusta?   
- Eipä taida olla, vastasin. Minä kun jaksan vihoitella vuosikaudet. Enkä muutenkaan 

ole muuttunut kovin edukseni, vaikka olenkin kristitty.  
- No, onneksi pelastuksemme ei riipu muuttumisesta, vaan Jumalan armosta 

Kristuksessa, lohdutti M-saki.  
 
Sunnuntai  
Aamupäivällä viimeinen evankelioimiskokous ja iltapäivällä Nakatan häät. Hyörinää ja hässäkkää. 
Minä opettelin vielä viime tipassa repliikkejäni ulkoa, sillä jouduin vastoin tahtoani hääjuhlan 
vetäjäksi. Silitin metrikaupalla pöytäliinoja, kävin ostamassa ruusut, järjestelin maljakot, vastailin 
tuhansiin kysymyksiin ja kumartelin morsiusparin sukulaisille, jotka mustissa puvuissaan ja 
kimonoissaan saapuivat kristilliseen kirkkoon elämänsä ensimmäisen kerran.  

Ja minun osuudestani tuli täysi fiasko! Vetäjän pitäisi juhlatilaisuuksissa käyttää 
ultrakohteliasta kieltä, jota minä en osaa. Olisin juuri ja juuri selvinnyt niistä lauseista ja 
tervehdyksistä, jotka edeltäpäin opettelin, mutta odottamattomien tilanteiden edessä minulta meni 
sormi suuhun. Pastori Hasegawan piti tulla avuksi, mikä on kauhea etikettivirhe tässä etiketin 
luvatussa maassa.  



Palasin kirkolta väsyneenä, turhautuneena ja vihaisena jätettyäni seurakuntalaiset 
selvittämään sotkua – mikä oli toinen etikettivirhe. Voi surkeus, voi kurjuus, enkö minä koskaan opi 
tätä kieltä? Nyt olen pilannut Nakatan häät. Eikä ole ketään, kenelle saisin sydäntäni purkaa. 
Viikkokausiin en ole suomalaisia nähnyt ja taas on edessä yksinäinen vapaapäivä.  
Esirippu.  
 
Maanantai 
Muistuu mieleen psalmin sanat: “Pane leiliisi minun kyyneleni; ovathan ne sinun kirjassasi.” Mutta 
tänään minä kirjoitin runon:  

Eikä näistä vuosista  
jää todistamaan mikään muu  
kuin jokunen pieni  
sinapinsiemen  
harvakseen sinne tänne. 

 Mailis  
 
J.K. Enää kaksi kuukautta — arvatkaa mihin!?! 
 
 


