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Rakkaat Melligerin perheen sukulaiset ja ystävät!
On 1.adventtisunnuntai. Korvissani kaikuu kirkossa tänään voimallisesti laulettu Hoosianna!
Herra, auta!
Viime viikkoina on tuntunut siltä, että "pahan valta kasvaa ympärillä", kuten virressä sanotaan.
Media välittää jatkuvasti uutisia eri puolilla maailmaa tapahtuneista hirmutöistä. Unohdammeko
niitä seuratessa, että hyvä ja paha käyvät jatkuvaa taistelua myös jokaisen omassa sydämessä.
Jos annat pahalle pikkusormen, se vie helposti koko käden.
Apostoli Paavalin ohjeet efesolaisille taistelussa pahaa vastaan ovat nytkin ajankohtaisia:
"...vahvistukaa Herrassa, ottakaa voimaksenne hänen väkevyytensä. Pukekaa yllenne Jumalan
taisteluvarustus, jotta voisitte pitää puolianne Paholaisen juonia vastaan...Seiskää lujina!" Vyönä
totuus, haarniskana oikeudenmukaisuus, kenkinä rauhan rakentaminen, kilpenä usko, kypäränä
pelastus, miekkana Jumalan sana. "Tehkää tämä kaikki rukoillen ja anoen. Rukoilkaa joka hetki
Hengen antamin voimin. Pysykää valveilla ja rukoilkaa hellittämättä kaikkien pyhien puolesta."
Ef.6:10-18.
Olen parin viime viikon aikana ollut sähköposti- ja puhelinyhteydessä Papualle Liisalta ja
Markukselta tulleiden hälyttävien viestien takia, Myös pieni pinai heimo on joutunut Paholaisen
juonien kohteeksi. Saimme neljä vuotta sitten iloisia uutisia herätyksestä ja elämänmuutoksesta.
jonka omalla äidinkielellä kuultu tai luettu Jumalan sana sai aikaan pinaiden keskuudessa. Näyttää,
että Paholainen koettaa nyt kaikin keinoin tuhota sen hyvän mikä on alkanut kasvaa.
Raamatunkäännös- ja lukutaitotyö on vaikeuksissa monien ongelmien keskellä.
Sukulaissuhteiden takia pinait ovat sekaantuneet viereisen heimon klaanien välisiin heimokahakoihin,
joissa on kuollut toistakymmentä henkeä, yksi pinai pastorikin. Ainoa pinaiden alueella toiminut
kansakoulu on poltettu, samassa kylässä ollut ensiapuasema ja viidakkokenttäkin ovat lopettaneet
toimintansa. Jotkin Melligerien avustajina toimineet kyläkirkkojen johtohenkilöt ovat joutuneet
jättämään tehtävänsä sopimattoman käytöksen takia. Vuosien mittaan suurella vaivalla koulutetuista
käännösavustajista on käytettävissä enää kolme, neljä pinaita. Se ei riitä projektin viemiseksi
päätökseen.
Tilanne näyttää vaikealta, mutta Herra voi muuttaa sen. Työ on Hänen. Liisa ja Markus pyytävät
meiltä rukousapua. Aloitetaan uusi kirkkovuosi apostoli Paavalin ohjeiden mukaan taisteluvarusteissa
lujina seisten ja hellittämättä rukoillen. Adventtiaika ja Joulu muistuttavat meitä siitä, että Isä ei
jättänyt meitä lapsiaan pahan valtaan,vaan lähetti Jeesuksen kukistamaan synnin ja kuoleman.
Olemme voittajan puolella. Se ilosanoma meidän on kerrottava kaikille.
"Hoosianna, Daavidin poika, kiitetty olkoon hän!"

Liisa ja Markus lähettävät lämpimät terveiset ja kiitokset kaikesta tuestanne ja toivottavat kanssani
teille jokaiselle Siunattua Adventtiaikaa ja Joulua sekä Onnellista Uutta Vuotta! Toivon saavani
Anninan ja Danielin jouluvieraikseni.
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