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Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys
(SEKL) on luterilainen herätysliike ja lähetys-
järjestö. Uskollisena Jumalan sanan totuu-
delle ja ylösnousseen Jeesuksen Kristuksen
seurakunnalleen antamalle lähetystehtävälle
toteutamme kutsumustamme viedä evanke-
liumi kaikille ihmisille ja kansoille.

Näkymme on Raamattu rakkaaksi – evan-
keliumi kaikille.

Kansanlähetys toimii Suomessa ja Ruot-
sissa 18 piirijärjestön kautta yhteistyössä
paikallisseurakuntien kanssa.

Kansanlähetyksen 63 lähetystyöntekijää
palvelevat 15 eri maassa.

Toteutamme tehtäväämme toiminta-ajatuk-
semme mukaisesti:
• Luemme, opetamme ja noudatamme Ju-

malan sanaa
• Tarjoamme hengellisen kodin kaikille suku-

polville
• Kohtaamme ihmiset heidän hengellisissä ja

ajallisissa tarpeissaan
• Varustamme yhteisöt ja uskovat toimimaan

evankeliumin ja lähetystyön puolesta.
Toimintaamme ohjaavat arvot ovat uskolli-
suus, perheystävällisyys, palvelualttius, laa-
dukkuus ja läpinäkyvyys.

Poliisihallituksen myöntämän
rahankeräysluvan tiedot koko Suomen

alueelle luettavissa:
kansanlähetys.fi/maksuinfo

Lisätietoja Kansanlähetyksen työstä ja mahdollisuudesta liittyä mukaan saa sivustolta:
kansanlähetys.fi.
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FI83 2070 1800 0283 25
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Japanissa oli suuri herätys viisisataa
vuotta sitten. Valitettavasti maassa hy‐
väksyttiin 1614 kristinuskon kieltävä

laki. Kirkot ja luostarit tuhottiin, kristittyjä
painostettiin kieltämään uskonsa, heitä kidu‐
tettiin ja surmattiin, joitakin ajettiin maanpa‐
koon. Kristinusko oli kiellettyä ja todella vai‐
nottua yli 200 vuoden ajan. Vasta 1800-luvun
lopulla alkoivat vapaammat tuulet. Nyt kris‐
tittyjä on tuossa yli 120miljoonan asukkaan
maassa alle yksi prosentti.
Tämä yksi prosenttikin on yli miljoona

kristittyä. Lähetystyö on kannattanut! Myös

Kansanlähetyksen työn kautta moni on löy‐
tänyt Pelastajan ja uusia seurakuntia on syn‐
tynyt. Suomalaisten seurakuntien ja kristit‐
tyjen sitoutuminen japaninlähetykseen on
kantanut hedelmää. Työssä on vaadittu us‐
kollisuutta sekä Suomessa että Japanissa.
Japanin työssämmeminua innostaa sen

luonne. Lähetit saavat kertoa evankeliumia
sellaisille, jotka kuulevat sitä ensimmäistä
kertaa. Työ on etsivää ja tavoittavaa: Jospa
edes kerran saisi japanilaisen Raamatun ää‐
relle. Kerrankin kylvetty sana voi kantaa he‐

delmää. Polku Jumalan luokse voi olla tosi pit‐
kä ja kulkee usein kovien tilanteiden kautta.
Evankeliumia ei ole missään itsessään. Se

tulee viedä joka paikkaan. Siksi ilon aiheena
on se, että Japanin taitavaan työntekijätii‐
miin saamme lähettää jälleen kaksi uutta
perhettä: Syrjätiet ja Yamaguchit! Heidän lä‐
hettäjäkseen liittymällä voit olla mukana
seuraamassa lähetystyöntekijän polkua alus‐
ta alkaen. Pääset lähettäjänä työhön mu‐
kaan. Tämän lehden viimeisellä sivulla on
esitelty Kansanlähetyksen työ Japanissa.
Jumala on antanut myös Japanin sydä‐

mellemme Kansanlähetyksessä. Tule mu‐
kaan suureen tehtävään, jossa kerromme
saarten kansalle evankeliumia, jotta taivaas‐
sa olisi myös paljon
japanilaisia.

Mika Tuovinen
lähetysjohtaja
Suomen Ev.lut.
Kansanlähetys

Tule mukaan suureen tehtävään.

KANSANLÄHETYS –LÄHETYSHERÄTYSLIIKE

EVANKELIUMI
TARVITSEE
LÄHTIJÖITÄ JA
LÄHETTÄJIÄ

Kansanlähetysopiston retkiryh‐
mä vieraili Japanissa sakuran
kukkien aikaan huhtikuussa.

Mukana oli akaalainen Berit Joki, joka
kuuluu Akaan seurakunnan Nippon‐
piiriin. Piiri on perustettu vuonna
1986, jolloin seurakunnan nuoret ai‐
kuiset pohtivat, mitä he voisivat tehdä
lähetystyön hyväksi.
Nippon-piiriläiset ovat järjestäneet

talkoovoimin lukemattomia varainke‐
ruutempauksia, niin lastenjuhlia kuin
myyjäisiäkin japaninlähetyksen hy‐

väksi. Piirin nimikkolähetit ovat vaih‐
tuneet sen mukaan keitä lähettejä
kentällä on ollut. Nykyisin nimikkolä‐
hettinä on Asta Vuorinen.
–Iän karttuessa tempaukset ovat

muuttuneet ja sukkia syntyy iltojen
pimetessä. Kokoonnumme kuukausit‐
tain— rukoilemme lähettien puolesta
sekä luemme ystäväkirjeitä ja Raamat‐
tua. Jaamme myös omia iloja ja suruja,
Berit kertoo.

Berit Joki tuli uskoon lapsena tyttölei‐
rillä. Ryttylästä on muodostunut Beri‐
tille hengellinen koti ja hän on myös
opiskellut siellä.
Kolmenkymmenen vuoden aikana ja‐

panin-lähetys on tullut Beritille rak‐

kaaksi. Matka Japaniin oli Beritille ja hä‐
nenmiehelleenHarrille ensimmäinen.
–Japani sivusi hyvin hentoisesti mie‐

likuvaani. Vasta maassa vierailtuani
pystyn ymmärtämään, miten vaikeaa
siellä on tavoittaa ihmisiä, Berit kertoo.
Retkeläiset vierailivat paikallisissa

seurakunnissa ja tapasivat Kansanlä‐
hetyksen lähetystyöntekijöitä. Vierailu
shintolaistemppelin alueella oli py‐
säyttävä.

–Näin miten taputuksilla yritettiin he‐

rättää patsasta, että se kuulisi rukouk‐
set. Japanissa tarvitaan armollisen Ju‐
malan tuntemista, Joki kertoo.
Yksi lähetti tarvitsee taakseen ison

joukon lähettäjiä, jotka toimivat esiru‐
koilijoina sekä taloudellisina tukijoina.

–Nyt ymmärrän paremmin sen, miten
tärkeitä rukoukset lähettien puolesta
ovat ja kaikki pienetkin viestit ja kir‐
jeet, Berit kertoo.

–Minun sydämeni syttyi japanilaisille
ja läheteille siellä aivan uudella tavalla.
Vuosien uskollinen sitoutuminen
muutti muotoaan. Japani oli ennen
kaukainen maa, saavuttamaton, nyt
minulla on siellä ystäviä, Berit päättää.

Teksti: Asta Vuorinen
Kuva: Berit Joen arkisto

VINKKEJÄ LÄHETYSPIIRIN
PERUSTAMISEEN
• Kutsu ystäviä ja tuttavia kotiisi tai

muuhun luontevaan paikkaan
• Liittykää valitsemanne lähetin

lähettäjätiimiin
• Ideoikaa, miten voitte kerätä rahaa

lähetin työn tukemiseksi, millaisia
tempauksia teidän porukkanne
mielellään tekisi?

• Kokoontukaa säännöllisesti
rukoilemaan lähetin tai lähettiperheen
työn sekä maan puolesta

• Pitäkää yhteyttä tukemaanne lähettiin
tai lähettiperheeseen

Näin miten taputuksilla yritettiin herättää
patsasta, että se kuulisi rukoukset.

Lähettäjien vieraillessa työalueella yhteys vahvistuu.
Kuvassa Berit Joki (vas.) ja Asta Vuorinen.
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7 syytä, miksi Japanissa
pitää tehdä lähetystyötä
1. Lähetyskäsky

Lähetyskäsky (Matt. 28: 18-20) on tehtävänanto, johon
liittyy valtaisa lupaus. Jeesus on luvannut olla
kanssamme.

2. Hätä hukkuvista sieluista
Jeesus kärsi, ettei kukaan hukkuisi. Ihminen, joka ei saa
kuulla evankeliumia, hukkuu.

3. Ei muuta pelastustietä
Vain Jeesus voi pelastaa syyllisyyden, kuoleman ja
saatanan vallasta.

4. Japanin kirkko on pyytänyt lähetystyöntekijöitä
tuekseen
Japanin kirkoilla on pulaa työntekijöistä. Kirkko
tarvitsee lähetystyöntekijöitä mm. aloittamaan uusia
työpisteitä, joissa japanilaiset voivat kuulla evankeliumin
ja pelastua.

5. Lähetystyö kantaa hedelmää Japanissa
Näemme kasteita, seurakuntien syntymistä ja sitä,
kuinka monet uudet ihmiset kuulevat evankeliumin.

6. Jumala haluaa käyttää japanilaisiakin evankelioimaan
muita kansoja
Japanilaiset on kuitenkin ensin itse evankelioitava.

7. ”Kalliit sielut”
Japanin kirkot ovat monessa suhteessa ulkomaisen
rahoituksen varassa. Jeesus maksoi ristinkuolemallaan
rajattoman hinnan jokaisesta ihmisestä. Japanin
lähetystyöhön käytettävät varat ovat pieni uhraus
kaikkein tärkeimmän asian hyväksi.

Teksti: Jorma Pihkala/Marja Neuvonen

Lähetystyöntekijöillä on ollut suuri merkitys Yamaguchien oman
kutsumuksen syntymiseen.

JOHANNA JA SHUHEI VIEVÄT
toivon sanomaa Japaniin

Teksti: Marja Neuvonen
Kuvat: Philippe Gueissaz

Johanna ja Shuhei Yamaguc‐
hi ovat Kansanlähetyksen
uusia Japanin-lähettejä. Per‐

heen kotiseutua on Etelä-Pohjan‐
maan Alajärvi. Toinen kotikau‐
punki on runsaan 1,5 miljoonan
asukkaan Kobe.
Johannan ja Shuhein elämä on

risteillyt Japanin, Saksan ja Suo‐
men välillä. Kaikki nämä kolme
maata ovat olleet merkittäviä hei‐
dän elämässään.

ELÄMÄÄN LÖYTYI TOIVO
Shuhei on kotoisin Osakasta. Lap‐
suuden perhe ei ollut kristitty, mut‐
ta Shuhein äiti halusi pojan kristilli‐
seen päiväkotiin. Päiväkodin ruoka‐

rukous oli pienen pojan ensimmäi‐
nen kosketus kristinuskoon.
Shuhei muistaa miettineensä

yläkoulussa, mitä kuoleman jäl‐
keen tapahtuu. Kysymys vaivasi
häntä vielä myöhemminkin oi‐
keustieteen opintojen aikana. Vä‐
livuosi vei nuoren miehen opiske‐
lemaan saksan kieltä Saksaan. Jo‐
hanna oli tuolloin siellä vaihto-
oppilaana ja he tutustuivat. Yh‐
dessä ollessa myös kuoleman jäl‐
keinen elämä tuli puheeksi.
–Jostain syystä suustani tuli,

että kuoleman jälkeen ei tapahdu
mitään ja se on lopullista. Se oli
niin hirvittävä asia, ettei ole mi‐
tään toivoa. Ajattelin, että silloin
ei ole mitään väliä kuolenko heti,
Shuhei kertoo.
Japanissa Shuhei oli käynyt Jo‐

hannan kanssa jumalanpalveluk‐
sissa Tokiossa. Hän kaipasi toivoa
ja koki, että kirkossa oli rauha. Pi‐
kaisten järjestelyjen avulla avautui
mahdollisuus käydä kastekoulu.
–Minut kastettiin Suomi-kir‐

kossa vuonna 2005. Johanna on
minun kummini, sillä en tuntenut
läheisesti ketään muuta kristittyä.
Pariskunnan häitä vietettiin

vuonna 2006 Alajärvellä ja sinne
he asettuivat asumaan. Shuhei
kertoo viihtyneensä Suomessa hy‐
vin. Parasta hänen mielestään on
sauna, luonto sekä marjat, joita
saa vapaasti poimia kotipihan lä‐
heltä. Vaikeinta on ollut talven pi‐
meys. Suomessa Shuhei ikävöi
myös japanilaista ruokaa.
Kutsu lähetystyöhön kasvoi

pikkuhiljaa. Suomalaisten lähetys‐

työntekijöiden kohtaamiset
ovat olleet Shuheille tärkeitä.
Suomessa hän opiskeli kirkon
nuorisotyönohjaajaksi ja lähe‐
tyssihteeriksi. Työkokemusta
hänellä on Alavuden seurakun‐
nan lähetyskasvatussihteerin
tehtävistä.
Shuhei tietää, kuinka japani‐

laiset tarvitsevat Pelastajaa,
mutta myös lähimmäisenrak‐
kautta, diakoniaa ja sielunhoi‐
toa. Lähetystyössä Japanissa
hän keskittyy Länsi-Japanin lu‐
terilaisen kirkon nuorisotyö‐

hön. Perheellä on Kobessa
myös kotiseurakunta, jossa
Shuhein ja Johannan työtehtä‐
viin kuuluu ei-kristittyjen koh‐
taamista ja kutsumista mukaan
seurakunnan toimintaan.

USKOONTULO MULLISTI
ARVOMAAILMAN
Johanna on syntynyt Lapualla.
Uskonasiat eivät olleet perhees‐
sä erityisesti esillä. Musiikki‐
harrastus vei Johannan pyhä‐
kouluun, jota piti hänen kuo‐
ronjohtajansa.

Johanna on opiskellut kult‐
tuurien välistä viestintää Jyväs‐
kylän yliopistossa. Opintojen
aikana hän oli vaihto-oppilaa‐
na Japanissa ja Saksassa. Japa‐
nissa Johannalla oli kristitty
huonekaveri, joka ohjasi hänet
japanilaiseen seurakuntaan.

Siitä tuli Johannan kotiseura‐
kunta ja siellä hän sai uskon
vahvistuksen. Seurakuntalaiset
ottivat Johannan lämpimästi
vastaan, vaikka hän ei aluksi
ymmärtänytkään kieltä.
–Siinä vaiheessa minulla oli

erilaiset urasuunnitelmat. Us‐
koontulo mullisti arvomaail‐
maani. Huomasin, että en ehkä
haluakaan niitä asioita, joita
olin aiemmin ajatellut.
Kun Johanna näki, miten tär‐

keää työtä lähetit tekevät, hä‐
nelle tuli halu tehdä lähetys‐

työtä Japanissa.
–Samalla tiesin, että on pal‐

jon avoimia kysymyksiä, koska
oma uskonelämäni oli ollut
niin lyhyt, Johanna kertoo.
Johanna halusi tehdä gradu‐

työnsä Japanin lähetystyöstä.
Hän tapasi lähetystyöntekijöitä

ja työn ilot ja itkun aiheet tuli‐
vat tutuiksi.
Vuonna 2008 Johanna ja

Shuhei olivat mukana Euroo‐
passa asuvien japanilaisten
kristittyjen kokoontumisessa
Wittenbergissä.
–Kun aamulla heräsin hotel‐

lin sängyssä, kuulin alakerrasta
konferenssin osallistujien japa‐
ninkielistä ylistyslaulua. Mi‐
nusta tuntui kuin olisin tai‐
vaassa, Johanna toteaa.

Japanilaiset tarvitsevat Pelastajaa, mutta myös
lähimmäisenrakkautta, diakoniaa ja sielunhoitoa.
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Lähetystyö on
kokonaisvaltaista
toimintaa, johon
kuuluu kaikkea
mahdollista
leipomisesta
lastenhoitoon.

Japanissa ihmisiä puhuttelee se, että Jumala kutsuu
”juuri minua” ja välittää ”juuri minusta”.

TEKSTI: Matti Korhonen
KUVAT: Pirkko Iwaya, Asako ja Lauri Palmun
albumi

Kovassa kilpailuyhteiskunnassa sano‐
ma Jumalan rakkaudesta ja ihmisyk‐
silön arvosta on puhutteleva ja kos‐

kettava, kertoo Palmujen lähettipariskunta.
Shinto- ja buddhalaisenemmistöisessä

Japanissa vain noin prosentti väestöstä on
kristittyjä. Kansanlähetyksen Japanin-lähet‐
ti Asako Palmu kertoo, että maa on kova kil‐
pailuyhteiskunta, jossa on suuret paineet
pärjätä. Tämä taas johtaa japanilaisten
heikkoon omanarvontuntoon.
– Jos et pärjääkään, missä sinut hyväksy‐

tään? Japanissa ihmisiä puhuttelee se, että
Jumala kutsuu ”juuri minua” ja välittää
”juuri minusta”. Olen arvokas.
Pitkiä työviikkoja painavia japanilaisia

kiehtovat Jeesuksen sanat: ”Tulkaa minun
luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvut‐
tamat. Minä annan teille levon.”

AHAA-ELÄMYKSIÄ KRISTILLISISSÄ
HAUTAJAISISSA
Asako ja Lauri Palmu ovat olleet lähetys‐
työssä Japanissa vuodesta 2005 lähtien. He
ovat huomanneet, että läheisen kuolema on
usein vaihe, jossa kristillistä uskoa aletaan
pohtia vakavasti. Ajatus kuolemanjälkeises‐
tä elämästä kiehtoo.

– Japanilaiset puhuvat siitä, että ihminen
menee kuollessaan taivaaseen – vaikka
buddhalaisuudessa ei olekaan taivasta – sil‐
lä se lohduttaa, Lauri kertoo.
– Mutta sitten he tulevat kristillisiin hau‐

tajaisiin ja kuulevat, mitä taivas tarkoittaa.
He kuulevat, että kuollessasi suljet silmäsi
ja kun avaat ne, Jeesus on ottamassa sinut
vastaan. Et jää hetkeksikään yksin. Se pu‐
huttelee, sillä japanilaiselle yksin jäämisen
pelko on suuri. Tällaisia ahaa-elämyksiä ja
toivon kipinöitä he saavat kristillisissä hau‐
tajaisissa, Lauri sanoo.

JOHDATUKSEN MAKUA
Vaikka suuria herätyksiä ei Japanissa ole‐

kaan, Asako ja Lauri Palmua rohkaisee
työssään se, että aina on kuitenkin niitä,
jotka etsivät Jumalaa ja jotka uskoessaan
löytävät ilon. Palmut kokevat olevansa
omalla paikalla ja vastuussa pienestä seu‐
rakuntalaumasta.
Eräs rouva oli jonkin aikaa käynyt seu‐

rakunnan raamattupiirissä ja etsi Jumalaa.
– Yhtenä päivänä jumalanpalveluksen

jälkeen kysyin, onko hän miettinyt kastet‐
ta omalle kohdalleen. Hän ihan säpsähti ja
vastasi haluavansa kasteen. Oli lokakuu, ja
sovimme kasteen jouluksi. Sitä ennen olisi
virallinen kasteopetus, Lauri kertoo.
Myöhemmin kävi ilmi, että tuo päivä,

jolloin Lauri otti kasteen puheeksi, sattui
olemaan rouvan syntymäpäivä.
– Hän koki sen Jumalan johdatuksena,

sillä hän ajatteli, että Jumala kutsui häntä
syntymään kristittynä hänen omana syn‐
tymäpäivänään.
Lauri iloitsee siitä, että hänellä on ollut

mahdollisuus kastaa myös japanilaisia
lapsia. Se ei ole ollenkaan itsestään selvää
Japanissa edes luterilaisessa kirkossa. Mo‐
net vanhemmat ajattelevat, että lapsi saa
itse vartuttuaan päättää, ottaako kasteen.
Kristityn elämä alkaa kasteesta, mutta

matkalla voi tapahtua monenlaista, eivät‐
kä kaikki pysy seurakunnan yhteydessä.
– Kristityn hautajaisissa lähetystyönte‐

kijä voi huokaista: ”Huh, nyt tämä pääsi
taivaaseen, enää ei tarvitse kantaa hänes‐
tä huolta”, Asako Palmu pohtii.

Lauri, mitä lähetystyössä tarvittavia lahjoja
Jumala on antanut Asakolle?
–Asako tekee rohkeasti kaikkea, vaikka

ei välttämättä kokisi osaavansa. Asako on
seurakuntamme kanttori, vaikka hänellä
ei ole kanttorin koulutusta. Mutta hän on
erittäin taitava siinä, ja hän on seurakun‐
nalle iso aarre.
–Asako opettaa sekä lapsia että aikuisia

ilman mitään ennakkoluuloja. Lapsuu‐
desta asti Japanissa asuneen Asakon kieli‐
taito on erinomainen ja hän ymmärtää
myös pieniä yksityiskohtia kehonkielessä.

Asako, mitä lähetystyössä tarvittavia lahjoja
Jumala on antanut Laurille?
Lauri on todella hyvä ihmisten kanssa.

Hän suhtautuu ystävällisesti ja lämpi‐
mästi kaikkiin ihmisiin ja juttelee kaik‐
kien kanssa. Se on varsinkin Japanissa
tosi tärkeää. Toinen tärkeä asia lähetys‐
työssä – ja papilla muutenkin – on kuulu‐
va ääni. Lauri on myös sellainen eläväi‐
nen ihminen, ja japanilaiset pitävät siitä.

Artikkeli on julkaistu kokonaisuudessaan
Uusi Tie -lehdessä 24.10.2018.

Lause, jota japanilainen ei kuule kovin usein:

”Sinä olet arvokas”



98

Tue työtämme:
kansanlähetys.fi

Olemme HAT-Koben kirkolla. Pai‐
kalla on vain meidän perhe ja
ystäväperheemme. Kirkkosali

on aika karu, mutta onneksi tajusin os‐
taa edes kauniin kukkakimpun alttarille.
Kesäkuun sadekausi on alkamaisillaan
ja mietin, että olen kyllä ihmeellisessä
mukana. En ole mikään pianisti, mutta
yritän parhaani mukaan soittaa hyvin,

kun ystäväpariskunta astelee käsikynk‐
kää alttarille. He ovat pyytäneet Danie‐
lia siunaamaan heidän uudelleen alka‐
neen avioliittonsa myrskyisän syksyn
jälkeen, jolloin he jo ehtivät erota. Vain
muutama kuukausi sitten vuodatin ilon
kyyneleitä, kun äiti ja kolme lasta kas‐
tettiin. Se oli minulle varmasti yksi par‐
haista hetkistä lähetystyöntekijänä. Nyt

pianoa soittaessani mietin, että Jumalan
johdatus on kyllä ihmeellistä.
Tutustuimme perheeseen jo Awajin

saarella lastemme ollessa samassa leik‐
kikoulussa. Teimme paljon yhteisiä ret‐
kiä ja ystäväperheen lapset kävivät kir‐
kolla enkkumuskarissa. Kun palasimme
Japaniin ensimmäiseltä kotimaanjaksol‐
ta, alkoi äiti lapsineen käydä jumalan‐

Vain muutama kuukausi
sitten vuodatin ilon

kyyneleitä, kun äiti ja
kolme lasta kastettiin.

Teksti: Mari Nummela | Kuva: Daniel Nummela

Lähetystyö on elinikäinen kutsumus. Se on useimmiten hiljaista puurtamista
jonka katkaisee toisinaan yllättävätkin tapahtumat. Lähetystyöntekijät Mari ja

Daniel Nummela ovat kirjoittaneet kirjan heidän kymmenen vuoden
kokemuksistaan lähetystyössä Japanissa. Tässä artikkelissa Mari Nummela

kertoo yhdestä tällaisesta tapahtumasta heidän elämässään.

LÄHETYSTYÖN
HUIPPUHETKIÄ

Tänään he haluavat
pyytää elävältä

Jumalalta siunausta ja
apua avioliittoonsa.

palveluksissa ja kuulimme, että kotona ei mene ko‐
vin hyvin. Myöhemmin perhe muutti Kobeen. Kun
me sitten muutimme Kobeen, oli perheen tilanne
mennyt jo sellaiseksi, että ystävämme erosivat. Eron
jälkeen vaimo sai taas mahdollisuuden käydä va‐
paasti kirkossa miehen kiellettyä sen aiemmin ja
tämä johti lopulta kasteelle asti.
Nyt alttarille kävelevä ystäväni on siis kristitty.

Mieskin oli mukana kastejuhlassa ja hyväksyi jopa
vanhimman poikansa kasteen. Tänään he haluavat
elävältä Jumalalta pyytää siunausta ja apua avioliit‐
toonsa. Mies ei ole vielä kristitty, mutta Daniel on
luvannut rukoilla avioliiton puolesta.

Saan pianokappaleen kunnialla loppuun. Siunaus‐
hetki on kaunis. Kirkolta lähdemme yhdessä syö‐
mään pannukakkuja, joiden päällä on 15 senttimet‐
rin kermavaahtokasa.
Lähetystyössä parasta on, kun saa nähdä Jumalan

tekevän työtä ihmisten sydämissä niin, että he ym‐
märtävät oman syntisyytensä, haluavat saada syn‐
tinsä anteeksi, ottaa kasteen ja lähteä seuraamaan
Jeesusta.
On mahtavaa nähdä, miten Jumala toimii ja on

hienoa saada olla siinä mukana. Juuri tästä lähetys‐
työssä on parhaimmillaan kysymys. Lähetysalueella,
jossa aikuiskaste on huomattavasti lapsikastetta
yleisempi, tulee kasteen erityinen asema kristityksi
tulemisen kannalta hyvin selkeäksi. Siksi kasteet
ovat lähetystyöntekijälle kaikkein erityisimpiä ilon
hetkiä.

Ote on kirjasta Kun Jumala kutsuu – Pieni ihminen suu‐
ressa mukana (Uusi Tie 2019).

Japanilainen Ai kertoo:
“Synnyin kristittyyn per‐
heeseen ja vaikka tiesin

Jeesuksen olemassaolosta, kään‐
sin hänelle selkäni lähes 30 vuo‐
den ajan. Työtehtäväni, turhau‐
tuminen ja yöelämän houkutuk‐
set saivat minut elämään
syntistä elämää. Pyrin ansaitse‐
maan kunniaa ja rahaa, mutta
jouduin pettymään ja epäonnis‐
tumisten keskellä pohdin jopa it‐
semurhaa.
Ymmärrän nyt, että nämä

koettelemukset ovat olleet joh‐
dattamassa minua Jeesuksen
luo. Voin katua syntejäni, pyytää
anteeksiantamusta Kristuksen
ristinkuoleman ja ylösnouse‐

muksen valossa. Miten syvä Ju‐
malan rakkaus onkaan ja miten
mahtava anteeksiantamus on.
Tiedän, että kasteen jälkeen‐

kin joudun kohtaamaan monen‐
laisia vastoinkäymisiä ja houku‐
tuksia. Uskon kuitenkin, että
Pyhä Henki johdattaa minua ja
auttaa kulkemaan oikealla tiellä.”

Ai vietti lapsuutensa Indo‐
nesiassa, jossa hänen
vanhempansa olivat lähe‐

tystyöntekijöitä. Perheen palat‐
tua Japaniin Aita kiusattiin ran‐
kasti koulussa. Ai tunti itsensä
arvottomaksi ja harkitsi jopa it‐
semurhaa.
Pyhäkoulussa Ai kuitenkin

ymmärsi , että hän on arvokas ja
ja Jumala rakastaa häntä. Rukous
ja Raamatun Sana antoivat hä‐
nelle voiman käydä koulu lop‐
puun.
“Vaikeudet ovat tuoneet mi‐

nut lähelle Jeesusta”, Ai kertoo.

Japanilainen perheenäiti
Masako kertoo: “Jumalalle
kaikki on mahdollista. Vai‐

keuksien keskellä mieltäni ja sy‐
däntäni eivät pelastaneet psyy‐
kelääkkeet tai muut vastaavat,
vaan viikoittain kirkossa kuule‐
mani Jumalan sana.”
Masakon polulla lähettien

kohtaaminen johti Jeesuksen
luokse. “Ilman lähettejä tuskin

olisin kristitty”, hän toteaa. Ma‐
sako kastettiin kolmen lapsensa
kanssa Jumalan lapsiksi.

Emi on japanilainen nuori
nainen. Hän kiinnostui
kristinuskosta jo pikkutyt‐

tönä katolilaisessa lastentarhas‐
sa. Vanhempien ero, äidin vaka‐
va sairastuminen ja kuolema
sekä nuorena solmittu vaikea
avioliitto saivat Emin ottamaan
selvää siitä, kuka Jumala oikein
on. Kyselyn tuloksena Emi va‐
kuuttui siitä, että kaikesta koe‐
tuksesta huolimatta hän on Ju‐
malan käsivarsilla. Hänet liitet‐
tiin kasteen kautta seurakunnan
ja Jumalan perheväen jäseneksi.

KUNKOHTASIN
JUMALAN RAKKAUDEN
Japanilaiset kertovat, mitä usko
Jeesukseen heille merkitsee

Miten syvä Jumalan rakkaus
onkaan ja miten mahtava

anteeksiantamus on.

Mari ja Daniel Nummela antoivat tuttavapariskunnalleen muistoksi avioliiton siunaustilaisuudesta taulun, jossa lukee: Kristuksen rakkaus ympäröi meidät.
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Ananin seurakunta sijaitsee Japanissa Tokushi-
massa Tyynen valtameren rannalla. Ananin
kirkko sijaitsee keskellä riisipeltoja. Joka vuosi
kirkon ympärillä istutetaan riisiä ja viljaa.
Rukoilemme, että myös seurakunta saisi seistä
hyvällä viljapellolla ja tuottaa uskon hedelmää.

Japani
Valuutta: japanin jeni (1 € = 120 yen)
Kansallisurheilulaji: sumopaini
Japanilaisia keksintöjä: karaoke, emojit, LED-valo, navigaattori,
taskulaskin, CD, DVD
Uskonnollisuus: 84 % shintolaisia, 84 % buddhalaisia, 0,7 %
kristittyjä
Kirjoitusjärjestelmä: käytössä kaksi tavumerkistöä (hiragana ja
katakana) sekä kiinalaisperäiset sanamerkit (kanji). Tavumerkkejä
yhteensä noin 150, japanilaisten peruskoulussa opiskelemia kanjeja
2 136.
Keskipituus: miehet 170,7 cm, naiset 157,9 cm (Suomi miehet
179,6 cm, naiset 165,9 cm)
Vientituotteet: junavarusteet, moottoriajoneuvot, sähkölaitteet,
kemikaalit
Viljelystuotteet: riisi, sokerijuurikkaat, vihannekset ja hedelmät.
Puolet ruoasta tuodaan ulkomailta.
Palvelusektori muodostaa 75 % Japanin BKT:stä
Eliniänodote 84 vuotta
Mitä syödään: tärkein ruoka-aine on riisi. Kalaa ja vihanneksia
syödään paljon. Merilevää ja säilöttyjä kasviksia käytetään paljon
ruoanlaitossa. Ruoan esteettisyys tärkeää. Paljon sesonkiruokia, joita
syödään tiettynä päivänä tai tiettyyn aikaan vuodesta. Japanilaisia
ruokalajeja sushi, tonkatsu, sukiyaki, shabu-shabu, yakitori.
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Japani–Suomi
PINTA-ALA
Japani 377 954,84 km²
Suomi 338 424 km²
Japanin pinta-alasta 70 % asuinkelvotonta (vuoristoa
yms. läpitunkematonta aluetta, jolle ei voi rakentaa).

VÄKILUKU
Japani 126,7 miljoonaa
Suomi 5,5 miljoonaa

VÄESTÖTIHEYS HLÖ/KM²
Japani 337,1 / km²
Suomi 16,3 / km²

Lähteet: Wikipedia
CNN https://edition.cnn.com/2017/06/13/world/gallery/japanese-inventions-changed-how-we-live/index.html

Tavoitteena itsenäiset
japanilaiset seurakunnat
ANAN VIITE: 73040
AWAJI VIITE 73024
Japanissa toimii kuusi Kansanlähetyksen
työntekijöiden perustamaa seurakuntaa.
Niistä kaksi, Itä-Tokushima ja Yoshinogawa,
toimivat jo täysin itsenäisesti. Lisäksi Ananin
ja Awajin seurakunnat luovutettiin paikalli-
sen työntekijän vastuulle vuonna 2018.
Kannamme Awajin seurakunnan pastori
Okazakia ja Ananin seurakunnan evankelista
Nakagawaa rukouksin ja lähetämme talou-
dellista tukea tähän ylimenovaiheeseen.

Awajin kirkon käyttöönsiunaamisjuhlaan
toukokuussa 2014 osallistui myös Salon seura-
kuntalaisia Suomesta. Kirkon on suunnitellut
Hannu Nokelainen.
Kuva: Daniel Nummelan arkisto

Lahjoita netissä:
www.kansanlähetys.fi

Soita: 0600 190 90
(20,45€ +pvm)

JUKKA JA
HELENA
KALLIOINEN

HAT-Kobe
Viite: 21209

ASTA VUORINEN

Hat-Kobe
Viite: 38247

LAURI JA
ASAKO PALMU

Etelä-Nishinomiya
Viite: 22703

TUKEA LÄHETYSTYÖLLE TARVITAAN NYT. AUTA LAHJOITTAMALLA:
- Kertalahjoitus: tilisiirtolomake keskiaukeamalla
- Kuukausilahjoitus: lahjoitus@sekl.fi tai tämän sivun lomake
- nettilahjoitus: www.suuressamukana.fi
- puhelinlahjoitus: 0600 190 90 (hinta: 20,45€ +pvm)

Lähde
viemään

evankeliumia
kuukausi-

lahjoittajana!

HALUAN TILATA JAPANI-LÄHETIN UUTISKIRJEEN

Lähetin nimi:
❏ Sähköpostilla
❏ Paperisena

HALUAN RYHTYÄ JAPANI-LÄHETIN
KUUKAUSILAHJOITTAJAKSI:

Lähetin nimi:
Summa:
❏ Minulle saa lähettää Suuressa mukana

–sähköpostitiedotteen joka kuukausi
❏ Minulle saa lähettää tietoa Kansanlähetyksen

tapahtumista ja kampanjoista
Nimi:
Osoite:

Sähköposti:

KANSANLÄHETYS

MAKSAA

POSTIMAKSUN

Suomen Ev.lut.
Kansanlähetys
Tunnus 5005582
12003 VASTAUSLÄHETYS

MARKUS JA
KIA SYRJÄTIE

Kielikoulu
Viite: 21542

SHUHEI JA
JOHANNA
YAMAGUCHI

Nuoriso- ja
kasvatustyö
Viite: 21568

TUE KANSANLÄHETYKSEN TYÖNTEKIJÖITÄ JAPANISSA

LÄHETYSTYÖNTEKIJÄMME LÄNSI-JAPANIN KIRKOSSA:




