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Hiroaki Yoshimura 

 

 

SEURAKUNTAYHTEYS ON TIE VOITTAJAN PALKINTOPAIKALLE 

 

Luen Raamatun kohdan Filippiläiskirjeen kolmannesta luvusta. Paavali sanoo:  

”En tarkoita, että olisin saavuttanut päämääräni tai jo tullut täydelliseksi. 

Mutta pyrin kaikin voimin saavuttamaan sen, kun kerran Kristus Jeesus 

on ottanut minut omakseen. Veljet, en katso vielä päässeeni siihen asti. 

Vain tämän voin sanoa: jättäen mielestäni sen, mikä on takanapäin, 

ponnistelen sitä kohti, mikä on edessä. Juoksen kohti maalia 

saavuttaakseni voittajan palkinnon, pääsyn taivaaseen. Sinne Jumala 

kutsuu Kristuksen Jeesuksen omat.” (3:12-14). 

 

Japanin kristillisissä kirkoissa on sanontatapa, joka koskee maan kristillisyyden 

heikkoa kohtaa: ”Kurisuchan wo Sotsugyousuru”. Suorana käännöksenä se 

tarkoittaa ”kristillisyydestä valmistumista”. Valmistuminen on sama kuin 

opinnoista valmistuminen. Sellainen valmistuminen on hyvä asia. Mutta mitä 

kristillisyydestä valmistuminen tarkoittaa? Eräs japanilainen pastori varoitti 

minua hämmästymästä, mikäli kohtaan henkilön, joka kertoo ilman 

hepeää: ”kyllä minäkin joskus sain nuorena kasteen”. Hänellä ei siis enää ole 

seurakuntayhteyttä; kaste on jäänyt eräänläiseksi muoistomerkiksi nuoruuden 

ajasta, jolloin elämään on haettu jotain uutta. Kristillisyydestä valmistuminen 

tapahtuu, kun kastettu ihminen ei ymmärtänyt, että kasteen hetkestä alkaa koko 

elämän kestävä juoksu taivaan kotiin. Hän luulee jo käyneensä läpi elämänsä 

yhden jakson, jonka alkamiskohtana kaste oli, mutta jostakin syystä hänelle se 

jakso on päättynyt. Tosiasiassa hän on vain jättänyt kesken uskonelämän 

koulun. 

 

Työskentelemme Suomikirkon seurakunnassa, joka on tällä hetkellä Sleyn 

japaninlähetystyön ainoa seurakutatyöpiste. Valitettavasti Suomikirkkokaan ei 

ole mikään poikkeus ”valmistujien” suhteen. Seurakunnan 24 vuoden historian 

aikana siellä on ollut yli 40 kastetta. Tällä hetkellä heistä viisi - kuusi on sellaisia, 

jotka käyvät jumalanpalveluksessa säännöllisesti viikottain tai harvemmin. Mitä 
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muille kastetuille on tapahtunut? Pari elää toisessa seurakuntayhteydessä, 

johon he muuttivat. Mutta mihin muut ovat joutuneet? Monet heistä ovat 

muuttaneet toiselle paikkakunnalle ilmoittamatta osoitteenmuutosta, joten heihin 

ei saada yhteyttä. Toiset taas eivät vastaa seurakunnan tekemiin 

yhteydenottoihin. He ovat jättäneet seurakuntayhteytensä, missä kastettuina he 

aloittivat uskonelämän juoksun.  

 

Toisaalta Suomikirkon jumalanpalveluksessa käy tällä hetkellä noin 20 henkeä. 

Suuri osa heistä on toisista seurakunnista muuttaneita eli muualla kastettuja 

ihmisiä. Seurakunnan elinvoima on suurelta osin heidän varassaan. 

Lähetystyöntekijöiden kovan työn tuloksena sekä seurakuntayhteydessä 

pysyneet että muualla kastetut jäsenet ovat onnistuneet muodostamaan 

uskollisen joukon, joka on hyvin tietoinen kasteen armon voimasta ja 

merkityksestä, joka kantaa heitä läpi koko elämän taivaan kotiin asti. Erityisen 

tärkeää heille on uskossa kasvaminen Sanan kuulemisen kautta. Oli 

ilahduttavaa kuulla heidän palautteensa, jossa he kertoivat uskonelämän 

vahvistumisesta jumalanpalveluselämän kautta. Seurakuntaelämässä 

uskollisena joukkona he ovat sitoutuneita seurakunnan eri toimintoihin ottaen 

vastuutehtäviä ja kutsuen ahkerasti uusia ihmisiä sekä aikaisemmin kastettuja 

mukaan uskonelämän juoksuradalle. 

 

Yleensä sanotaan, että lähetystyö on kutsuvaa työtä. Kutsuvan työn kautta 

tavoitetaan niitä ihmisiä, jotka eivät ole kuulleet evankeliumia Jeesuksesta 

Kristuksesta. Suomikirkon työn kautta olemme saaneet miettiä, mitä ”kutsuva työ” 

tarkoittaa. Tähän olemme saaneet vastauksen työmme kautta. Kutsuva työ on 

kutsu nimenomaan seurakuntayhteyteen, jossa Jumalan sanaa julistetaan 

oikein ja sakramenttia toimitetaan oikein, jotta kasteen saaneet eläisivät 

yhdessä seurakunnassa ja juoksisivat ”kohti maalia saavuttaaksensa voittajan 

palkinnon, pääsyn taivaaseen”. Tällaisen seurakuntayhteyden järjestäminen on 

lähetystyön oleellinen osa. 

 

Pyydämme jatkamaan esirukoustanne Suomikirkon työn puolesta sekä kaikkien 

kastettujen seurakuntayhteyteen palaamisen ja perille pääsemisen puolesta. 


