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Lauran 90-vuotiskuva viime kesältä 

Ystäväkirje 1/2014 

 

Hyvää Uutta Vuotta 2014 teille,  

rakkaat ystäväni ja esirukoilijani!  
 

Kiitos kaikesta joulupostista, jota tänäkin vuonna 

tuli runsaasti! Monet teistä ovat muistaneet minua 

koko lähettiurani eli jo melkein neljän vuosikym-

menen ajan. Tänä vuonna tulee muuten kuluneek-

si täsmälleen 40 vuotta siitä, kun minusta tuli Ju-

malan valtakunnan työntekijä. Ensimmäiset kaksi 

vuotta ja kaikki Japanin välivuodet (yhteensä 16) 

olin töissä OPKO:ssa. Japanissa ehdin olla 22 

vuotta, ja muutaman vuoden opiskelin jossain 

välissä teologian maisterin tutkintoa varten.  

Siinä se työura mennä hurahti. Nyt 

on aktiivista työaikaa jäljellä enää vajaa kuukausi. 

Sen jälkeen pidän pitämättömät vapaani ja kesälo-

mani. Minulle ei ole vielä ilmoitettu tarkkaa päi-

vämäärää, milloin työsuhteeni Kylväjään loppuu, 

mutta joskus keväällä se tapahtuu. 

 Viimeinen työtehtäväni on lähetys-

kirjan kirjoittaminen. Sen nimeksi tulee KAKSI 

NAISTA – YKSI USKO. Laura Suomisen ja 

Chieko Ishiin elämäntarina. Kirja kertoo lähe-

tystyöstä vähän uudesta näkökulmasta eli lähet-

täjän ja samanikäisen kansallisen kristityn kannal-

ta. Laura rukoilee ja uhraa Suomessa, ja hänen 

ikätoverinsa Chieko etsii elämälleen pohjaa Japa-

nissa. En ehdi saada kirjaa valmiiksi ennen eläk-

keelle jäämistäni. Ainakin kuukauden joudun 

jatkamaan tätä hommaa eläkepäivinäni, mutta 

olkoon se nyt sitten vaikkapa lähtölahja pitkäai-

kaiselle työnantajalleni. Kirja ilmestyy vasta jou-

lumyyntiin.  

Monena aamuna olen soitellut Ja-

paniin Chieko-sanille; siellä on silloin iltapäivä 

menossa. Skypeä en voi käyttää, koska yhdeksän-

kymppisellä mummolla ei sellaista ole. Kirjan 

kirjoittaminen tuntuu tässä vaiheessa tosi mielen-

kiintoiselta ja inspiroivalta tehtävältä. On kuin 

voisin tehdä Japanin työlle vielä yhden palveluk-

sen.  

Toinen painos hartauskirjastani Jää 

luoksemme ilmestyy nyt keväällä. (Luukkaan 

evankeliumi vuoden joka päivälle.) Sitä voi tilata 

taas tuttuun tapaan 10% alennuksella ja ilman 

lähetyskustannuksia, jos kuuluu renkaaseeni, os. 

kari.makela(at)sro.fi  tai 0404559048. 

  Olen lähdössä Nepaliin ilosano-

mamatkalle 20.2-10.3. Opetan raamattukouluissa 

ym. ilosanomapiiriä. Nepalin kirkko kasvaa nope-

ammin kuin mikään muu kirkko maailmassa: 8% 

vuodessa. Kyllä siellä ilosanomapiirikin varmasti 

on hyvään tarpeeseen. Tämän matkan kustannan 

itse; se on kyllä työmatka, mutta ei enää Kylväjän 

piikkiin. Kirjoitan taas matkapäiväkirjaa niille, 

joille nämä kirjeet menevät sähköpostissa.  

  En ole saanut juurikaan kokeilla 

kykyjäni matkanjohtajana, mutta nyt saan, jHs. 

Kolme matkaa on nimittäin tiedossa Nepalin li-

säksi. Osallistun 17.5-18.5. Kansanlähetyksen  

Raamatturisteilylle Turusta Tukholmaan Viking 

Grace laivalla. Aiheena on Daavidin elämä. Tar-

kemmat tiedot löytyvät kuulemma helmikuun 

alussa KL:n nettisivuilta. 19-26.10 menen SRO:n 

Israelin matkalle yhdessä Pekka Heiskasen kanssa. 

(Tiedustelut ja ilm. maria.savolainen(at)sro.fi ) 

 Ja vielä marraskuun lopussa noin 

18-30.11 lähden Koti Katulapselle –yhdistyksen 

matkalle Kolumbiaan. Kyselyt 044-3667009 (Lei-

la Ponkala) tai s-posti info(at)kotikatulapselle.com. 

Kiinnostuneet käykää katsomassa nettisivuja. 

Olisi mukava tavata teitä näissä yhteyksissä.  

Minulla on enää yksi puhujavastuu 

jäljellä ennen kuin jään vapaalle: Luther-säätiön 

naistenpäivä 8.2 Helsingissä Kalevankatu 53, klo 

11-16. Aiheena Rakkaus on väkevä kuin kuolema.   

Ja vielä kerran: joka tahtoo saada 

minulta kirjeitä eläkkeelle jäätyäni, ilmoittakoon 

sähköpostiosoitteensa. Ne joilla ei ole sähköpostia, 

voivat ehkä liittoutua sellaisen kanssa, jolla on. 

Jos jollakulla ei kerta kaikkiaan ole mahdollisuut-

ta saada kirjeitä sähköisenä, niin ilmoittakaa mi-

nulle. 

 Tässä kirjeessä siteeraan tulevaa 

kirjaani Kaksi naista – yksi usko. Kerron, miten 

suomalainen Laura ja japanilainen Chieko jäivät 

leskeksi. Mielestäni jo pelkästään tämä kuvaus 

osoittaa, miten samanlainen usko näillä kahdella 

naisella on.  

 

Laura jää leskeksi v.1970 

Laura tahtoi käydä kesällä 1970 Kouvolan Kan-

sanlähetyspäivillä, eikä Veikko häntä siitä estellyt. 

mailto:kari.makela@sro.fi
mailto:maria.savolainen@sro.fi
mailto:info@kotikatulapselle.com
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Vaimo äänitti kasetille kaikki päivien puheet ja 

raamattutunnit. Kun hän ilmestyi takaisin kesä-

mökille, istui Veikko kädet ristissä laiturilla häntä 

odottamassa. Kasetit kuunneltiin yhdessä. Tuon 

kesäkuun aikana pidettiin myös tupaantuliaiset 

mökillä. Veikon sukulaisia tuli paikalle seitsemän-

toista henkeä. Isäntä kutsui vieraita uudelleen 

käymään ja jäi vilkuttamaan mökin eteen, kun he 

läksivät kotiinsa. 

Mies ei tahtonut mennä sinä iltana 

saunaan, mikä oli häneltä jokseenkin tavatonta. 

Laura komensi Veikon toiseen sänkyyn nukku-

maan, ettei tämän nuha tarttuisi häneenkin. Johon 

Veikko: ”En tule tämän tytön kanssa ensi vuonna 

mökille, kun se ei kerran päästä minua viereensä 

nukkumaan.”  

Neljän aikaan Laura heräsi siihen, 

että Veikko valvoi. Hän keitti vettä ja juotti sitä 

miehelleen. Kahdeksalta Laura oli kuuntelemassa 

aamuhartautta, kun Veikko heräsi uudelleen. ”Mi-

nulla on kauhea päänsärky, tuo kylmää vettä”, hän 

pyysi vaimoltaan. Laura ryntäsi kaivolle ja teki 

kiireesti kylmän kääreen miehensä otsalle. Yhtäk-

kiä tämän silmät alkoivat pyöriä päässä. Laura 

aikoi antaa aspiriinia, mutta tajusi sitten, ettei 

aspiriini tässä enää auttaisi. Se oli menoa nyt.   

Laura läksi kiireen vilkkaa hake-

maan järven takaa tuttua lääkäriä. Kun he tulivat 

takaisin mökille, makasi Veikko sängyn vieressä 

lattialla ja korisi. Sydän hänellä yhä löi. Lääkäri 

antoi suusta suuhun -tekohengitystä ja komensi 

Lauran soittamaan ambulanssin. Lähin puhelin oli 

taas järven toisella puolen.  

  Ambulanssi tuli pillit viheltäen 

Salosta 32 km päästä. Veikko pistettiin sairaalassa 

hengityskoneeseen, mutta lääkäri totesi, että hän 

oli jo aivokuollut; mitään paranemisen toivoa ei 

enää ollut. Laura istui miehensä vierellä maanan-

taista perjantaihin, paitsi mitä nyt kävi välillä 

haukkaamassa jotain Veikon tädin luona. Yötkin 

hän valvoi miltei läpeensä.  

Perjantaina illansuussa Laura meni 

taas Veikon tädin luo syömään ja nukkui sen jäl-

keen pari tuntia silkkaa uupumustaan. Kun hän 

palasi sairaalaan, oli Veikko poistettu hengitysko-

neesta ja hänen rintansa päälle oli asetettu työnan-

tajan lähettämä kukkakimppu. Rakas aviomies oli 

siirtynyt ajasta ikuisuuteen. Hän oli kuollessaan 

vain 45-vuotias. (Laura oli 1½ vuotta miestään 

vanhempi.)  Kiikalan kesäisistä häistä oli kulunut 

vain 21 vuotta.  

Tuona aamuna Laura oli saanut 

Hyvinkäältä uskonystävältään tämän lupauk-

sen: ”Ja kaiken, mitä te anotte rukouksessa, us-

koen, te saatte."  (Matt.21:22). Viisitoista vuotta 

hän oli rukoillut Veikon pelastumisen puolesta 

yksin ja ystäviensä kanssa. Nyt hän oli ihan varma 

siitä, että Veikko oli mennyt Jeesuksen luo taivaa-

seen.  

Leski ei huolinut rauhoittavia lääk-

keitä, joita lääkäri hänelle tarjosi. Hänhän tiesi, 

että hänen miehellään oli ilojuhla meneillään, eikä 

halunnut sumentaa omaa tajuntaansa lääk-

keillä. ”Miten voit olla noin rauhallinen?” ihmet-

telivät ystävät ja tuttavat. ”Koska tiedän, että 

Veikko on Jeesuksen luona. Jos hän olisi jäänyt 

eloon, olisi hän joutunut elämään koomassa. En 

minä sellaista kohtaloa rakkaalleni toivo!” leski 

selitti.  

 Sairaalassa Laura ei itkenyt, mutta 

tullessaan Veikon vanhempien luo iski häneen 

valtava itkunpuuska ja taivasikävä. Hautajaisissa-

kaan Laura ei vuodattanut yhtään kyyneltä. Itse 

asiassa hän oli niin onnellisen näköinen kuin olisi 

ollut morsian omissa häissään. Joku siskoista hän-

tä vaivihkaa siitä kritisoikin: mitä ihmiset ajatte-

levat nähdessään noin iloisen lesken? Mutta mikä 

oli iloitessa, kun sydämessä vallitsi taivaallinen 

rauha.  

Laura luuli sitä paitsi pääsevänsä 

itsekin pian Veikkonsa mukaan. Niin siinä ei sit-

ten kuitenkaan käynyt. Kirjan kirjoittamishetkellä 

hän on elänyt leskenä kaksi kertaa kauemmin kuin 

aviovaimona: 43 vuotta.  

Neljä päivää miehen hautajaisten 

jälkeen oli Lauran syntymäpäivä, jolloin hän täytti 

47 vuotta. Silloin pidettiin ensimmäinen kristilli-

nen tilaisuus Nallenpolun kaksiossa Tapiolassa 

(Pariskunta oli päässyt muuttamaan kaksioon sa-

mana kesänä vain viikkoa ennen mökille lähtöä.) 

Ystävät toivat leskelle lahjaksi Roseniuksen Elä-

män leipää -kirjan. Tuo päivittäinen hartauskirja 

on merkinnyt tavattoman paljon Lauran uskonelä-

mälle seuraavien vuosien ja vuosikymmenten ai-

kana.  

Yksin jäätyään Laura sai nähdä, et-

tä Herra pitää hänestä huolen pienimpiä yksityis-

kohtia myöten. Tässä eräs esimerkki. Veikko oli 

aina halunnut ostaa vaimolleen koruja, mutta tämä 

ei niistä oikein innostunut. ”Kun meidän hopea-

hääpäivämme tulee, niin osta minulle sitten ka-

meekoru”, ehdotti Laura, ja Veikkohan tietysti 

lupasi. Neljä vuotta miehen kuoleman jälkeen 

Laura oli käymässä Reino-veljensä luona Siurossa. 

Kesken kaiken naapurin leskimies soitti ja pyysi 

käymään, hänellä on asiaa. Laura teki työtä käs-

kettyä ihmetellen, mitä asia voisi koskea.  
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Naapuri ojensi Lauralle kameeko-

run ja rannekellon. Hänen vaimonsa oli kuollut 

edellisenä syksynä, eikä kukaan käyttänyt niitä 

enää. Laura hämmästyi ja rupesi estelemään: ”En 

minä voi näitä ottaa. Menet varmaan vielä uudel-

leen naimisiin; anna ne uudelle vaimollesi.” Mutta 

naapuri ei antanut periksi. Väitti saaneensa käskyn 

ylemmältä taholta. Miten se käsky oli tullut, unes-

sako vai valveilla, siitä Laura ei päässyt perille. 

Mutta yhtäkkiä hän tajusi: ”Hyvänen aika – tä-

näänhän on 19.8.75. Täsmälleen kaksikymmentä 

viisi vuotta on kulunut siitä päivästä, kun menin 

Veikon kanssa naimisiin. Jos Veikko olisi elänyt, 

juhlisimme juuri hopeahääpäiväämme!”  

Silloin Laura otti kameekorun vas-

taan kuin se olisi tullut suoraan Herralta – ja hä-

nen kauttaan Veikolta. Kiitollisuus täytti hänen 

sydämensä, kun hän tajusi, miten Taivaallinen Isä 

tahtoo huolehtia kaikista lapsensa tarpeista. Jopa 

koruista!  

Vastalahjaksi Laura lähetti veljensä 

naapurille hengellistä kirjallisuutta ja pyysi tätä 

mukaan erilaisiin tilaisuuksiin. ”Rupea lukemaan 

virsikirjaa ja lue ensiksi kaikki rukousvirret”, neu-

voi hän viisaasti leskimiestä. Mies teki työtä käs-

kettyä, ja vähitellen uskonasiat hänelle todella 

kirkastuivatkin. Hän liittyi jossain vaiheessa erään 

Kylväjän lähetin kannatusrenkaaseenkin. Näin 

Herra maksoi kameekorun satakertaisesti takaisin 

sen lahjoittajalle. Jumala ei totta totisesti jää ke-

nellekään mitään velkaa!  

 

Chieko jää leskeksi v.1982 

V. 1981 Ishii-san, Chiekon aviomies, alkoi yskiä 

oudosti. Se ei ollut mitään tavallista yskää, ja silti 

lääkäri määräsi vaivaan vain tavallista yskänlää-

kettä. Chieko oli huolestunut. Lopulta hän sai 

miehensä houkutelluksi toiseen lääkäriin, joka 

alkoi heti epäillä säteilysairautta. (Ishii-san oli 

ollut kolme päivää raivaustöissä Hiroshimassa 

heti pommin pudottamisen jälkeen.) Keuhkokuvat 

osoittivat pahimman vaihtoehdon todeksi: syöpä-

hän siellä oli. Miehelle ei kerrottu totuutta. Sellai-

nen oli maan tapa Japanissa tuohon aikaan.  

 Leikkaus olisi maksanut miljoona 

jeniä (noin 10000 euroa), mutta sellaisia rahoja ei 

Ishiin perheellä ollut säästössä. Kunnollinen sai-

rausvakuutus puuttui myös. Mutta kun sairaala 

kuuli, että mies on hibakusha, atomipommin uhri, 

se ei perinyt hänen hoidostaan yhtään mitään. 

Hiroshiman läänissä on sellainen käytäntö vielä-

kin. Jos Ishiit olisivat asuneet jossakin muualla, 

niin maksumiehiksihän he olisivat joutuneet, tai 

sitten leikkaus olisi pitänyt jättää tekemättä.  

Jossain vaiheessa Chiekolle valkeni, 

että mies olisi saanut nostaa hibakushalle kuulu-

vaa raha-avustusta 25000 jeniä (250 euroa) kuussa 

kaikki ne vuodet, kun he Hiroshiman läänissä oli-

vat asuneet ja vähällä rahalla kitkuttaneet. Mies 

oli kuitenkin kieltäytynyt avustuksesta. Käyttä-

köön nekin rahat joku sellainen ihminen, joka on 

todella joutunut kärsimään pommista, hän oli sa-

nonut sosiaaliviranomaisille. Silloin mies ei vielä 

aavistanut, että joutuisi itsekin kärsijän paikalle.  

Ishii-san joutui sairaalaan joulu-

kuussa 1981, mutta pääsi vielä uudeksi vuodeksi 

kotiinsa. Leikkaus suoritettiin tammikuussa, ja 

mieheltä poistettiin vasen keuhko. Siinä vaiheessa 

hän lopetti lopulta tupakanpolton. Lääkärit kuiten-

kin pitivät itsestään selvänä, että syövän oli aihe-

uttanut Hiroshiman atomisäteily, ei tupakanpoltto.  

Ishii-san luki ahkerasti Raamattua 

sairaalassa. (Hänen vaimonsa oli ollut kristitty jo 

20 vuotta.) Kun leikkaushaava alkoi parantua, 

luultiin, että ongelma poistuisi kohta päiväjärjes-

tyksestä. Lääkäri lupasi, että maaliskuun 20. päi-

vänä Ishii-san pääsee kotiinsa. Mutta viisi päivää 

ennen kotiuttamista Chieko tajusi, että jotain on 

pahasti vialla. Mieheltä putosi kuppi kädestä, eikä 

hän saanut sairaalakimonon vyötä kiinni.  

Kun Ishii-sanin aivot kuvattiin, kä-

vi ilmi, että ne ovat täynnä syöpäkasvaimia, kuin 

pieniä papuja. Lääkärin ilme oli vakava: ”Hyvä 

rouva, miehellänne on elinaikaa jäljellä noin yksi 

kuukausi”, hän sanoi Chiekolle. Tämä järkyttyi 

pahasti, mutta päätti silti viedä miehensä seuraa-

vana päivänä kotiin.  

Lääkäri ei vastustellut, mutta eräs 

sairaanhoitaja tuli varoittelemaan Chiekoa: ”Älkää 

menkö kotiin; teillä on kauhea aika edessänne. 

Kohta miehenne ei puhu eikä liiku, ja hänellä on 

kovia tuskia. Hänen luonteensakin voi muuttua 

toiseksi.” Mutta Chieko pysyi itsepäisesti omassa 

kannassaan: seuraavana päivänä hän veisi miehen 

kotiin. Kukaan ei sanonut Ishii-sanille itselleen, 

miten vähän elinaikaa tällä enää oli jäljellä.  

Palattuaan sinä iltana yksin kotiinsa 

Chieko otti Jumalan puhutteluun. Hän muistutti 

tätä suurella äänellä siitä lupauksesta, joka Raa-

mattuun on kirjoitettu: ”Usko Herraan Jeesukseen, 

niin sinä pelastut, niin myös sinun perhekuntasi.” 

(Apt.16:31). ”Et voi syödä sanaasi ja jättää lu-

paustasi täyttämättä! Sinun on pelastettava minun 

mieheni, ennen kuin hän kuolee!” Näin Chieko 

huusi Vapahtajalleen. Sitten hän soitti pastorille ja 

kutsui tämän sairaskäynnille seuraavaksi päiväksi.  

Aamulla Chieko todellakin haki 

miehensä kotiin. Tämän puhekyky oli huonontu-
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nut selvästi yön aikana. Vaimo oli päättänyt, ettei 

hän itkisi miehensä nähden, eikä itkenytkään. 

Kohta saapui pappikin paikalle ja sanoi: ”Ishii-san 

ni shinkoo-o susume ni kimashita. Tulin kutsu-

maan Ishii-sania uskon tielle.” Mies vastasi kan-

keasti, mutta silti selvästi: ”En ole sopiva ruumiin 

enkä sielun puolesta, mutta jos tällainen kelpaa 

Jumalalle, niin hyvä on. Tahtoisin tulla kastetuk-

si.”  

Chiekon sydän lauloi. Jeesus ei ol-

lut pettänyt lupaustaan. Pappi luki uskontunnus-

tuksen ja kysyi jokaisen uskonkappaleen jälkeen, 

uskooko Ishii-san sen sisällön. Mies vastasi kieli 

kankeana, mutta samalla jotenkin hyvin painok-

kaasti: ”Shin-ji-masu. Kyl-lä us-kon.” Ne jäivät 

hänen viimeisiksi sanoikseen tämän maan päällä.  

Ja niin kastettiin siis Chiekon rakas 

aviomies tuona samaisena päivänä omassa olo-

huoneessaan. Tytär kutsuttiin todistajaksi; muita 

ihmisiä ei paikalla sitten ollutkaan. Päivä oli 

20.3.1982. Seuraava päivä oli sunnuntai. Poika oli 

palannut yön aikana kotiinsa Hiroshimasta, jonne 

hän oli muuttanut työn perässä.  

Sinä aamuna Ishii-san ei pystynyt 

sanomaan enää mitään. Hän kuitenkin kirjoitti 

paperille, että tahtoisi mennä kirkkoon. Varmaan 

hän tajusi olevansa kuolemaisillaan, vaikkei ku-

kaan ollut sitä hänelle suoraan sanonutkaan.  

Vaimo ja tytär epäilivät, ettei kirk-

komatka onnistuisi, mutta isä ei antanut periksi. 

Hän halusi kirkkoon ja sillä selvä! Pyhävaatteet 

puettiin kuin puettiinkin perheenisän päälle, kra-

vatti sidottiin kaulaan ja kirkkoon lähdettiin pojan 

autolla – ensimmäistä ja viimeistä kertaa koko 

nelihenkisen perheen voimin. Sairaalasta oli lai-

nattu pyörätuoli, ja siinä istuen sairas saapui kirk-

koon, jonka jäseneksi hänet oli edellisenä päivänä 

kastettu.   

Luterilaisen seurakunnan jäsenet 

luulivat, että leikkaus oli onnistunut hyvin. He 

tulivat onnittelemaan Ishii-sania tämän kasteen 

johdosta suuren kukkakimpun kanssa. Mies ei 

voinut kuin kumartaa kiitokseksi, mutta vaimo 

lausui hänen puolestaan pienen tervehdyksen.    

Yhteistä aikaa pariskunnalla oli jäl-

jellä vielä kolmisen viikkoa. Ishii-san oli nyt val-

mistautunut lähtöönsä ja pysyi rauhallisena lop-

puun asti. Yksikään sairaanhoitajan kauheista 

ennustuksista ei toteutunut. Mies ei ollut vaikea, 

hänellä ei ollut tuskia, ja kodissa vallitsi ihmeelli-

nen Jumalan rauhan ilmapiiri.  

Ishii-san oli sanonut jo ennen kas-

tettaan vaimolleen, että hän haluaa samaan hau-

taan tämän kanssa, ei siis suvun vanhaan hautaan 

buddhalaiselle hautausmaalle. Koska Chieko hau-

dattaisiin kirkon hautaan, niin sinne halusi avio-

mieskin.   

Vaimo istui viimeiset viikot mie-

hensä vieressä joka hetki, paitsi mitä nyt vessassa 

oli pakko käydä. ”Ettei sitten myöhemmin tarvit-

sisi katua…” Hän syötti ja juotti miestään, hieroi 

tämän selkää ja jalkoja, korjasi peitettä, luki, lau-

loi ja rukoili. 

Siinä istuessaan Chieko mietti 38 

vuotta kestänyttä avioliittoaan. Harva hänen ikäi-

sensä nainen oli saanut solmia rakkausavioliiton – 

mutta hän oli saanut sen tehdä. Naimisiin mennes-

sään hän oli viis veisannut siitä, onko miehen 

perhe rikas vai köyhä, pääasia että pääsisi tämän 

vaimoksi. Paljon murheita he olivat joutuneet yh-

dessä kantamaan. Chieko oli aina sanonut ajatuk-

sensa ja mielipiteensä miehelleen suoraan ja rii-

taakin siitä oli tullut, etenkin lasten asuessa kotona. 

Mutta toisaalta puolisot olivat tienneet toistensa 

ajatukset, ja heillä oli ollut hyvä olla yhdessä.  

Viimeiset kymmenen vuotta oli 

pyöritetty yhdessä omaa firmaa. Ne vuodet olivat 

merkinneet molemmille hyvin paljon. Koko ajan 

oli saatu olla yhdessä. Ja nyt oli mies vielä ottanut 

Jeesuksen vastaan ja kastettu Jumalan lapseksi. 

Voisiko Chieko olla onneton, vaikka tämä nyt 

kuolisikin? Ei todellakaan voisi!  

Kuukauden kuluttua aivokasvai-

men löytymisestä Ishii-san kuoli kotonaan rauhal-

lisesti, ilman mitään tuskia. Miehen kuollessa 

Chieko oli 58-vuotias. Hautajaisia ei pidetty kir-

kolla, vaan kotona. Seurakuntalaiset tulivat pai-

kalle kirkon sähköurkujen kanssa.  

Ne olivat naapurien ja sukulaisten 

elämässä ensimmäiset kristilliset hautajaiset. 

Kaikki olivat tienneet, että perheen emäntä oli 

kristitty, mutta että isäntäkin oli kääntynyt kris-

tinuskoon ennen kuolemaansa ja saanut rauhan 

sydämeensä, sitä ei kukaan ollut tiennyt. Hautajai-

sista muodostui mahtava todistustilaisuus koko 

suvulle ja naapurustolle. Niistä jäi Chiekon mie-

leen hyvä ja valoisa muisto. ***  

Tähän asti tällä kertaa.  
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