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"Herra on minun paimeneni..." - Tämä tutun psalmin 23 jae on mielessämme melkein joka päivä. 
Rukoilemme, että Herra opastaisi meitä päivittäin ja johdattaisi meidät määränpäähänsä - niin kuin paimen 
johdattaa lampaitaan varmasti määränpäähänsä.

Onnistuimme  tällä viikolla tavoittamaan matka-
puhelimella työtoverimme Takamen hänen kylässään 
Papua-Uudessa-Guineassa.

Pinai-hagahait rukoilevat jatkuvasti meidän ja ter-
veytemme puolesta sekä Papua-Uuteen-Guineaan pa-
luumme puolesta. Johdattakoon Herra paimenenam-
me meidät takaisin Papua-Uusi-Guineaan suunnitel-
mansa mukaisesti ja ajallaan!

Tulevina viikkoina saamme lisää lääketieteellisiä 
selvityksiä. Markuksen sydämen hoito saatiin tänä 
vuonna onnistuneesti päätökseen ilman uusia ongel-
mia. Meille on vielä tehtävä useita muita lääketieteel-
lisiä tutkimuksia, ennen kuin voimme suunnitella uut-
ta matkaa Papua-Uusi-Guineaan.

Vuosi sitten saatiin työtoveriemme Takamen (kuvassa vasemmalla) ja 
Pitan kylään lennätetyksi laatikko, jossa oli 120 aurinkoenergialla toimivaa 
kuuntelulaitetta, joissa oli kaikki siihen asti kääntämämme Raamatun osat. 
Nämä laitteet on sen jälkeen jaettu Pinai-Hagahain kielialueella ja niitä
käytetään monin tavoin, mikä on tietysti meille suuri ilon aihe. Haluaisim-
me henkilökohtaisesti tietää, kuinka Raamatun käännettyjä osia käytetään.

Ottaen huomioon globaalin pandemian meidän kaikkien on syytä katsoa 
Jumalaan. Toivomme tosin, että voimme matkustaa keväällä joksikin aikaa 
Papua-Uuteen-Guineaan. Mutta itse asiassa emme tiedä, tuleeko se silloin 
olemaan mahdollista. Sitä tärkeämpää meidän on pysyä lähellä paimen-
tamme! Hän johtaa meitä suunnitelmansa mukaisesti ja ajallaan ja kuljettaa 
meitä kohti päämääräänsä.

Olemme kiitollisia Jumalalle, että meillä on lokakuusta lähtien ollut 
asunto, jossa voimme asua pysyvästi. Lämmin kiitos kaikesta rakkaudes-
tanne, taloudellisesta tuestanne ja rukouksistanne!
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Takame (vasemmalla) kylässään, jossa
aikanaan asuimme.
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