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EVANKELIUMI 
MUUTTAA MAAILMAA

Lähetystyöntekijämme Japanissa ovat 
julistaneet kohta viidenkymmenen 
vuoden ajan iloista sanomaa Jeesuk-

sesta, kutsuneet luopumaan epäjumalista 
ja turvautumaan elävään Jumalaan. Monet 
ovat työmme kautta tulleet uskoon ja useita 
seurakuntia on perustettu. Työ on kantanut 
hedelmää.

Vaikka Japani on lähetystyön kannalta 
vaikea maa, ja odotamme ja rukoilemme 
enemmän tuloksia, meidän tulee muistaa, 
että evankeliumi etenee sielläkin.  Teemme 
työtä Japanissa ainakin kolmesta syystä. En-
siksikin, koska Vapahtajamme on käskenyt 
meidän viedä evankeliumia kaikille kansoille 
ja jokaiselle ihmiselle. Toiseksi, koska ha-
luamme mahdollisimman monen japanilai-
sen olevan kerran taivaassa.  Kolmanneksi, 
koska evankeliumia julistaessamme ylistäm-
me Jumalaa ja hänen suuria tekojaan, vaikka 
sitä ei otettaisi vastaan. 

Kävin tutustumassa toissa vuonna Kan-
sanlähetyksen työpisteisiin Japanissa. Näin 
miten ammattitaitoisesti ja rakkaudella lä-
hettimme tekivät työtä seurakunnan hyväksi. 
Välitän tässä myös kirkon johtajien kiitokset. 
He antoivat hyvän todistuksen Kansanlähe-
tyksen ja lähettiemme työstä. Samalla suur-
ten kaupunkien keskellä sydämen täytti suru 
siitä, että niin harva saa kuulla ilosanoman. 
Tajusin taas, että länsimaissa evankeliumia 
on jatkuvasti tarjolla, mutta suuri osa maail-
man ihmistä ei ole koskaan kuullut Jumalan 
valmistamasta pelastuksesta.

Niitä, jotka haluavat lähteä kertomaan, 
on paljon. Maailman evankelioimisen on-
gelmana ei ole lähtijöiden vaan lähettäjien 
puute.  

Kiitän kaikkia teitä, jotka eri tavoin 
olette mukana julistamassa evankeliumia 
Japanissa. Jotkut on lähetetty paikan päälle 
ylittämään kieli- ja kulttuuriesteet. Suurin 
osa toimii lähettäjän tärkeässä tehtävässä 
kotimaassa.  He rukoilevat, levittävät näkyä 
ja antavat omastaan, jotta tässä saarivaltiossa 
mahdollisimman moni kuulisi Jeesuksesta.  
Jos et ole vielä mukana maailmanhistorian 
suurimmassa tehtävässä, tule nyt mukaan 
muuttamaan maailmaa.

Lähetysrakkaudella, 
Mika Tuovinen, 
Lähetysjohtaja 
Suomen Ev.lut. Kansanlähetys
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MIKÄ ON KANSANLÄHETYS?
Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys 
(SEKL) on vuonna 1967 perustettu kirkon lähe-
tysjärjestö, jonka tarkoituksena on toteuttaa Jee-
suksen antamaa lähetyskäskyä lähellä ja kaukana. 
Kansanlähetys on herätysliike ja toimii työssään 
Raamatun sekä luterilaisen tunnustuksen poh-
jalta.Tunnuksenamme on ”Evankelioikaa kansa 
evankelioimaan kansoja”.

Kansanlähetys kertoo kotimaassa evankeliumia 
hengellisen elämän syntymiseksi, syventämiseksi 
ja vahvistamiseksi. Tavoitteena on, että ihmiset 
Kristuksen rakkauden vaikutuksesta lähtevät 
liikkeelle joko lähettäjinä tai lähtijöinä. Kansanlä-
hetys toimii 18 piirijärjestönsä kautta kotimaassa 
ja Ruotsissa. Kansanlähetyksellä on 68 lähettiä, 
jotka toimivat 15 eri maassa. 

Suomen evankelisluterilaisen 
Kansanlähetyksen keräysluvat 

POL-201-11731 koko Suomen alueelle 
ja ÅLR 2015/11253 Ahvenanmaalle 
on myöntänyt Poliisihallitus. Lisä-
tietoja: http://sekl.fi/maksuinfo/Lisätietoa Kansanlähetyksen työstä saa sivustolta www.suuressamukana.fi.

YONAGON SEURAKUNNASSA
KÄY YHTÄ PALJON 
LAPSIA KUIN AIKUISIA
Yonagon seurakunta on 
Länsi-Japanin evankelis-
luterilaisen kirkon neljän-
neksi suurin seurakunta. 
Sunnuntaisin järjestetään 
jopa viisi tilaisuutta.

Kansanlähetys on tehnyt lähetystyötä 
Japanissa lähes viisikymmentä vuotta. 
Työtä tehdään yhteistyössä Länsi-Ja-

panin evankelisluterilaisen kirkon kanssa. 
Lähetystyöntekijämme Lauri Palmu vieraili 
Yonagon seurakunnassa alkuvuodesta. 

Seurakunnan pastorina toimii Hideki 
Matsumura, joka oli vuosina 2012–2016 
Länsi-Japanin evankelisluterilaisen kirkon 
presidentti. Yonagon seurakunta on 219 
jäsenellään kirkon neljänneksi suurin seu-
rakunta. Seurakunnan jäseneksi kastettiin 
kaksitoista henkilöä vuonna 2015. 

Sunnuntaisin seurakunnassa on enimmil-
lään viisi eri tilaisuutta: ensin kaksi pyhä-
koulua alakoululaisille ja alle kouluikäisille 
erikseen, sitten varsinainen jumalanpalvelus, 
iltapäivällä yläkouluikäisistä aikuisiin suun-

Teksti ja kuvat: Lauri Palmu

nattu musiikkipainotteinen jumalanpalvelus 
sekä vielä iltajumalanpalvelus niille, jotka 
eivät töidensä takia pääse päivätilaisuuteen.

Pyhäkoulutyö kantaa  
hienoa hedelmää

Pyhäkoulut pyörivät yhteiskristillisen ME-
BIG-formaatin avulla. Tilaisuuden nimi 
MEBIG tulee sanoista MEmory (muisti), 
BIble (Raamattu) ja Game (pelit). 

Toiminnan avulla lapset oppivat jo pienes-
tä pitäen perustamaan elämänsä Raamatun 
opetuksen varaan. Raamatun opetuksen ja 
rukouksen lisäksi tilaisuuksissa on vahva 
liikunnallinen osuus. Uskontunnustus lausu-
taan rap-musiikin tahtiin, laulut ovat vauh-
dikkaita ja niihin kuuluu paitsi käsiliikkeitä, 
myös tanssiaskelia. 

Lapset saavat tulla leikkimään ja pelaa-
maan jo puoli tuntia ennen pyhäkoulun 
alkamista. Hideki Matsumura ja hänen 
vaimonsa Midori ovat kasvattaneet lähes 20 
vuoden kokemuksella pyhäkoulutyön avulla 
seurakuntaan vahvan vapaaehtoisten nuor-
ten tiimin. Seurakunnan pääjumalanpalve-
lukseen osallistuu keskimäärin 64 henkilöä 
ja pyhäkouluihin 60 lasta.

Seurakunnan pastori Hideki Matsumura.

Pyhäkouluissa riittää menoa ja meininkiä.

GOSPELKUORO
VÄLITTÄÄ ARMOA

Kun amerikkalaisen Whoopi Goldbergin 
tähdittämä Nunnia ja konnia -elokuva 
rantautui Japaniin 1990-luvulla, musiikki 
synnytti gospelbuumin Japaniin. Moni halusi 
laulaa gospelia, vaikkei kristitty ollutkaan. 
Gospelkuorot houkuttelevat edelleen. Sitä 
kautta on moni löytänyt seurakuntayhteyden 
ja kääntynyt kristityksi.

Rejoice-gospelkuoro täyttää tänä vuonna 
15 vuotta. Sen johtaja Takeshi Tanakalle  
musiikkiharrastuksesta  on tullut työ ja gos-
pelmusiikin levittämisestä elämäntehtävä. 

– Toiveeni ja rukoukseni on, että yhdessä 
gospelia laulamalla Jumalan armo ja rakkaus 
välittyisi myös heille, jotka eivät Jumalaa 
vielä tunne, Tanaka kertoo syitä kuoron 
perustamiselle. 

Teksti: Ulla Pendolin

JAPANIN VÄESTÖ 
IKÄÄNTYY 
NOPEASTI
Japanin monista kirkkokunnista koostuvan 
kristillisen kirkon kasvu on näyttää pysäh-
tyneen. Seurakunnat harmaantuvat rinta 
rinnan yhteiskunnan kanssa. Japanissa syn-
tyvyys on laskenut tasaisesti viimeisen viiden 
vuoden ajan, kun kuolleisuus on puolestaan 
lisääntynyt. Vuonna 2048 väkiluvun ennus-
tetaan olevan enää 99 miljoonaa, josta 38 
% olisi yli 65-vuotiaita. Vaikutukset tuntuvat 
seurakunnissa sekä jäsenistössä että työnte-
kijöissä. Kristillisen kirkon aika Japanissa 
on aina liittynyt yhteiskunnan suuriin mur-
rosvaiheisiin. Kansanlähetyksen yhteistyö-
kirkko, Länsi-Japanin evankelisluterilainen 
kirkko, on uusimassa strategiaansa. Kirkko 
haluaa panostaa entistä enemmän lapsi- ja 
nuorisotyöhön. Samalla nähdään, että kris-
tillinen todistus on erityisen vaikuttava juuri 
vanhuuden ja kuoleman kysymyksissä.
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Nishinomiyalainen Kaoru Motoda sai 
ensikosketuksen kristilliseen uskoon, 
kun hän avioitui kaksikymmentä-

kaksi vuotta sitten. Lapsuudenkoti oli ollut 
uskonnoton, mutta kristityt appivanhemmat 
pyysivät hänet mukaansa kirkkoon. Vel-
vollisuudentunnosta hän noudatti kutsua 
muutaman kerran, vaikkei saarnoista mitään 
ymmärtänytkään.

Raamattu alkaa kiinnostaa
 
Anoppi kuoli syksyllä 2005, ja kolme vuot-
ta myöhemmin appi avioitui uudelleen. 
Pariskunta muutti Nishinomiyaan ja liittyi 
Etelä-Nishinomiyan seurakuntaan. Kaoru 
Motoda osallistui jälleen muutaman kerran 
jumalanpalveluksiin.

7 SYYTÄ TEHDÄ
LÄHETYSTYÖTÄ JAPANISSA

JOHDATUSTA 
JOKA ASKEL

– Kuuntelin saarnoja vain vasemmalla 
korvalla, Kaoru pohtii.

Yhteydenpito Kaoru Motodan perheen 
ja lähistöllä asuvien appivanhempien välillä 
oli tiivistä. Keskustelut sivusivat usein Raa-
matun opetuksia. Kaoru sai niistä apua ja 
opastusta arkeensa. 

Appivanhemmat lahjoittivat Kaorun puo-
lisolle Raamatun. Puolisoa kirja ei kiinnos-
tanut, mutta Kaoru alkoi lukea sitä. Häntä 
viehätti ajatus Jumalasta kaiken Luojana. 
Jeesukseen ja pelastukseen liittyvät tekstit 
herättivät hänessä kuitenkin epäilyksiä. 

Kristilliset hautajaiset koskettivat
 
Appi kuoli syksyllä 2013. Kristilliset hauta-
jaiset Etelä-Nishinomiyan kirkossa puhutte-
livat Kaoru Motodaa syvästi. Buddhalaiset 
hautajaiset ovat lohduttoman surullinen 
jäähyväisjuhla. 

– Näin, etteivät kristityt seurakuntalaiset 
jättäneet hyvästejä vaan iloitsivat jälleennä-
kemisen toivosta. He uskoivat apen päässeen 
taivaaseen Jumalan luo ja olevan nyt onnel-
linen, Motoda muistelee. 

Masako-anoppi jäi yksin ja masentuikin. 
Hän kuitenkin löysi seurakunnasta itselleen 
tehtävän ja sai avun tyhjään oloonsa. 

– Ihmettelin, mikä voima saa tällaista 
aikaan, Kaoru kertoo. 

Reilu vuosi myöhemmin Kaoru Motoda 
alkoi opiskella Raamattua pastori Henry 
Liivolan johdolla. Kaoru tuli kirkolle töiden 
jälkeen tai harvoina vapaapäivinään. 
– Olin usein väsynyt, mutta sain aina ihmeel-
lisesti Jumalalta voimaa, johdatusta ja apua. 
Mielenkiintoni heräsi uudelleen.

Teksti: Tuula Liivola 
Kuvat: Tuula Liivola / Philippe Gueissaz

Taloudellisesti hyvinvoiva ja 
teollisesti kehittynyt Japani 
ei vastaa yleistä mielikuvaa 
lähetyskentästä. Pitkään 
Japanissa seurakunta- ja 
raamatunopetus työtä teh-
nyt Kansanlähetyksen lä-
hetti Jorma Pihkala kertoo 
seitsemän perustetta Japa-
nin lähetystyölle.

1. Lähetyskäsky
Lähetyskäskyyn (Matt.28:18-20) liittyy 
valtaisa lupaus. Jeesuksen tahto on, että 
kristittyinä teemme lähetystyötä, jotta kaikki 
muutkin ihmiset saisivat kokea elämässään 
parasta eli Jeesuksen läsnäoloa. Jumala tah-
too viedä tämän parhaan myös japanilaisille.

2. Hätä hukkuvista sieluista
Rakkaus mitataan tuskan suuruudella. Paa-
valilla oli kipu juutalaisista. Jeesus kärsi, ettei 
kukaan hukkuisi. On olemassa vain kahden-
laisia ihmisiä, pelastettuja ja pelastettavia. 
Kun ymmärrämme pelastumisen tärkeyden, 
meissä syttyy hätä hukkuvista sieluista - myös 
japanilaisten sieluista.

Kaoru Motodan tie Jumalan luo kesti useita vuosia. - Kaikki 
kohtaamiset kristittyjen kanssa ovat olleet tärkeitä, iloitsee 
nyt viisikymppinen Motoda. 

Kerro epäilyksesi Jumalalle

Kaoru kertoi kiusaavista epäilyksistään pa-
pille, ja tämä rohkaisi kertomaan niistä myös 
Jumalalle. Vähitellen Kaorun tietoisuuteen 
alkoivat nousta oma syntisyys ja sydämen 
pimeä puoli, mutta epäilykset hälvenivät 
ja sydämeen syttyi usko. Hänet kastettiin 
joulukirkossa 2015.

– Se oli puhtaasti Jumalan teko. Jumala 
antoi kasteessa pahat tekoni anteeksi. 

Kaoru Motoda työskentelee lähihoitajana 
vanhusten palvelutalossa. 

– Jo vuosia sitten minua puhutteli erään 
kristityn vanhuksen rauhallinen olemus kuo-
leman edellä. Kasteeni jälkeen minäkin sain 
rauhan sydämeeni, Kaoru iloitsee.

Hän näkee kaikessa Jumalan johdatuksen 
elämässään. 

– Kaikki kohtaamiset kristittyjen kanssa 
ovat olleet tärkeitä. 

Kun heikentyvä moraali ja taloudellinen 
epävakaus valtaavat Japania, Kaoru Motoda 
toivoisi japanilaisten heräävän lukemaan 
Raamattua. Hän pyytää myös suomalaisia 
kristittyjä rukoilemaan Japaniin Raamat-
tu-herätystä. 

Teksti: Anssi Savonen, Kuva: Philippe Gueissaz

Kaoru Motoda opiskeli Raamattua pastori 
Henry Liivolan johdolla keväästä 2015 alkaen. 
Hänet kastettiin joulukirkossa 2015. 3. Ei muuta pelastustietä

Japanissa on paljon uskontoja. Šintolaisuu-
den ja buddhalaisuuden lisäksi harjoitetaan 
paljon esimerkiksi uususkontoja. Vain Jeesus 
pelastaa syyllisyyden, kuoleman ja saatanan 
vallasta. Japanilaisten omat uskonnot eivät 
voi ihmistä pelastaa.

4. Japanin kirkko ei kykene  
evankelioimaan omaa kansaansa
Japanilaiset tietävät kristinuskon olevan 
uskonto. Maassa on valtavasti ihmisiä, jot-
ka eivät ole kuulleet mitään kristinuskon 
sisällöstä. Japanilaisista vain noin o,8% on 
kristittyjä. Kirkot ovat niin pieniä, ettei niillä 
ole resursseja kertoa evankeliumia kaikille. 

5. Lähetystyö kantaa hedelmää
Japanin väestöstä on aikanaan, 1600-luvulla, 
ollut jopa 10% kristittyjä. Kristinusko kuiten-
kin kiellettiin kuolemanrangaistuksen uhalla 
ja joka kymmenes kristitty tapettiin! Tämän 
historian vuoksi monella japanilaisella on 
yhä kielteinen asenne kirkkoa kohtaan. Lä-
hetystyötä tehdessämme näemme, että työ 
etenee hitaasti mutta varmasti.

6. Jumala haluaa käyttää  
japanilaisiakin
Japanilaisilla on vaikeat suhteet kiinalaisiin ja 
korealaisiin synkkien sotahistorioiden vuoksi. 
Jumala kuitenkin haluaa käyttää juuri japa-
nilaisia näiden kansojen evankelioimiseen. 
Japanilla on paljon annettavaa maailman 
lähetykselle ja sen takia japanilaiset on ensin 
itse evankelioitava.

7. ”Kalliit sielut”
Kannattaako lähetystyöntekijöitä lähettää 
rikkaaseen ja kalliiseen maahan? Japanissa 
seurakunnat ovat pieniä ja haalivat kolehti-
rahoilla työntekijöidensä palkat. Kirkot ovat 
monessa suhteessa ulkomaisen rahoituksen 
varassa. Japanissa teemme työtä kalliiden 
sielujen parissa. Jeesus maksoi kuolemallaan 
rajattoman hinnan jokaisesta ihmisestä. 
Lähetystyöhön annettu raha on vain pieni 
uhraus tämän rinnalla.

KANSANLÄHETYK-
SEN TYÖN kautta on 
syntynyt kuusi seurakun-
taa Länsi-Japanin evan-
kelisluterilaisen kirkon yh-
teyteen. Syntyneiden seu-

rakuntien ohjaaminen japanilaisten vastuulle 
on yksi suurimmista haasteistamme. Vaikka 
seurakunnan saattaminen Japanin kirkon huo-
maan on tavoitteena, varsinkin alussa tarvitaan 
lähetystyöntekijää joko yksin tai mieluummin 
yhdessä japanilaisen työntekijän kanssa.

UUSIEN SEURAKUNTIEN HAASTEITA
JOSSAKIN VAIHEESSA koittaa päivä, 

jolloin vastuu seurakunnan johtamisesta 
siirtyy kokonaan japanilaiselle pastorille. 
Työntekijävaihdokset ovat herkkiä asioita 
seurakunnissa. Kun seurakuntalaiset ovat 
tottuneet kantamaan vastuuta sekä lähe-
tystyöntekijän että kansallisen työntekijän 
kanssa, toisen työntekijän väistyessä toinen 
tuttu jää jatkamaan toimintaa.

JOTTA NÄITÄ japanilaisia työntekijöitä 
olisi saatavilla, heitä tulee kouluttaa. Raa-
mattukoulun ja teologisen seminaarin työ 

on lähetystyön kannalta mitä olennaisinta. 
Siksi haluamme tukea Koben Luterilaisen 
Teologisen seminaarin ja Raamattukoulun 
työtä. Uudet opiskelijat löytyvät yleensä 
paikallisseurakunnista. Koska kristittyjen 
määrä Japanissa on pieni, myös kristillinen 
identiteetti on ohut ja opiskelemaan lähteväl-
lä täytyy olla vahva kutsumus. Tässä on yksi 
tehtävämme: vahvistaa ja rohkaista kirkon 
työhön opiskelevia. Näin seurakunnat voivat 
kasvaa ja yhä uudet japanilaiset saavat kuulla 
evankeliumin.

Tapani Kaitainen
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PUNAISTA LANKAA 
JA PIENPIIREJÄ
Nummelan perhe tuo rakkauden sanomaa japanilaisille.

OLETKO SINÄ 
TÄRKEÄ?

Jos menet pääsiäisen aikaan japanilai-
seen kauppaan, saatat löytää keksi-
paketin, jossa lukee, että pääsiäisenä 

Jeesus nousi kuolleista. Pääsiäinen näkyy 
nykyisin myös monen japanilaisperheen 
kotona. Tämä ei tarkoita, että Japani olisi 
kovaa vauhtia kristillistymässä.

– Japanilaiset rakastavat juhlia, ja pää-
siäinen on nyt alkanut lyödä läpi kaupalli-
sena juhlana, kertoo lähetystyöntekijä Mari 
Nummela. 

Japanilaisten juhlainnostus voi tuntua pin-
nalliselta, mutta toisaalta se antaa kristityille 
mahdollisuuksia kertoa juhlan sisällöstä.

– Olemme järjestäneet kirkossa pääsiäis-
juhlia kahtena vuonna, ja niihin on tullut 
mukavasti väkeä. Ohjelmassa on ollut pää-
siäismunan etsintää, on laulettu kristillisiä 
pääsiäisestä kertovia lastenlauluja ja opetettu 
pääsiäisen tapahtumista, Daniel Nummela 
kertoo.

Tyttäreni rukoilee  
nyt Jeesusta

Mari ja Daniel Nummela lähtivät lastensa 
Emman ja Aadan kanssa Japaniin vuonna 
2009. Perheen kuopus, Onni, syntyi Japa-
nissa kaksi vuotta myöhemmin. Myös lapset 
ovat saaneet osallistua ilosanoman välittämi-
seen. Viime jouluna heidän kotikirkollaan 
Awajilla järjestettiin heidän aikanaan ensim-
mäistä kertaa lasten joulunäytelmä.

– Etsimme lapsia näytelmään ja pelkä-
sin aluksi, tuleeko heitä tarpeeksi, jotta se 
voitaisiin toteuttaa. Päätin, etteivät meidän 
lapsemme tulisi sitä kolmestaan pitämään. 
Lopulta saimme näytelmään 19 lasta, joista 
16 oli siis japanilaisia, Mari iloitsee.

Joulunäytelmän toteutuminen oli jo sinän-
sä onnistuminen, mutta sen lisäksi jokaisessa 

neljässä harjoituksessa Mari sai käydä lasten 
kanssa läpi joulun sanomaa.

– Juhlaan tuli sata ihmistä. Lapset kokivat 
onnistumisia, ja saimme palautetta heidän 
vanhemmiltaan. He kiittivät meitä, että an-
noimme lapselle tällaisen mahdollisuuden 
esiintyä ja kasvattaa itseluottamusta.

Juhlien järjestämisen lisäksi Mari on 
vetänyt englantikerhoja lapsille ja ruoka-
kerhoa äideille. Kerholaisista vielä harva 
on rohjennut tulla mukaan seurakunnan 
jumalanpalveluselämään, saati kasteelle. 
Silti jokaisessa kerhossa osallistujat ovat 
saaneet kuulla Raamatun opetusta. Sana 
jää itämään.

– Kerran ei-kristitty äiti tuli kertomaan: 
”Kiitos, kun olette opettaneet tyttärelleni 
kristinuskosta. Hän rukoilee nykyään iltaisin 
Jeesusta.”

Neljäkymmentä  
saarnaa vuodessa

Daniel Nummela toimi Awajin seurakunnan 
pappina vajaat viisi vuotta. Seurakuntaan 
kuuluu tällä hetkellä 36 jäsentä. Jumalan-
palvelusten lisäksi Daniel on ahkeroinut 
Raamatun opettamisessa. Hän on käynyt 
läpi Raamatun punaista lankaa niin raa-
mattupiireissä, kastekouluissa kuin Koben 
raamattukoulussa. Seitsemän japanilaista 
hän on saanut kastaa Jumalan perheväen 
yhteyteen. Saarnoja hänelle kertyy noin 
neljäkymmentä vuodessa.

– Jossain vaiheessa kauhistelin vastuuta, 
kun seurakuntalaiset kuulevat vain minun 
saarnojani. Suurimmalla osalla hengellinen 
kasvu ja elämä on täysin sen varassa, mitä 
minä opetan. Pohdin, olenko tarpeeksi us-
kollinen Raamatulle ja Jumalalle, Daniel 
tunnustaa. 

– Sain kuitenkin muutamiakin kertoja 
sellaista palautetta, että on niin kiva tulla 
jumalanpalvelukseen, kun aina tietää, että 
julistetaan Sanaa Raamatun mukaisesti.

Kirkkokahveilta  
ei kiirehditä pois

Tähän mennessä Nummeloiden työssä yksi 
suurimmista ponnistuksista on ollut kirkon 
rakennusprojekti. Vuonna 2014 valmistunut 
Awajin 150 hengen kirkko on saatu muuta-
man kerran täyteenkin. Kirkossa on järjes-
tetty juhlien lisäksi konsertteja ja erilaisia 
tavoittavia tapahtumia.

– Japanissa konsertit ovat olleet hyvä 
työmuoto. Meidänkin aikana konserteista 
on tullut mukaan ihmisiä, jotka on sitten 
kastettu, Daniel kertoo.

Nummeloiden kokemus on ollut, että 
pienpiireistä ihmisten on hyvin vaikea tulla 
mukaan jumalanpalveluselämään. Suurin 
osa kasteelle tulleista alkoi alusta asti käy-
mään jumalanpalveluksissa.

– Heillä oli siis yhteys seurakuntaan. 
Awajin seurakunta on pienessä mittakaavas-
sa kuuluisa siitä, että kirkkokahvit kestävät 
joka pyhä vähintään puolitoista tuntia, usein 
monta tuntia. Kirkkokahveihin on panostet-
tu, ja siellä huomioidaan uudet tulijat hyvin, 
Daniel toteaa.

Lähettäjiltä vasta uskollisuutta  
vaaditaankin

Haastattelun hetkellä Nummelat ovat neljän 
kuukauden kotimaanjaksolla. Huhtikuun 
alusta Arni ja Eeva Hukari siirtyivät Awajin 
seurakunnan vetovastuuseen. Kun Num-
melat palaavat Japaniin, he siirtyvät työs-
kentelemään Koben miljoonakaupunkiin. 

Japanilaiset tarvitsevat sanomaa Jumalan 
rakkaudesta. Konkreettisen muistutuksen 
Nummelat saivat tästä, kun Mari kysyi eng-
lantikerhossa 2- ja 3-luokkalaisilta lapsilta, 
kuinka moni heistä ajattelee olevansa tärkeä.

– Kuudestatoista lapsesta kaksi nosti kä-
den ylös, Daniel kertoo.

– Meidän lapset, hän lisää.
Kun Mari mietti, olivatko lapset ymmär-

täneet, mitä hän kysymyksellään tarkoitti, 
Aada vahvisti heidän ymmärtäneen. Hänen 
vieressään ollut tyttökin oli erikseen sanonut, 
ettei ole yhtään tärkeä.

– Jos lapset ajattelevat näin, todennäköi-
sesti myös aikuisilla on hyvin samantyyppistä 
ajattelua. On ilo kertoa tällaisille lapsille ja 
aikuisille, että on joku joka heitä rakastaa 
ehdottomasti. Kaikissa tilanteissa ja riippu-
matta siitä, että he epäonnistuvat, Daniel 
muistuttaa.

Siellä heitä odottaa pioneerivaiheessa oleva, 
pikkuruinen HAT-Koben seurakunta. 

– Koen, että nyt on hyvä aika siirtyä. Re-
pertuaarimme on rajallinen. On hyvä, että 
pastori välillä vaihtuu. Kullakin papilla on 
omat painotukset ja lempiraamatunkohdat, 
Daniel sanoo.

– Ymmärrän tuon järkitasolla. Mutta tun-
netasolla ero kaikista niistä ihmisistä ja siitä 
paikasta on ollut minulle tosi vaikea. Siitä ei 
ole kuitenkaan huoli, etteivätkö seurakunta-
laiset pärjäisi, Mari puolestaan vastaa.

Kotimaan lähettäjistään he ovat kiitollisia.
– Jos ei olisi niitä ihmisiä, jotka rukoilevat 

ja tukevat taloudellisesti, me emme voisi teh-
dä lähetystyötä Japanissa. Jos meiltä läheteil-

tä vaaditaan uskollisuutta ja kärsivällisyyttä, 
niin lähettäjiltä vasta vaaditaankin, kun he 
jaksavat rukoilla ja antaa omastaan, vaikka 
he eivät omin silmin näe, mitä Japanissa 
tapahtuu, Mari toteaa.

Daniel puolestaan haluaa rohkaista lähet-
täjiä pitämään yhteyttä lähetteihin.

– Nykyään, kun eletään median ja inter-
netin aikakautta, henkilökohtaisia yhteyksiä 
on käytännössä paljon vähemmän kuin ai-
kaisemmin. Rohkaisen ottamaan kontaktia 
meihin, mikä se väline sitten onkin. Voi tulla 
jopa käymään. Meillä on käynytkin muuta-
mia lähettäjiä, joita emme ole aikaisemmin 
tunteneet.

Teksti ja kuvat: Matti Korhonen

Teksti: Matti Korhonen

NUMMELAT
Ketkä: Daniel on koulutukseltaan teologian maisteri ja uskonnon ja fi-
losofian opettaja. Papiksi hänet vihittiin 2008.  Mari on koulutukseltaan 
valtiotieteen maisteri ja opettaja. Perheeseen kuuluu kolme lasta.
Mitä: Japanissa vuodesta 2009. Awajin seurakunnan työntekijöinä 2011–
2016. Siirtyvät HAT-Koben seurakuntaan syksyllä 2016.    
Tue: Liity Nummeloiden tukirenkaaseen osoitteessa 
www.suuressamukana.fi/lahetystyontekija/nummela-daniel-ja-mari
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JAPANIN KOVA MAAPERÄ 
Miksi kristinusko ei ole tehnyt läpimurtoa Japanissa, 
kuten joissain muissa Aasian maissa?

NÄIN TAVOI-
TAMME NYKY-
JAPANILAISTA

Jos ajattelet kristinuskon olevan länsi-
mainen uskonto, saatat yllättyä, että 
Etelä-Korean yli 50-miljoonaisesta vä-

estöstä 31 prosenttia on kristittyjä. Tai siitä, 
että Kiinassa arvioidaan viidentoista vuoden 
päästä olevan 250 miljoonaa kristittyä. Se 
olisi enemmän kuin missään muussa maassa.

Vaikka evankeliumi menestyykin joissain 
Aasian maissa, Japanissa tilanne on toinen. 
Japanilaisista vain noin 0,8 prosenttia on 
kristittyjä. Miksi Japani on kovaa maata 
kristinuskolle?

– Tuuli puhaltaa missä tahtoo. Herätys on 
aina hengellinen asia. Se annetaan ylhäältä, 
sitä ei oteta, huomauttaa eläkkeellä oleva 
Japanin-lähetti Vuokko Vänskä.

Inhimillisiäkin syitä voidaan etsiä. Vänskä 
mainitsee šintolaisuuden, buddhalaisuuden 
ja japanilaisuuden välisen vahvan siteen. 
Vaikka japanilaiset eivät miellä itseään us-
konnollisiksi, esi-isien henkien palvonta ja 
monet uskonnollisväritteiset juhlat vaikut-
tavat heidän elämässään. 

– Raamatun sana ja evankeliumi tulee 
täysin toisesta maailmasta. Tieto kristinus-
kosta on niin ohut, että japanilaisella menee 
pitkä aika ennen kuin hänelle selviää, mistä 
on kyse, Vänskä kertoo.

Harmonian särkyminen on  
kauhea asia

Verrattaessa Japania Kiinaan ja Koreaan 
Vuokko Vänskä nostaa esiin erilaiset kan-
sanluonteet.

– Kiinassa ja Etelä-Koreassa kristityt 
todistavat uskostaan helpommin kuin Ja-
panissa. Japanissa kristitty on kuin muukin 
japanilainen ja kuulostelee, mitä mieltä toiset 
ovat. He pitävät vakaumustaan enemmän 
piilossa. Japanilaiseen luonteeseen kuuluu se, 
että ollaan keskustelukumppanille mieliksi.

Vuosina 2007–2011 Japanissa lähetys-
työssä ollut Antti Kiviranta on samoilla 
linjoilla. Hän huomasi maassa asuessaan 

vahvan yhtenäiskulttuurin. Kaikkien olete-
taan käyttäytyvän ja pukeutuvan suunnilleen 
samalla tavalla.

– Se näkyy pienissä arkisissakin asioissa. 
Kerran kun menin seurakunnan palaveriin, 

kaikilla oli yllään joko papin paita tai kra-
vattipuku. Minulla oli kauluspaita, mutta ei 
kravattia. Kaikki evankelistat, joilla oli kravatit 
kaulassa, ottivat ne pois, jotta en olisi ollut 
erilainen kuin he. Harmonian särkyminen on 
japanilaisille kauhea asia.

Tämä näkyy myös uskonnollisuudessa.
– Jos olet kristitty, olet erilainen. Kristityksi 

tunnustautuminen vaatii japanilaiselta tosi 
ison kynnyksen ylittämisen. Monet japanilaiset 
kristityt ovat sydämestään kristittyjä, uskossa ja 
kastettuja, mutta heidän arkisessa elämässään 
se ei välttämättä näy juurikaan. He eivät aina 
todista uskostaan omille sukulaisilleen tai ystä-
väjoukolleen millään tavalla, Kiviranta sanoo.

Laki takaa täyden uskonnonvapauden 
Japanissa ja lähetystyötä voidaan tehdä avoi-
mesti. Sukulaisten paine kuitenkin estää usein 
kääntymästä kristityksi.

– Jos joku nuori on kiinnostunut kristinuskos-
ta ja alkaa käydä seurakunnan englannin pii-
rissä ja myöhemmin jumalanpalveluksessa, 
kasteelle tuleminen saattaa olla tosi vaikeaa. 
Kotiväki voi sanoa, että silloin hän ei enää 

ole perheen tytär tai poika, jos hän menee 
kasteelle, Kiviranta kertoo.

Kotialttarin äärellä

Japanilaisissa kodeissa on kotialttarit, joiden 
äärellä palvotaan esi-isien henkiä. Japanilaises-
ta näkökulmasta vainajahenkien palvominen 
on hyvä asia. Näin kunnioitetaan edesmennei-
tä. Kääntöpuolena on se, että jos kotialttaria 
laiminlyödään, henkien ajatellaan kostavan.

– Jos perheessä sattuu onnettomuus tai 
lapsi ei menesty koulussa, sukulaiset kysyvät 
ensimmäisenä, onko kotialttarista huolehdittu, 
Antti Kiviranta kertoo.

Kristityille tämä on erittäin suuri kysymys. 
Kivirannan mukaan valitettavasti myös kristit-
tyjen kodeissa saattaa olla kotialttari käytössä.

JAPANIN YHTEISKUNTA elää vääjäämät-
tömän muutoksen keskellä. Ensimmäistä 
kertaa historiassa väkiluku kääntyi maassa 
laskuun. Viimeisimmän tutkimuksen mu-
kaan jopa 40% miehistä ja 20% naisista ei 
aio edes harkita seurustelevansa jatkossa-
kaan, vaikka mahdollisuus siihen tarjoutuisi-
kin. Syyksi useimmat mainitsivat seurustelun 
olevan “Mendokusai” eli aikaa vievää ja 
vaivalloista. Ihmiset viettävät vapaa-aikansa 
mieluummin omien harrastuksiensa ja itsen-
sä hemmottelun parissa. 

ONKO LÄHETYSTYÖ HERÄNNYT 
tähän muutokseen? Ihmisiin tuntuu saa-
van kaikista parhaimman kontaktin itselle 
luontaisten yhtymäkohtien kautta. Hyvänä 
esimerkkinä mainittakoon, että perinteisesti 
lähettien seurakunnissa on käynyt sen ikäisiä 
lapsia kuin lähetystyöntekijöiden omat lapset 
ovat kulloinkin olleet. Lapsien äiteihin syntyy 
luontaisia kontakteja päiväkodin ja koulun 
ympärillä. Jatkossakin lapset tulevat olemaan 
parhaita lähetystyöntekijöitä. Entäpä sitten 
edellä mainittu yhä suurempi sinkkujen 
ryhmä? 

LÄHETYSTYÖNTEKIJÖIDEN KIIS-
TATON valtti on ollut ja tulee jatkossakin 
olemaan erilaisuus. Länsimaalainen on 
Japanissa mielenkiinnon kohde. Mitä 
kauemmaksi suurkaupungeista mennään, 
sitä todennäköisemmin ihmiset tulevat 
juttelemaan. Ihmiset ovat avoimimmillaan 
tehdessään asioita, joista nauttivat. Kyllä, 
siellä missä ihmiset viettävät omaa aikaansa 
itse valitsemiensa harrastustensa parissa, 
syntyvät aidoimmat ja mehevimmät keskus-
telut. Koska ihmiset eivät tule itse kirkkoon, 
on uskallettava ottaa askeleita ulos kirkon 
mukavista holveista ja astuttava harrastusten 
pariin. Se voi olla juoksua, kylpylöissä kylpe-
mistä, ruoanlaittoa tai koristekukka-asettelua 
eli Ikebanaa. Tärkeintä on olla valona siellä, 
missä on pimeyttä. Olla kertomassa Jeesuk-
sesta paikoissa, joissa muuten ei Elämän sana 
kuulu. Sitä on lähetystyö ollut ja tulee aina 
olemaan, vaikka muodot muuttuisivatkin.

– Käytännössä he palvovat silloin pa-
haa henkeä. Jos he eivät tee siitä selkeästi 
pesäeroa, he ovat jollain tavalla sidottuja 
henkien palvontaan eivätkä uskalla tuoda 
evankeliumia esille, Kiviranta näkee.

Hänelle silmiä avaava kokemus oli, kun 
hän kuuli pitkäaikaisen Japanin-lähetin Pek-
ka Huhtisen sanoneen, että ne seurakunnat, 
jotka tekevät selvän pesäeron epäjumalan-
palvelukseen ja kotialttareihin, kasvavat.

Vuokko Vänskä on sitä mieltä, että jos 
Pyhä Henki on uudesti synnyttänyt ihmisen, 
hänelle kyllä selviää Raamatun sanasta, että 
vainajahenkien palvonta on väärin. Hän on 

myös huomannut, että monelle Suomessa 
vierailleelle japanilaiselle käynti hautaus-
maalla on ollut valaiseva kokemus.

– He huomaavat, että täällä hautausmaat 
on hoidettu tosi hienosti. Kyllä kristitytkin 
välittävät vainajista. Japanissa joutui jatku-
vasti opettamaan, että totta kai me rakas-
tamme edesmenneitä ja hoidamme heidän 
hautojaan. Mutta heitä ei palvota eikä heistä 
tule jumalia, kuten japanilaisessa buddhalai-
suudessa nykyisin opetetaan.

Evankeliumi ei rikkaalle kelpaa?

Japani kuuluu maailman rikkaimpien 
maiden joukkoon. Rikkaissa länsimaissa 
kristinusko on viime vuosikymmeninä men-
nyt alaspäin. Maallistumisteorian mukaan 

uskonto menettää merkityksensä siellä, missä 
ihmisen perustarpeet tulevat tyydytetyiksi. 
Voisiko aineellinen menestys selittää sen, 
ettei evankeliumi Japanissa menesty?

Maallistumisteoria ei näytä kuitenkaan pi-
tävän paikkaansa esimerkiksi Kiinassa, missä 
talouskasvu on ollut aivan viime aikoihin 
saakka merkittävää.

– Professori Miikka Ruokanen on sano-
nut, että spirituaalisen kulttuurin tarve on 
Kiinassa suuri, koska materialismi ei riitä. 
Kristinusko on tullut siihen vastaukseksi, 
Vuokko Vänskä sanoo.

– Myös Japanissa on juostu tavaran 

perässä. Odotettiin, että se toisi sauman 
kristinuskolle, mutta niin ei tapahtunutkaan, 
hän jatkaa.

Aineellisen yltäkylläisyyden keskellä 
kuitenkin moni japanilainen tuntee yksinäi-
syyttä ja elämän merkityksettömyyttä. Viime 
vuosina kansaa ovat ravisuttaneet myös 
luonnonkatastrofit. 

Kirkkoon tiensä löytänyt japanilainen 
onkin usein kokenut elämässään ahdistusta 
tai vaikeuksia. Kirkkoon lähdetään etsimään 
apua.

– Meillä on tarjota apu ihmisen hätään. 
Jeesus antaa enemmän kuin avun ajalliseen 
hätään. Hän sanoi niille, jotka tulivat hänen 
luokseen: sinun syntisi annetaan sinulle an-
teeksi, Vänskä toteaa.

Teksti: Matti Korhonen
Kuvat: Philippe Gueissaz Teksti: Arni Hukari
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3 TARINAA 

LÖYSIN ELÄMÄN TARKOITUKSEN JUMALASTA
Lukioikäisenä Yoshiaki Hirono pohti paljon kysymystä, miksi elän 
tai mitä elämä on. 
– Luin monia kirjoja, mutta vastausta ei löytynyt. Halusin pyrkiä 
elämään kauniisti, mutta jouduin kokemaan, ettei minulla heikkona 
ihmisenä ollut riittävästi tahdonvoimaa.

– Kiinnostuin siitä, mitä Raamattu opettaisi minulle elämän tarkoi-
tuksesta. Etsin Luterilainen tunti -radio-ohjelmassa esitellyn kirkon, 
mutta en rohjennut mennä sisälle, Yoshiaki kertoo.

19-vuotiaana hän työskenteli Toshiban tehtaalla. Siellä kristitty 
työtoveri kutsui hänet samaiseen kirkkoon jumalanpalvelukseen. 

– Aloin käydä Himejin luterilaisessa seurakunnassa säännöllisesti, 
ja vuoden kuluttua minut kastettiin.

– Jeesuksen kärsimyksen ja ristin merkitys avautui minulle kuiten-
kin vasta raamattukoulussa. Ylösnousemuksenkin toivon ymmärsin 
syvemmin vasta, kun olin valmistunut papiksi ja toimitin ensi kertaa 
hautajaisia.

Masayo Arimoto on opiskellut suomen kieltä 
noin vuoden verran HAT-Koben kirkolla 
pidettävässä suomipiirissä.

– Etsin internetistä tietoa suomen kielen 
opiskelusta, ja seurakunnan kotisivut tulivat 
vastaan. Sitä kautta tulin piiriin, Masayo 
kertoo 

Hän haluaisi matkustaa Suomeen ja ta-
vata joulupukin.

– Haluaisin puhua hänelle suomea, hän 
naurahtaa. 

Suomipiirin jokaisella tunnilla on pieni 
raamattuhetki. Sen sisältö on Masayon mie-
lestä välillä aika vaikea, eikä hän  ymmärrä 
kaikkia yksityiskohtia. 

–  Mutta jotenkin ne asiat kuitenkin rau-
hoittavat ja antavat minulle levollisen mielen. 

”YMMÄRSIN, ETTÄ ON OLEMASSA ELÄVÄ JUMALA”
Manami Tsurumaki on 54-vuotias tuore kristitty. Hänet kastettiin 
kaksi vuotta sitten Awajin seurakunnan uuden kirkkorakennuksen 
ensimmäisessä jumalanpalveluksessa. 

– Lempiraamatunkohtani on ystäväni Junkon opettama Jesaja 
43:4. Siinä Jumala kertoo, että olen arvokas ja kallisarvoinen, ja että 
hän rakastaa minua, Manami kertoo. 

Manami tuli kirkkoon ystävänsä kutsusta. Hänen isänsä oli juuri 
kuollut, ja hautajaiset oli toimitettu buddhalaisittain. Isän hautajaisten 
yhteydessä Manami oli ensimmäistä kertaa elämässään kyseenalais-
tanut buddhalaiset tavat.  

– Sitten tulin väsyneenä ja hauraana kirkkoon. Siellä pistivät 
silmääni ilmoitustaululla olevat Jeesuksen sanat: ”Tulkaa minun 
luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille 
levon.” (Matt.11:28) Sain purkaa asioitani papille, eikä hän ajanut 
minua pois, Manami muistelee. 

Kirkossa käynti, Jumalan sana ja saarnat saivat Manami Tsuru-
makin näkemään oman heikkoutensa Jumalan edessä. 

– Ymmärsin, että olen syntinen ja että on olemassa elävä Jumala, 
joka haluaa pelastaa myös minut, hän kertoo. 

Nyt Manami ja Junko haaveilevat, että seurakunnan yhteyteen 
tulisi enemmän lapsia. Jumalan rakkaus ja pelastus on jotain niin 
mahtavaa, että he haluavat kertoa siitä muillekin. 
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www.suuressamukana.fi
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vuoden jälkeen sain varmuuden siitä, että 
olin valmis pitkäaikaiseen lähetystyöhön. 
Kansankynttilästä tuli lähetyskynttilä isäni 
antaman uuden tittelin mukaisesti. 

JAPANISSA OLEN opettanut sekä lähettiper-
heiden lapsille suomen kieltä että kirkolla 
kokoontuvissa kielipiireissä. Sunnuntaisin 
säestän jumalanpalveluksissa ja vedän 
pientä kuoroa. Työ on monipuolista ja haas-
taa heittäytymään oman mukavuusalueen 
ulkopuolelle. Se on ihmisten kohtaamista, 
kärsivällistä rinnalla kulkemista ja sen välit-
tämistä, mihin oma toivo perustuu.  

SEITSEMÄN VUODEN AIKANA JAPANISTA 
on tullut toinen kotimaa. Erilaisesta kie-
lestä, kulttuurista ja ulkonäöstä huolimatta 
ihmisyyden ydin, tarve olla rakastettu ja 
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Raamatun ilmoittamasta rakastavasta Ju-
malasta. Pelastussanoma ja Jumalan Jee-
suksessa valmistama lahja kuuluu kaikille. 
Jumalan rakkaus ei vaadi suorittamista, ei 
kysy asemaa ja saavutuksia. Riittää, että sen 
vastaanottaa uskon kautta.

KULUNEEN VUODEN AIKANA vedin yläas-
teikäisten englannin keskustelukerhoa, joka 
päättyi aina lyhyeen raamattuopetukseen. 
Useammin kuin kerran oppilaita saapui 
paikalle vain yksi. Mutta juuri niissä kah-
denkeskisissä hetkissä rakennettiin yhteyttä 
ja luottamusta. Kunpa yhteisistä hetkistä 
jäisi jälki, joka ajallaan kantaa pelastuksen 
hedelmää! 
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Masayo Arimoto 
on löytänyt 
levollisen 
mielen raamat-
tuhetkistä.

Teksti ja kuva: 
Asako Palmu
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