
 
Nishi-Akashin luterilainen kirkko 

Ystäväkirje 3/93 

Ystävät kalliit                             

Kiitos taas kaikesta taustatuesta, ei vähiten esirukouksista. Ilmeisesti pikkuveli pääsi kuin pääsikin 

ylioppilaaksi – ja kuinka monta prosenttia tästä on kiittäminen esirukouksen voimaa, sen tietää yksin 

Jumala. Minä arvaisin että 90.  

En voi olla siteeraamatta tälläkin kertaa erään kirjeeni lukijan kommenttia: "Minusta on muuten vihdoinkin 

tullut japaninlähetyksen kannattaja. Olet joutunut tekemään aika paljon töitä, että näin on käynyt. Mutta 

kiertokirjeesi ovat nyt, noin 15 vuoden jälkeen, saaneet minut ajattelemaan, että tuotakin työtä varmasti 

tarvitaan. Olen toisinaan jopa näpsäyttänyt kannatustilillesi jonkun pienen ja vähän isommankin summan."  

En voinut olla nauramatta ääneen, kun nuo lauseet luin. Ei hassumpaa – joku alkaa nähdä Japanin-

lähetyksen tarpeellisuuden luettuaan 15 vuotta kiertokirjeitäni! Ja kaiken lisäksi juuri nyt, kun koko työ 

horjuu vararikon partaalla jenin hinnan tähden.  

Jo aikoja sitten eräs toinen kirjeeni lukija pyysi minua kuvaamaan seurakuntaelämän eroja valtionkirkossa ja 

tällaisessa "vapaakirkossa" kuin tämä Länsi-Japanin ev.lut. kirkkokin on. Olen haudutellut tätä aihetta 

mielessäni siitä lähtien, ja nyt siis vastaan tuohon kysymykseen.  

Valtionkirkon ja Länsi-Japanin ev.lut. kirkon eroja 

Japanilaisten ja suomalaisten seurakuntien ero jysähti oikeastaan mieleeni hyvin voimakkaana erään 

suursiivouksen yhteydessä. Oli joulun alus meneillään, ja kirkko piti siis siivota kunnolla. Edellisen 

sunnuntain kirkollisissa ilmoituksissa oli sanottu, että ottakaa seuraavana pyhänä mukaanne esiliina ja 

siivousrätti. Niinpä minäkin – kohtalaisen pitkä kun olen – riipuin taivaan ja maan välillä kirkon eteisen 



getabakon (kenkä- ja tossukaapin) päällystä siivoamassa. Pölyjä oli kasaantunut sellainen kerros, että 

arvelin edellisestä siivouksesta kuluneen vuosia. Ehkäpä kukaan muu ei ole ylettänyt viime vuosina kaapin 

päälle asti!  

Viisikymmentä henkeä – miestä ja naista – kuurasi kirkkosalia, eteistä ja vessoja oikein olan takaa. Ikkunat 

pestiin, samoin seinät. Puhdasta tuli alle tunnissa, kun väkeä oli niin paljon mukana. Tavallisia 

viikkosiivouksia varten on olemassa omat vuorolistansa. Jotkut siivoavat seurakuntasalin, toiset taas 

hoitavat puutarhaa kirkon ympärillä. KAIKKI seurakunnan jäsenet tekevät jotakin. Palkattua työvoimaa on 

kolme henkeä: pastori ja evankelista, joiden palkan ja sosiaalimenot seurakuntalaiset maksavat itse, ja minä, 

jonka palkka tulee Suomesta.  

Tuon joulusiivouksen aikana minä vain jollakin tavalla tajusin, miten läheiseksi tulee kirkko, joka 

seurakuntalaisten on siivottava itse. Eikä vain siivottava, vaan myös maksettava. Jotkut seurakunnat ovat 

saaneet tontin lähetykseltä, joka osteli niitä halvalla sodan jälkeen. Mutta voi niitä kristittyjen porukoita, 

joiden on pitänyt tonttinsakin maksaa! Edellinen seurakuntani Itami pulittaa tänä vuonna 

kirkkorakennuksestaan ja sen tontista 100 miljoonaa jeniä, se on viisi miljoonaa markkaa. Maksumiehenä 

toimii 40 kristittyä. Nishi-Akashi, nykyinen seurakuntani, on saanut lähetykseltä tonttinsa. Noin 10 vuotta 

sitten se rakensi uuden kirkon, johon mahtuu 150 henkeä. Velanmaksu loppuu tänä vuonna; vuosittain on 

velkaa lyhennetty ja korkoja maksettu 150 000 markan verran.  

Seuraavaksi kerron vähän tilastotietoja Nishi-Akashin seurakunnasta viiden vuoden ajalta. Emme laske 

jäseniä, vaan jumalanpalveluksessa kävijöitä ja kasteita, koska näistä luvuista käy ilmi todellinen tilanne. 

Seurakunta täyttää ensi vuonna 45 vuotta. 

jum.palv.  aikuiskast./lapsik.  konfirm.  budjetti jeneinä*  

1988  92 henk.       3  / 4 = 7       3       18,2 milj. 

1989  99  "            17  / 8 = 25     0        20    "    

1990  104 "             9  / 9 = 18      1       21,5  "   

1991  124 "             9  / 4 = 13      6       24    " 

1992  135 "            11  / 11= 22      3      27,5  "                    *1milj. jeniä = 50000mk 

Jos jumalanpalveluksessa kävijöiden määrä on kasvanut viidessä vuodessa kolmanneksen, niin sitä ei voi 

pitää minään muuna kuin Jumalan ihmeenä. Yleensä japanilaisen seurakunnan kasvu pysähtyy 

kolmeenkymmeneen henkeen, koska yksi pappi ei pysty paimentamaan sen useampaa lammasta. Yli sadan 

hengen jumalanpalvelukset ovat todella harvinaisia tässä maassa, ja niiden salaisuus on se, että pappi 

ymmärtää luottaa maallikoihin.  

Nuo viime vuoden 135 kirkossa kävijää jakaantuvat itse asiassa neljään eri jumalanpalvelukseen. Kaksi 

pidetään Nishi-Akashin kirkossa klo 8.00 ja 10.15 sunnuntaiaamuisin, kolmas Takaokan kappelissa (=minun 

alakerrassani) klo 15.00 sunnuntai-iltapäivisin ja neljäs Nishi-Akashin kirkossa maanantaisin klo 9.30. 

(Viimeksi mainittu on tarkoitettu niitä rouvia varten, joita aviomies ei päästä pyhänä kirkkoon.) Takaokan 

jumalanpalvelukset aloitettiin 1991, kuten tilastostakin näkyy.  



Pastori Katsuhara on mielestäni harvinaislaatuinen ihminen. Hän on nöyrä eikä loukkaannu siitä, jos muut 

osaavat jonkin asian paremmin kuin hän itse. Toiset ihmiset eivät ole hänelle uhka, vaan resurssi. Sanoinkin 

pastorilleni viime sunnuntaina: "Miten sinä OSAATKAAN etsiä kaikista ihmisistä heidän armolahjansa esille? 

Vaikeimmistakin. Ja miten sinä JAKSATKAAN suhtautua niin arvostavasti ja lämpimästi tähän 

mahdottomaan lähetyssaarnaajaan?" "Jinzai wa yakin nashi", vastasi pastori japanilaisella sananlaskulla, 

joka tarkoittaa, että kaikilla ihmisillä on sekä lahjansa että vikansa.  

Meillä on seurakunnassa monenlaista toimintaa. Ensinnäkin koulutusta. Pastori on opettanut vuosikausia 

Amerikan luterilaisten kehittämää Betel-raamattukurssia. Raamatun läpi käyminen kestää kaksi vuotta. 

Läksyjä luetaan ja kokeita pidetään. Aina kun yksi 10 -20 hengen ryhmä on kurssinsa läpäissyt, aloitetaan 

seuraava. Tämän kärsivällisen raamatunopetuksen tuloksena on meidän seurakunnassamme paljon väkeä, 

jotka ”tuntevat pyhät kirjoitukset".  

Viime vuonna pastori piti jonkinlaisen opetuslapseus-kurssin. Siinä opiskeltiin kristityn elämää eli 

henkilökohtaisen aamuvartion pitämistä, seurakunnassa suoritettavaa palvelutyötä, uhraamista, 

todistamista ja mitä kaikkea lie opiskeltukaan. Seuraavaksi pastori suunnittelee diakoniatyön aloittamista 

monenlaisille väliinputoajille. Tämä on vielä suhteellisen uusi alue meidän kirkkokunnassamme.  

Lähetystyötäkin Länsi-Japanin ev.lut. kirkko tekee Hong Kongissa. Seuraavaksi lähetyskentäksi kaavaillaan 

Kiinaa tai Mongoliaa. Meillä on täällä Takaokassa yksi kandidaatti (Michiko -san), joka kokee saaneensa 

Jumalalta kutsun juuri Mongoliaan. (Minä muuten mainitsen lähetystyön ja köyhien maiden auttamisen 

usein puheissani. Mielestäni lähetin yksi tehtävä on koettaa avata japanilaisten kristittyjen silmiä maailman 

hädälle. Sitä paitsi kalliilla jenillä olisi tosi edullista tehdä lähetystyötä!) 

Minä opetan seurakunnalleni raamattupiirin vetämistä, ja tänä vuonna myös sielunhoitoa, jota kävin 

Amerikassa opiskelemassa viime kesänä. Piirin vetäjiksi valmistui huhtikuussa 10 naista, ja saman verran 

kurssillani on tulevia sielunhoitajia.  

Myös toimistotyöt kirkolla tehdään yhteisvoimin. Muutamat rouvat käyvät kirjoittamassa puhtaaksi kirkon 

tiedotuslehteä, monistamassa sitä, kirjoittamassa kirjeitä "etsijöille" ja kortteja syntymäpäiväsankareille 

yms.  

Jos rahaa pitää saada kokoon jotain tiettyä tarkoitusta varten, pistetään pystyyn myyjäiset, tai muuten vain 

leivotaan kaakkuja ja myydään niitä jumalanpalveluksen jälkeen. On siellä kirkon perällä joskus myyty myös 

jonkun vihreäpeukaloisen kasvattamia ruukkukukkia tai vaatefirman lahjoittamia puseroita. Rahat ovat 

menneet naapuriseurakunnan rakennusrahastoon, pappisseminaarin tarpeisiin ja milloin mihinkin.  

Niin, myös pappisseminaaria on ylläpidettävä, samoin on kustannettava kristillisiä radio-ohjelmia eli 

Luterilaista tuntia. Näihin projekteihin on tullut paljon avustusta Norjasta ja vähän Suomestakin, mutta 

nykyään ulkomainen raha alkaa olla yhä tiukemmassa. Japanilaisten on itsensä maksettava yhä enemmän 

siitä, mitä lähetys ennen kustansi, ja sehän on ihan tervettä kehitystä.  

Uusia ihmisiä saadaan kokoon kotikokousten kautta. Kristityt avaavat kotinsa ja kutsuvat mukaan 

buddhalaisia ystäviään. Meidän seurakunnassamme on pitkälle toistakymmentä kotikokousta, ja melkein 

kaikki pyörii maallikkovoimin. Lapsille on olemassa omat kotikokouksensa. Pastori ja minä olemme yhtä 

mieltä siitä, että on parempi kouluttaa 10 maallikkoa tekemään evankelioimistyötä kuin että yksi pappi ja 

yksi lähetyssaarnaaja koettaisivat tehdä 10 ihmisen työt.  



Mitä minä vielä osaisin kertoa "vapaakirkkoni" toiminnasta? Urkuria ei ole – soittotaitoiset seurakuntalaiset 

säestävät vuoronperään, ja hyvin säestävätkin. Kuorokin täällä on. Omaa hautausmaata ei ole, mutta 

yleiseltä hautausmaalta on ostettu yksi suuri hauta seurakunnan tarpeita varten. Japanissahan on 

lakisääteinen polttohautaus, joten yhteen hautaan mahtuu paljon uurnia. 

Pyhäkoululaisia meillä on 50, joista suurin osa kristittyjen lapsia. (Buddhalaisia lapsia tavoitetaan 

kotikokouksissa.) Pyhäkoulunopettajia on kymmenkunta, ja voi miten innokkaita he ovatkaan tehtävässään! 

Jos joku ryhmän lapsista jättää pari pyhäkoulua väliin, lähettää opettaja varmasti tälle kortin.  

Takaokan kappeliseurakunta (jonka ”kappeli” on siis meikäläisen talon alakerta) on vielä asia erikseen. Siellä 

meitä on vain vähän: 15-20 henkeä. Tunnelma on tosi lämmin, sillä tunnemme toisemme hyvin. Kaikki 

auttavat voimiensa mukaan. Täälläkin on siivousvuorot ja kolehtirukousvuorot ja jumalanpalveluksen 

johtamisvuorot yms. Kotikokouksia pidetään sekä aikuisille että lapsille. Kappelissakin kokoontuu 

raamattupiiri, josta sanotaan Anna Sanan kiertää -raamattupiirioppaan ensimmäisellä sivulla seuraavasti: 

"Omistan tämän kirjan Takaokan raamattupiiriläisille, sekä kristityille että buddhalaisille, joiden kanssa olen 

iloinnut ja itkenyt saadessani kohdata Jeesuksen kirjassa käsiteltävien tekstien kautta." Ja se on ihan totta: 

JOKA kerran me itkemme ja nauramme Takaokan raamattupiirissä. Ja aina siellä on mukana myös etsijöitä.  

Mitkä ovat kansankirkon hyvät puolet vapaakirkkoon verrattuna? Se, että kansankirkko tavoittaa suuren 

osan kansasta koulun uskonnonopetuksen, rippikoulun, armeijan ym. kautta. Me täällä Japanissa 

joudumme näkemään vaivaa, että saisimme uusia ihmisiä sanankuuloon. (Toinen asia sitten on, millä 

tavalla Suomen kirkko käyttää nykyään loistavat mahdollisuutensa hyväkseen.) Myös kirkollisverot ovat 

tietysti suuri siunaus, mutta niihinkään ei auta luottaa liikaa, kuten viimeaikainen kehitys Suomessa on 

osoittanut.  

Japanin seurakuntaelämän etu on taas se, että kirkko on todella OMA kirkko – ei valtion. Seurakunta on 

kuin yksi suuri perhe, jossa ilot ja surut jaetaan toisten kanssa. Mitään ei voi odottaa valmiina, kaikki on 

tehtävä ja maksettava itse. (Ainoana poikkeuksena tietysti lähetyssaarnaajan palkka ja hänen kappelinsa 

vuokra, jotka te, rakkaat ystävät, kustannatte.) Mutta koska kirkko on oma kirkko, kuuluu asiaan, että 

kristityt tulevat joka pyhä jumalanpalvelukseen. Ei puhettakaan, että sieltä voisi jäädä pois muuta kuin 

pätevän syyn tähden. Kirkkoon on hyvä tulla – ei sieltä mielellään pois jääkään. On ihanaa nähdä, miten 

kirkkosali alkaa käydä ahtaaksi. Muistan niin hyvin ne Suomen jumalanpalvelukset, joissa väkeä istui tosi 

harvassa, ja nekin jotka siellä istuivat, olivat vanhoja. Meillä täällä Nishi-Akashissa käy kaikenikäisiä ihmisiä, 

lapsista vanhuksiin. Miehiä on 1/3.  

Täkäläisen systeemin haittapuolia ovat lisäksi seuraavat asiat: Pienen porukan ihmissuhteet ovat 

tulehtumisarkoja. Moni lopettaa kirkossakäynnin riideltyään toisen kristityn tai pastorinsa kanssa. Ja vielä: 

kaikki pyörii papin ympärillä jopa enemmän kuin Suomessa. Meidän pastori tahtoo onneksi muuttaa 

systeemiä vähemmän pappiskeskeiseksi, mutta monet muut papit pitävät rautaisella otteella kiinni 

laumastaan ja kaikesta seurakunnan toiminnasta.  

Tahdon vielä lopuksi kertoa Tsutsui-sanista, joka kastettiin toissa jouluna, mutta ei pitkään aikaan löytänyt 

omaa palvelutehtäväänsä seurakunnasta. Kaikilla muilla oli joku tärkeä tehtävä, paitsi hänellä. Sitten 

Tsutsui-san näki unen: ristin juurelle oli asetettu kauniita kukkia. Siitä tämä kristitty nainen sanoi 

tajunneensa, että Jumala tahtoo hänen tuovan joka viikko kukkia Takaokan jumalanpalvelukseen. Ja niin 

hän nyt tekeekin – näkisittepä vain, miten ihania kukka-asetelmia me täällä katselemme jokaisen 

jumalanpalveluksen aikana... 



Hyvää kesää, ystävät - älkää unohtako Kylväjän kesäpäiviä!   

 


