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Yokohaman kaksi nuorinta lasta 
 
Kesätervehdys teille kaikille!  
 
Erityiskiitos jokaiselle, joka kauniin suoma-
laisen kevään ja alkukesän keskellä on Japa-
nin-lähetystä ja -lähettiä muistanut! Minä 
puolestani en ole ehtinyt juuri kirjeitä kirjoit-
telemaan. Syy on se, että kaksi sisartani viet-
tivät toukokuun täällä Tamashimassa. Oli 
kamalan hauskaa; tuntui suunnilleen samalta 
kuin Suomessa olisi päässyt käymään. Sekä 
seurakuntani jäsenet että englanninoppilaani 
kuskasivat meitä nähtävyyksiä katselemassa. 
He myös syöttivät meitä kuin piispaa pappi-
lassa, ja lastasivat sisareni lahjoilla ennen 
heidän kotimaahan paluutaan.  

Olen kyllä aina tiennyt, että ja-
panilaiset ovat ystävällistä kansaa, mutta tässä 
tilanteessa heidän rajaton anteliaisuutensa ja 
vieraanvaraisuutensa yllätti minutkin perus-
teellisesti. Kun kysyin työtoveriltani Hasega-
walta syytä moiseen ylenpalttiseen ystävälli-
syyteen, hän totesi kuivasti: “Kaipa he tyk-
käävät sinusta.” Kuluneen kuukauden aikana 

tajusin lopullisesti kotiutuneeni Tamashi-
maan, koska minulla on täällä ystäviä ja mie-
lekästä työtä.  

Ja olihan se ihanaa, kun kotini 
ikkunoista loistivat valot illalla kirkolta pala-
tessani, ja tee oli valmiina pöydällä. Sain ju-
tella “oekeehin immeisten kielellä” sydämeni 
halusta ja kertoa joka ilta sisarilleni päivän 
tapahtumat. Ainoa murheenkryyni sisarteni 
matkalla olivat erilaiset ötökät, jotka lämpi-
män tullen valtaavat taloni, ja joihin asiaan 
vihkiytymättömän on vaikea tottua. Marjaana 
nukkuikin vedellä täytetyt pesuvadit sängyn 
jalkojen alla tuhatjalkaisten pelosta. Yksi sel-
lainen putosi oven päältä Anna-Liisan tuk-
kaan, mutta onneksi ei ehtinyt pistää.  

Nagahama-sanin kastejuhla pi-
dettiin 3.5. Olihan se sydäntä sykähdyttävä 
tilaisuus. Aviomieskin alkaa jo tottua ajatuk-
seen, että vaimosta tuli kristitty, eikä vihoitte-
le enää. Sain tutustua herra Nagahamaan käy-
dessäni siskojeni kanssa heillä kylässä.  

10.5. seurakunnassamme oli ul-
koilmajumalanpalvelus. Ajoimme kahdella 
minibussilla vuoristoon, ja siellä puron var-
ressa pidimme pyhäkoulun sekä kirkonmenot 
ynnä valmistimme nuotiolla ruokaa. Mukana 
oli muutama ensikertalainenkin.  

15-16.5. pidettiin kirkossamme 
kahdeksan elokuvaesitystä: aamupäivällä aina 
yksi, iltapäivällä kaksi ja illalla vielä yksi. 
Jaoimme kokonaista 5000 kutsulappua posti-
luukuista sisälle, Hasegawa-sensei, sisareni ja 
minä. Yleensä Japanissa tulee kokouksiin 
tuhatta kutsulappua kohden aina yksi ihmi-
nen, joten minä odotin noin viittä ensikerta-
laista. Toisin kävi, sillä tulijoita ilmaantui yli 
sata, joista suurin osa lapsia. (Yksi esittämis-
tämme filmeistä oli lapsille tarkoitettu.)  

Vuoden vanha lasten englannin-
kerho on pienentynyt kuin pyy maailmanlo-
pun edellä. Kolmestakymmenestä aloittanees-
ta on enää vajaa kymmenen jäljellä. Eilen 
kuulin Yokohaman lapsilta, että äiti on lopulta 
päätynyt kieltämään heiltä englannintunneilla 
käynnin. Syy on se, että raamattuhetken aika-
na opetetaan kristinuskoa ja sanotaan, ettei 
muita jumalia saa palvoa. Huhtikuussa aloi-
timme kaksi uutta lasten englanninkerhoa, 
joissa on nyt yhteensä noin 25 oppilasta. Toi-



votaan, että nämä lapset eivät joutuisi lopet-
tamaan opiskelua ainakaan ennen kuin ovat 
kuulleet kristinuskon pääasiat.  

Ne teistä, jotka lukevat Pro-
Fide-lehteä, muistavat ehkä aikaisemmin kir-
joittamani jutun insinööri Morimotosta. Tämä 
mies ilmoitti ensimmäisellä englannintunnil-
laan pontevasti, ettei usko yhteenkään juma-
laan. Arvatkaas mitä: Morimoto-san on aloit-
tanut kastekoulun ja hänet ja koko hänen per-
heensä kastetaan, jos Herra suo. Ei kuitenkaan 
meidän kirkossamme, vaan naapurikaupungin 
katolisessa kirkossa. Näin se kävi:  

Morimoto-san ei ollut koskaan 
saanut kristinuskon opetusta eikä lukenut 
Raamattua, ennen kuin hän alkoi opiskella 
minun kanssani englantia. Hänen vaimonsa 
oli kuitenkin käynyt katolista lastentarhaa ja 
oppikoulua nuoruudessaan. Hämmästyin ko-
vasti, kun ateistiksi julistautunut Morimoto-
san alkoi jo parin opiskelukuukauden jälkeen 
kallistua sille kannalle, että kristinusko mah-
dollisesti onkin totta. Jäljestäpäin kuulin, että 
vaimo kyseli joka torstai-ilta tarkkaan, mitä 
hänen miehensä oli sillä kerralla Raamatusta 
oppinut.  

Lähetin Morimoton lapsille isän 
mukana lainaan nauhoja ja kirjoja, joita eten-
kin Natsue-tyttö luki suorastaan ahmimalla. 
Kevättalvella Morimoto-san alkoi tuoda lap-
sensa kirkolle sunnuntai iltapäivisin englantia 
ja kristinuskoa opiskelemaan. Sillä välin rou-
va Morimoto oli alkanut käydä säännöllisesti 
katolisen kirkon raamattupiirissä. Ja touko-
kuun alussa Morimoto-san sitten ilmoitti 
aloittavansa perheineen katolisen kastekou-
lun.  

Morimoton lapset uskovat koko 
sydämestään evankeliumin Jeesuksesta. Kah-
deksanvuotias Natsue on ihan itse päättänyt 
olla palvomatta muita jumalia. Aika erikoinen 
päätös japanilaisen lapsen tekemäksi, etenkin 
kun hän on ihan itse siihen päätynyt kymmen-
tä käskyä lukiessaan. Vanhemmatkin uskovat 
nyt, että kristinusko on totta, ja Jeesus on ai-
noa oikea Jumala. Mutta tuntevatko he syntin-
sä ja luottavatko Jeesuksen ansaitsemaan ar-
moon, sitä minä en tiedä. Joka viikko olen 
koettanut juuri tätä asiaa Morimoto-sanille 
painottaa, mutta jotenkin tuntuu siltä kuin hän 

aina hämmästyisi sen kuullessaan. Jaksaisitte-
ko rukoilla minun kanssani, että saisimme 
tavata tämän nelihenkisen japanilaisen per-
heen kerran taivaassa.  

Ja lopuksi sitaatti Lutherin Gala-
talaiskirjeen selityksestä: “Kristus on annettu 
alttiiksi kuolemaan, ei meidän vanhurskau-
temme eikä pyhyytemme tähden, vaan mei-
dän syntiemme tähden, jotka ovat todellisia, 
suuria, lukuisia, jopa äärettömiä ja voittamat-
tomia. Allös siis kuvittele niitä vähäpätöisiksi, 
niin että ne voitaisiin poistaa sinun omilla 
teoillasi! Älä myöskään vaivu epätoivoon, 
kun joskus eläissäsi tai kerran kuollessasi 
toden teolla niitä tunnet, vaan opi uskomaan, 
että Kristus on annettu alttiik-
si...voittamattomien syntien tähden.”  

Seuraava kirje tuleekin sitten 
elokuussa. Lähettäkäähän pieniä tervehdyksiä, 
vaikka onkin kesä ja kärpäsiä ja minä olen 
niin hidas vastaamaan.  
 
Yours  
Mailis  
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