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Näimme pitkästä aikaa Hikuchin pariskuntaa. Heihin Tomi on saanut tutustua jo 

kahdeksan vuotta sitten ollessaan lyhytreisulla Japanissa. He pitävät pientä parturi-

kampaamoa Kusatsussa, Shigan prefektuurissa. Viime näkemisestä oli kulunut jo reilut 

kolme vuotta, joten meidän japanin kielen taito on samalla mennyt huimasti eteenpäin. 

Saimme todistaa heille Jeesuksesta syömisen lomassa. Ruoan jälkeenkin avautui vielä 

uudestaan tilaisuus julistaa heille evankeliumia. Hikuchit vaikuttivat hieman 

avoimemmilta kuin aiemmin. He sanoivat tulevansa kylään meille ensi kerralla. 

 

Kotimatkalla poikkesimme Costco nimisessä tukkukaupassa, jossa tutustuimmekin 

yllätykseksemme Makiko Ito nimiseen naiseen. Hänen reilu vuoden ikäinen tyttönsä 

osotteli Aamosta ja siitä se keskustelu sitten lähti. Vaihdoimme yhteystiedot. Maria on 

viestitellyt hänen kanssaan jonkin verran. Makiko kertoi olevansa ateisti. Seuraavassa 

viestissä hän kuitenkin kirjoitti, että uskoo meidän tapaamisemme olevan Jumalan 

johdatusta. Ja kertoi, ettei käy usein Costcossa. Meidän on tarkoitus nähdä häntä ja 

hänen miestään toukokuussa. 

 

Seurakuntavierailu 

Vierailimme Udan viereisen kaupungin Sakurain seurakunnassa pääsiäisenä. Tomi 

puhui kokouksessa. Paikalla oli neljä uskosta osatonta, joista kolme asuu aivan meidän 

lähellä Udassa. He sanoivat tulevansa joskus myös meille kotikokoukseen. 

 

 



Lukuvuoden vaihdos 

Suurinosa englannin kielen tunneille osallistuneista äideistä palasi töihin huhtikuun 

alussa, kun täällä vaihtui uusi lukuvuosi. Samalla heidän lapsensa aloittivat päiväkodin. 

Äitien englannin kielen tunneilla käy nyt säännöllisesti pari äitiä. 

Lukuvuoden vaihtuessa myös kaupungin ylläpitämässä “avoimessa päiväkodissa” on 

vaihtunut kävijät. Nyt siellä käy jo Aamoksen ikäisiä vauvoja ja nuorempiakin. Maria 

on saanut tutustua siellä uusiin ihmisiin Aamoksen kanssa. 

 

Kesä 

Olemme tulossa Suomeen taas kesäksi. Tulemme kesäkuun alussa ja lähdemme takaisin 

Japaniin syyskuun alussa. Tomi käy kiertämässä seurakunnissa sen mukaan kuin 

kutsutaan. 

 

Rukousaiheet 

 

• Tapaamisten puolesta 

• Tapaamme myös aiemmin mainittujen lisäksi Kiotossa asuvan iäkkäämmistä 

naisista koostuvan kuororyhmän pitkästä aikaa. (Heidän kanssa Mariakin on 

laulanut eräässä tapahtumassa jo ennen Japaniin muuttoa.) 

• Marian äitikavereiden puolesta 

• Herra avaisi japanilaisten sydämiä evankeliumille 

• Herra avaisi oven sanan julistus työhön Japanissa 

 

Siunaten, 

Tomi, Maria ja Aamos Pönni 


