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Jouluinen tervehdys teille, hyvät ystävät ja tukijat.
Niin se on taas vuosikello vierähtänyt niihin asemiin, jossa joulua odottelemme. Minulle siinä ajatuksessa
on tänä vuonna jotain aivan erityisen lohdullista: Joulu tulee sittenkin. Tänä kummallisena koronavuonna
sitäkin kai hetken jo synkkyydessäni epäilin. Maailmassa kun kaikki tuntuu kääntyneen ylösalaisin, ja päivät
ovat täyttyneet epävarmuudella, huolella huomisesta. Joulua ei kuitenkaan ole peruttu, sitä ei voida perua!
Jeesus on Emmanuel, Jumala kanssamme. Jouluna iloitsemme, että Hän tuli luoksemme, toi tullessaan
valon, ilon ja rauhan. Mikään mahti maailmassa ei sitä toiseksi muuta. Huolimatta siitä, minkälaiset puitteet
joulunjuhlintamme tänä vuonna saa, joulun sanoma on edelleen sama; Jumala on kanssamme!
Tämä vuosi on ollut monelle raskas. Sitä se on ollut myös meille. Muutimme vuodenvaihteessa Kaohsiungiin
ja sopeutuminen uuteen ympäristöön, työhön, seurakuntiin ja lasten kouluun on ollut ponnistus, jota
osasimme ennen muuttoamme kyllä odottaa. Yllätyksenä tuli sitten kuitenkin korona kaikkine ikävine
jälkivaikutuksineen. Taiwanissahan tauti ei sinänsä ole saanut kovin paljon jalansijaa mittavien rajoitusten
ja karanteenimääräysten vuoksi, ja siitä olemme hyvin kiitollisia - olemme saaneet olla terveitä.
Taloudellisilta vaikutuksilta emme kuitenkaan ole säästyneet. Lähetysseurassa on käyty tänä vuonna kahdet
yt-neuvottelut, jotka ovat vaikuttaneet myös meihin. Olemme olleet osittain lomautettuna tämän vuoden
aikana. Lisäksi odottelemme vielä, kuinka tuleva ulkomaanosaston organisaatiouudistus meihin vaikuttaa.
Pyydämmekin esirukouksianne. Tulevaisuus on osaltamme hämärän peitossa ja emme tiedä, minkälaisin
haasteisiin meidän täytyy kohta voida vastata. Kunpa kaikessa jaksaisimme luottaa Jumalan huolenpitoon,
ja muistaisimme rakkautensa meitä kohtaan. Tuntuisi lohdulliselta ajatella ja uskoa, että kuljemme
ennaltavalmistetuissa askelissa.
Tänä vuonna iloa ja onnistumisen tunnetta meille ovat tuoneet yhteiset hetket yhteistyökirkkomme,
Taiwanin Luterilaisen Kirkon, työntekijöiden kanssa. Olemmehan olleet heidän kanssa tuttuja jo monien
vuosien ajan, mutta pitkään asuimme toisella paikkakunnalla ja siksi yhteydenpito oli melko vähäistä.
Tämän vuoden aikana ystävyys heidän kanssaan on saanut tilaisuuden syventyä. Iloitsemme siitä todella,
että saamme jakaa heidän kanssaan tämän hetken elämää, sen iloja ja suruja. Yhteistyökirkkomme on
syntynyt kymmenien suomalaisten lähetystyöntekijöiden työn tuella ja tuntuu hienolta olla pieni osa sitä
jatkumoa.
Suomen Lähetysseuralla on facebookissa omat Kiinalaisen alueen tiedotussivut. Siellä jokunen viikko sitten
kerroin eräästä tämän syksyn kohokohdasta, jonka täkäläisten työtovereidemme kanssa koimme. Tiedän,
että monet teistä tukijoistamme ette ole facebookissa, ja siksi ajattelin jakaa tuon saman tarinan teille tässä
kirjeessä. Toivottavasti se tuo teille lämpöisen, jouluisen mielen.

Tapahtuipa Taiwanissa, Kaohsiungin kaupungin kulmilla...
Lokakuun alkupuolella Seanilla ja minulla oli ilo saada kotiimme mukava ja tärkeä vierasjoukko. Vietettiin
Kaohsiungin ja Pingtungin kaupunkiseurakuntien kuukausittaista työntekijäpäivää, tällä kertaa meidän
olohuoneessamme. Ohjelmassa oli, kuten aina, tarinointia sekä ilojen ja surujen jakamista, virsien veisuuta
ja rukousta, yhteistä ateriointia.
Muutos on mahdollista sinun tuellasi
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Ajatusten jakamisen lomassa tuli puheeksi myös joulusuunnitelmat, kussakin seurakunnassa ollaan jo
touhulla ryhdytty valmistelemaan seurakunnan yhteistä joulunviettoa. Tämä puheenaihe kirvoitti jo
pidempään seurakunnassa työskennelleissä papeissa menneisyyden joulumuistelot. Taiwanissahan on ollut
Suomen Lähetysseuran lähetystyöntekijöitä jo yli kuusikymmentä vuotta, ja paikallisen yhteistyökirkkomme
työntekijät ovat näiden suomalaisten kanssa päässeet yhdessä
nauttimaan evankeliumin tuomasta ilosta. Tärkeällä sijalla näissä
rakkaissa muistoissa ovat Jeesuksen lisäksi suomalaiset leipomukset.
Jouluevankeliumin ohella lähetystyöntekijöiden järjestämissä
joulujuhlissa ollaan tarjoiltu, niinkuin suomalaisiin tapoihin kuuluu,
joulupipareita ja muita herkkuja. Kuulimme kuinka pipareita ollaan
nautittu tunnelmallisesti kynttilän pehmeässä valossa. Pienet asiat,
piparit ja kynttilä, kaunis joulumusiikki, yhdistettynä suuren
rakkauden sanomaan, ovat
koskettanut sydämiä ja kutsuneet
Jeesuksen seuraan.
Siinä yhdessä taiwanilaisten
työtovereidemme kanssa pitkään
pohdimme eri suomalaisia herkkuja,
missä ja kenen suomalaisten
tekeminä niitä ollaan saatu maistaa.
Monien suomalaisten tuntema
Kuva 1: Kao-pappi
Kaohsiungin Shr Quanin
seurakunnan Kao-pappikin totesi:
”Kyllä ei kahvin kanssa maistu mikään niin hyvältä kuin suomalainen pulla.”
No niinpä, tuosta ei voi muuta kuin olla samaa mieltä!
Siinä puhuessa innostus ja suomalaisten leipomusten kaipuu
kasvoi, ja pian olikin parin viikon päähän sovittu meidän
kotiimme pullatakoot. Leipurimestariksi määrättiin
allekirjoittanut (satunnaisella pullanleivontakokemuksella
varustettu), sekä kolme innokasta aloittelevaa leipojaoppilasta:
Kaohsiungista Shr Quanin seurakunnan pappi Frida Lin ja Jiou Run
seurakunnan papin vaimo Terri Lin sekä Pingtungin seurakunnan
evankelista Karen Guo. Kyllä keitiössä riitti säpinää, naurua ja
puheen kalkatusta, kun me naisissa leivoimme litran taikinasta
voisilmäpullia ja korvapuusteja. Leipurimestarilla oli
kiinankielinen leipomissanasto jäänyt pitkälti oppimatta, mutta
selvittiin silti opetusosuudestakin ilman väärinymmärryksiä, ja
pullista tuli ihan oikean näköisiä ja makuisia.
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Kuva 2: Karen vaivaa pullataikinaa

Kuva 3: Frida Lin ja Terri Lin
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Kaikki pullanleipojat tietävät, että litran taikinasta tulee hurja määrä pullia. Taiwanilaiset uunit eivät vedä
vertoja suomalaisille serkuilleen ja yhteen pellilliseen mahtuu vain noin puolet siitä, mitä suomalaisella
uunilla saa kerralla paistettua. Eipä se kuitenkaan meitä estänyt kaikkia pullia paistamasta, ja ilolla voin
todeta, että poikkeuksellisesti en polttanut ainoatakaan pellillistä.
Se on aina hieno uutinen näin harvakseen leipovalle
pullanpyörittelijälle. Lapset saivat tulla koulusta pullantuoksuiseen
kotiin ja suoraan maistelemaan lämpimäisiä. Myöhemmin
kutsuimme vielä Kao-papin ja Jiou Ru:n seurakunnan Chen-papin
joukon jatkoksi pullakesteille. Siinä se ilta sitten kului mukavasti
porukassa teekupin ääressä, pullia syöden ja taas tarinoita
kertoen. Leipomuksia jäi vielä kaikille kotiinviemisiksi. Semmoinen
epävirallinen työyhteisön virkistymisiltapäivä meillä, voimme
suositella joka seurakuntaan ja yhteisöön tälläistä yhteistä kivaa -kunhan koronatilanne sen taas Suomessakin sallii.

Siunausta ja joulurauhaa toivottaen: Hanna ja Sean Pienaar perheineen
”Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi
Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Pelko valtasi paimenet,
mutta enkeli sanoi heille: »Älkää pelätkö! Minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle.
Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus, Herra. Tämä on merkkinä
teille: te löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna seimessä.»
Ja samalla hetkellä oli enkelin ympärillä suuri taivaallinen sotajoukko, joka ylisti Jumalaa sanoen:
– Jumalan on kunnia korkeuksissa,
maan päällä rauha
ihmisillä, joita hän rakastaa.” (Lk.2)
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Sean ja Hanna Pienaar
työskentelevät
Kaohsiungissa Taiwanin
Luterilaisen Kirkon ja
huumetyön organisaation
”The House of Grace:n”
työyhteydessä opettaen,
innostaen ja tukien.

Apuasi tarvitaan
Tällä hetkellä emme voi tehdä lahjoitusta jumalanpalveluksessa kolehtihaaviin tai kirkkokahvien kassaan.
Tämäkin asia hoituu nyt verkossa. Lähetysseuran työ kumppaniensa kautta ei puolilla maailmaa jatkuu ja
avun tarve on suuri. Voit tehdä lahjoituksen verkkosivulla toivoa.fi, tekstiviestillä tai MobilePay:lla.
Ohjeet lahjoitusta varten:
• Tekstiviestillä: Lähetä viesti TOIVOA18 (18 €) ja TOIVOA32 (32 €) numeroon 16155.
• MobilePaylla voit lahjoittaa haluamasi summan numeroon 63000.
• Tilisiirrolla: FI38 8000 1400 1611 30 ja viestillä: Toivoa.
Keräysluvat: Manner-Suomi RA/2020/3, voimassa 3.1.2020–31.12.2020, myönnetty 3.1.2020,
Poliisihallitus. Ahvenanmaa ÅLR 2019/6111, voimassa 2020, myönnetty 13.8.2019 Ahvenanmaan
maakuntahallitus.
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