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Hyvät lähetyskirjeeni lukijat!  

 

Kirjoitan tässä vielä loman kynnyksellä yhden 

kirjeen siinä toivossa, että iso pino postia olisi 

minua odottamassa, kun palaan taas Takaokaan. 

Tällä kertaa kerron teille seurakuntani Nishi-

Akashin pastorista K-hara-senseistä. Ensin 

muutama fakta: ikä 48 vuotta, perheeseen 

kuuluu vaimo ja kaksi melkein aikuista lasta.  

Nishi-Akashissa oli noin 40 kirkossa käyvää jäsentä, kun K-hara tuli tänne papiksi 18 vuotta sitten. 

Arvatkaapa montako heitä nyt on: 110 (kesäkuun tilasto osoitti jopa 120)! Tällainen kirkon kasvu ei 

tietenkään tapahdu itsestään; siinä vaaditaan sekä suunnitelmallisuutta että julistamisen ja sielunhoidon 

armolahjoja. K-hara-senseillä on kaikkea tätä. Samalla hän on hyvin vaatimaton ja itseään 

korostamaton ihminen.  

 

Tasan 10 vuotta sitten K-hara-sensei vietti kolme kuukautta Suomessa kirkon lähetysaktion vieraana. 

Siltä ajalta on olemassa suomeksi käännetty todistuspuheenvuoro, josta lainaan nyt osia tähän:  

 

"18-vuotiaaksi asti en tiennyt mitään Raamatusta. Koulussa olin kyllä kuullut jotakin 

kristinuskosta, mutta se tieto ei päässyt sydämeeni asti. Lukion viimeisellä luokalla juuri ennen 

yliopiston pääsykokeita minä sairastuin. Japanissa tämä tarkoittaa kauheaa katastrofia, ja niinpä 

masennuin tietysti täysin. Juuri siinä tilanteessa kuulin eräänä aamuna radiosta Raamatun 

selitystä ja virsiä. Se mitä kuulin, antoi jollakin ihmeellisellä tavalla minulle toivoa. Päätin 

mennä kirkkoon.  

 

Kahtena sunnuntaina seisoin kadulla kirkon edessä uskaltamatta astua sisään. Enhän tiennyt, 

mitä sisällä tehtäisiin! Buddhalaistemppeleissä uhrataan rahaa, ja ajattelin että niin varmaan 

kirkossakin tehdään - mutta minulla ei ollut aavistustakaan, miten paljon sitä pitäisi antaa. 

Kolmantenakin sunnuntaina kävelin edestakaisin kirkon edessä toivoen, että joku kysyisi, mitä 

minä siinä teen ja ottaisi mukaansa kirkkoon. Niin tapahtuikin.  

 

Teistä tämä on ehkä kummallinen tarina, mutta Japanissa sellaista tapahtuu usein. Kirkosta sain 

itselleni Raamatun ja aloin lukea sitä, että oppisin uskomaan Jeesukseen ja syntien anteeksianta-

mukseen. Sain myös vastaanottaa kasteen. Jos olisin ollut vanhin poika, isä ei varmasti olisi 

antanut siihen lupaa, mutta kaikeksi onneksi olen nuorimmainen.  

 

Kasteen otettuani alkoi seurakuntamme pastori suositella, että lähtisin teologiseen seminaariin 

lukemaan papiksi. Hän oli sitä mieltä, että minusta tulisi hyvä pappi! Minulla oli kuitenkin se 

käsitys, mikä useimmilla muillakin japanilaisilla, että kristityt papit ovat köyhiä kuin kirkonrotat. 

En ollut sellaiseen valmis ja niinpä lukiosta päästyäni etsin itselleni töitä. Kaksi vuotta olin 

mukana työelämässä, mutta koko ajan sydäntäni kalvoivat nuo pastorimme sanat: sinun pitäisi 

lukea papiksi! Lopulta luovutin ja pistin paperit vetämään teologiseen seminaariin. Isäni vain 

totesi lakonisesti, että kun suvussa on jo yksi buddhalaispappi ja yksi shintopappi, siihen 



mahtunee vielä yksi kristillinenkin pappi."  

 

Tähän loppuu kertomus siitä, miten K-hara-senseistä tuli kristitty ja pappi, mutta siteeraan vielä sitä, 

miten hän kommentoi lähetystyöntekijän tehtävää:  

"Raamattu sanoo, että Jeesus yksin on tie taivaaseen. Tämä on japanilaisille hyvin, hyvin 

vaikea asia. He sanoisivat mielellään, että Jeesuskin on tie. Me Japanissa emme tarvitse 

lääkäreitä tai sairaanhoitajia lähetystyöhön. Pitkäänhän lähetystyö olikin sellaista, että rikkaat 

maat auttoivat köyhiä maita. Japanissa kehitysapua ei tarvita, sillä Japanin valtio on rikas.  

 

Japanissa lähetystyöntekijä voi "vain" puhua ja siksi on tärkeätä se, mitä hän puhuu. Roomassa 

Paavalikin lähestyi ihmisiä ikään kuin alhaalta ylöspäin, koska oli tullut korkealle kehittyneen 

kulttuurin pariin. Mutta sielläkin hän julisti sanomaa rististä, joka yksin voi pelastaa ihmisen. 

Japanissa on paljon sellaisia paikkoja, joissa lähetystyöntekijät voivat julistaa tätä sanomaa. Te 

suomalaiset olette jo kauan lähettäneet lähetystyöntekijöitä kaikkialle maailmaan, ja siitä olen 

kiitollinen..."  

 

Tämä on siis jo 10 vuotta vanhaa tekstiä. K-hara-senseiltä on kuitenkin olemassa uudempaakin tekstiä, 

esimerkiksi tohtorinväitöskirja viime vuodelta. Autoin häntä sen englanninkielisen lyhennelmän 

tekemisessä, ja pääsin sillä tavalla tutustumaan hänen teologiaansa.  

 

K-hara on tutkinut luterilaisen kirkon kasvua Japanissa. Mitkä tekijät vaikuttavat siihen, että jokin 

kirkko kasvaa ja jokin toinen ei? Hän on päätynyt korostamaan hyvin voimakkaasti pienryhmän 

merkitystä. Uudet ihmiset eivät tule ensiksi jumalanpalvelukseen, vaan kotikokoukseen. Nishi-

Akashissa meillä onkin pitkälti toistakymmentä tällaista pienryhmää, parhaissa niistä käy 

kymmenkunta buddhalaista tai ylikin. Kotikokousten kautta löytyy koko ajan uusia kasteoppilaita; 

viime vuonna meidän seurakunnassamme kastettiin 19 henkeä ja toissa vuonna 25. En usko, että 

Japanissa on ainoatakaan toista luterilaista seurakuntaa, joka olisi yltänyt samanlaisiin lukuihin. 

(Minulla ei ole tämän kasvun kanssa vielä mitään tekemistä, koska olen täällä uusi työntekijä.)  

 

K-haran strategiaan kuuluu myös se, että pienryhmät pitäisi saada maallikkojen pyöritettäväksi. 

Seurakunnan työntekijät eivät ehdi joka paikkaan, eikä ole tarkoituksenmukaistakaan, että he tekevät 

kaiken. Minä olen koettanut parhaan kykyni mukaan saada kristittyjä vetämään raamattupiirejä, mutta 

se on toistaiseksi onnistunut vasta yhdessä ryhmässä.  

 

Itse toivoisin tietysti hiljaisessa mielessäni, että K-hara olisi yhtä kiinnostunut pienryhmien 

SISÄLLÖSTÄ kuin niiden olemassaolosta ja lukumäärästä. Lain ja evankeliumin erottamiseen hän 

saisi samaten kiinnittää vähän enemmän huomiota; sitä tuskin mainitaan yhdellä sanallakaan koko 

väitöskirjassa, vaikka siinä muuten esitellään luterilaisen kirkon hyviä puolia kirkon kasvun kannalta.  

 

Mielestäni avoin raamattupiiri sopii pienpiireihin erinomaisesti, koska siinä on mukana paitsi ristin 

sanoma myös keskustelun kautta syntyvä inhimillinen yhteys. 

 

K-hara sanoi kerran saarnassaan, että hän on iloinen ympärilleen annetuista ihmisistä, jotka eivät ole 

kaikesta yhtä mieltä hänen kanssaan. Tätä piirrettä kunnioitan pastorissani, kuten kaikissa muissakin 

johtajissa. Olen joutunut kerran kirkkovaltuustossa sanomaan, että olen pastorin kanssa 

naispappeudesta ja siihen liittyvistä menettelytavoista eri mieltä. Luulin silloin, että K-hara suuttuisi – 

yhdeksän kymmenestä japanilaisesta papista olisi suuttunut, jos lähetyssaarnaaja olisi sanoa 

paukutellut suorat sanat kaikkien edessä. Mutta ei K-hara! Hänen asenteensa on ollut yhtä ystävällinen 

tuon kirkkovaltuuston jälkeen kuin siihen asti, jos ei vieläkin ystävällisempi.  

 



Pastorimme antaa ihan ilmiselvästi minulle arvoa, mistä kannattaa olla kiitollinen. Keskinäinen 

kunnioitus ei näet ole mikään itsestäänselvyys kansallisen työntekijän ja lähetin välillä. Kun vuosi 

sitten murehdin, etten osaa pitää ruokapiirejä, kuten muut naispuoliset lähetyssaarnaajat, vastasi pastori 

hyväntuulisesti: "Ei Jumala voi kaikkia armolahjojaan yhdelle ihmiselle antaa." Tarkoitti siis, että 

riittää kun pidän puheita ja vedän raamattupiirejä.  

 

Yksi osoitus K-haran suhtautumisesta lähetyssaarnaajaansa on se, että hän tahtoisi lähettää minut 

Amerikkaan kahden viikon kurssille sielunhoitoa opiskelemaan – seurakunnan kustannuksella! 

(Osallistumismaksu 4000 mk). Ehkä hän on sitä mieltä, että en osaa vielä tarpeeksi hyvin hoitaa 

seurakuntalaisten sieluja, vai mitä sitten ajatellee, mutta joka tapauksessa tämä asia liikuttaa minua 

syvästi. Kysymys on Stephen Ministries -nimisestä luterilaisesta sielunhoitosysteemistä, jossa 

opetellaan käyttämään sielunhoitokeskusteluissa myös Jumalan Sanaa.  

 

Soitin juuri äsken pastorille ja kysyin, millaisia terveisiä hän tahtoisi lähettää kiertokirjeeni lukijoille. 

Näin hän pyysi sanomaan: "Kiitän teitä koko sydämestäni siitä, että rukoilette Nishi-Akashin 

seurakunnan ja Takaokan evankelioimistyön puolesta. Pyydän teitä tästä lähtienkin rukoilemaan, että 

mahdollisimman moni japanilainen voisi löytää Jeesuksen meidän pienryhmiemme ja 

jumalanpalvelustemme kautta."  

 

                   Eipä sitten muuta tällä kertaa  

                   kuin kiitokset teille yhteistyöstä  

                   tässä lähetyksen suuressa asiassa.   Mailis  



 


