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Rakkaat ystävät!
Joitakin viikkoja sitten koimme järkytyksen, kun yht'äkkiä eräänä aamuna en saanut enää
oikeaa kättäni enkä jalkaani liikkumaan. SILin klinikalla lääkärit päättivät, että minun oli heti
mentävä Australiaan tutkittavaksi perin pohjin. Iltapäivällä Liisa ja minut lennätettiin PohjoisAustraliassa sijaitsevaan Townsvilleen. Vaikka olin siihen mennessä saanut takaisin sekä käden
että jalan liikkuvuuden, minun oli jäätävä neljäksi yöksi sairaalaan, missä tutkittiin kaikki
mahdollinen päästä sydämeen. Mitään syytä todennäköisesti kokemaani minihalvaukseen ei
löydetty. Mahdollisesti verenkiertojärjestelmässäni syntynyt veritulppa aiheutti oikean puoleni
tilapäisen halvaantumisen. Sen jälkeen olen ollut yhtä terve kuin ennenkin, ja tietysti olemme
todella kiitollisia, että olen yhä elossa eikä minulle jäänyt mitään pysyvää vammaa.
Mutta tunnetasolla kokemus oli yhtä vuoristorataa. Monta kertaa luulin, että elämäni oli
lopussa. Vei muutamia viikkoja, ennen kuin toivuin järkytyksestä. Nyt olen OK, mutta todella
arvostan rukouksianne, että tunnepuoleni parantuisi kokonaan ja varjeltuisin uusilta terveysongelmilta. Kun tohtorit määräsivät puoli tablettia aspiriinia päivässä estämään veritulppia
(hoito, jonka kanssa voin elää!) olen tullut entistä tietoisemmaksi, kuinka hauras meidän kaikkien
elämä on, vaikka olisi tupakoimaton, raitis, liikunnallisesti aktiivinen nuori mies kuten minä!

Sillä aikaa kun olimme Australiassa, muutamia kappaleita koko pinai-hagahainkielistä
Uutta Testamenttia - 400-sivuisia tietokonekopioita työmme 'ensi hedelminä' - sidottiin
kirjapainossamme ...

... ja sitten kääntäjätoverimme Matyu
vei kirjat useille pastoreille tekstien
kylätarkastusta varten. Työ on kaukana
valmiista! Meillä on edessämme vielä
paljon korjattavaa.

Minä jäin kotiin, mutta Liisa meni vanhaan kotikyläämme juhlimaan tilaisuutta.
Päivän ajan hän 'tunsi olevansa kuin
kuningatar' ja iloinen väki tungeksi jatkuvasti hänen ympärillään.

Vuosien ajan pinai-hagahait ovat tehneet
kahta pienkoneiden puskakenttää kielialueellaan. Toivomme, että he saavat käyttöluvan esimerkiksi tälle oikealla kuvatulle.
Se auttaisi saamaan parempia terveysja opetuspalveluja. Mutta kenttien täysin
valmiiksi saaminen on kova urakka.

Suuret kiitokset kaikista rukouksistanne ja kaikesta taloudellisesta
tuestanne! Siunatkoon Jumala teitä runsaasti!
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PS. Tervetuloa kuulemaan terveisiä Papualta ja tapaamaan pariviikkoiselle kotimaanlomalle tulevaa Melligerien perhettä Jyväskylässä Pappilassa (Vapaudenkatu 26) pidettävään Papua-iltaan ti 20.06. klo 18 tai
Hirvensalmen Kirkonkylään seurakuntakotiin Juhannuksena 24.06. messun jälkeisille kirkkokahveille!
Lämpimin terveisin Liisan äiti Pirkko

