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Herätystä pinai-hagahaiden keskuudessa!
Rakkaat ystävät!
Tämän kuun alussa Liisa ja minä menimme yhden kääntäjätoverimme ja erään lukutaitotyöntekijän kanssa
kahteen eri pinai-hagahai-kylään, emme ainoastaan katsomaan mahdollisuuksia koulun rakentamiseen ja juhlimaan
uuden lentokentän avajaisia, vaan pääasiassa saadaksemme selville, ovatko pinai-hagahait käyttäneet, ja jos ovat,
niin kuinka he ovat käyttäneet omalle aidinkielelleen käännettyjä neljää evankeliumia ja Apostolien tekoja. Kolme
vuotta sitten olimme saaneet valmiiksi tuon osan Raamattua ja jättäneet sen heidän käyttöönsä sekä kirjan että
pienen aurinkoenergialla toimivan MegaVoice-nimisen kuuntelulaitteen muodossa.
Meistä todistukset, joita ihmiset antoivat, ovat todella hämmästyttäviä, ettemme sanoisi pieniä ihmeitä. Ohessa
on joitakin heidän paljon puhuvista vastauksistaan, jotka tekevät vuosia kestäneen äärettömän kovan työn vaivan
arvoiseksi.
Toli, keski-ikäinen mies ja yksi seurakunnan vanhimmista: “Kun muutamia vuosia sitten sain painetun kopion
Markuksen evankeliumista, itkin, koska en osannut lukea. Rukoilin. Sain MegaVoice-laitteen puolitoista vuotta
sitten. Nyt sanoma on selvä. Kuuntelen sitä joka päivä. Nyt olen niinkuin mies, joka osaa lukea. Nyt olen kuten
pastori. Koko Uusi Testamentti täytyy äänittää.”
Andru, pastori, joka meni lähellä olevan kieliryhmän pariin aloittamaan siellä uutta kirkkoa: “Luen kirjaa ja
kuuntelen MegaVoicea yhtä aikaa. Se todella auttaa minua ymmärtämään Jumalan sanaa. Se auttaa minua
saarnojeni valmistuksessa. Kauppakieli tok pisin (pidgin englanti) ei ole minulle selvää. MegaVoice-laitteeni
toimi kaksi ja puoli vuotta, sitten se lakkasi toimimasta. Nyt haluan uuden laitteen.”
Kukume, nuori nainen, yhden pastorin vaimo: “Sain MegaVoice-laitteeni kolme vuotta sitten. Se toimii yhä.
Kuuntelen sitä päivittäin useiden perheenjäsenten kanssa. Muistan kuuntelusta esimerkiksi kertomuksen siitä,
kuinka Jeesus auttoi Pietaria saamaan kaloja tai kuinka Pyhä Henki vuodatettiin opetuslasten päälle.”

Luma, keski-ikäinen mies: “Enga (pinai-hagahaiden naapurina oleva oleva hyvin iso kieliryhmä) ja tok pisin
eivät ole minulle selviä. Olen iloinen siitä, että Raamattu käännetään minun omalle kielelleni. Koko Uusi
Testamentti pitää äänittää.”
Sabu, keski-ikäinen mies, toisen murteen kaksikielinen puhuja: “Kuuntelen evankeliumeita omalla kielelläni
kaiken aikaa. Se puhuu sydämelleni. Minulla oli tapana suuttua helposti. Minusta tuntuu, että se on nyt muuttunut.
Haluan kiittää ihmisiä, jotka ovat antaneet rahaa tähän. Ja haluan kiittää Jumalaa.”
Usibia, vanhahko nainen, joka pitää MegaVoice-laitetta kuuteen (eri) suojelevaan kääreeseen pakattuna:
“Käytän sitä joka päivä sisällä ja puutarhassa. Kuuntelen sitä ennen kuin käyn nukkumaan. Minulla oli tapana
lainata laitetta eräältä sukulaiseltani niin usein, että hän suuttui ja hankki minulle oman puolitoista vuotta sitten.
Muistan kertomukset siitä, kuinka Maria synnytti Jeesuksen, kuinka hänet kastettiin, kuinka hän paransi 12 vuotta
sairastaneen naisen ja kertomuksen Paavalista.”
Wadaag, vanha leskimies: “Käytin sitä usein, kunnes lapset särkivät sen. Iloitsin siitä kovasti ja haluan uuden.
Muistan kertomuksen elämän vedestä, jota Jeesus antaa.”
Kandama, vanha mies: “Käytin sitä usein ja olin hyvin iloinen siitä. Mutta sade tuhosi sen kun jätin sen talon
katolle latautumaan auringossa. Kun pastorit puhuivat tok pisiniä tai engaa, en ymmärtänyt. En uskonut. Nyt
kuulin omalla kielelläni ja uskoin. Puhe oli nyt selvää. Kuulin, että meidän ei pitäisi panetella eikä tuomita toisia.
Näin syyllisyyteni ja lakkasin tekemästä niin. Minä halusin myös ottaa rikan toisten silmästä, mutta minulla oli
hirsi omassa silmässäni. Näin syyllisyyteni ja tein parannuksen. Kun autan toisia, minun täytyy auttaa heitä
salassa. Vaimoni haluaa myös MegaVoice-laitteen, mutta sanoin ei. Toisilla ei ole yhtään laitetta, joten meidän
täytyy jakaa omamme.”
Anaime, vanhahko nainen, Lelan vaimo: “Halusin laitteen jo kolme vuotta sitten, mutta en saanut. Haluaisin
nyt oman. Lelalla on laite, mutta hän ei koskaan anna sitä minulle. Lela sai omansa kolme vuotta sitten, iloitsee
siitä ja kuuntelee sitä usein. Sen ansiosta hänestä tuli uskova ja hän on nyt aina pastorin kanssa ja kuuluu
seurakunnan vanhimpiin.”
Pita, nuori mies ja yksi seurakunnan vanhimmista: “Minusta tuli kristitty neljä vuotta sitten. Sitä ennen
varastelin. Nyt luen kirjaa ja kuuntelen MegaVoicea. Se auttaa minua uskossani.”

Kauwasa, keski-ikäinen mies: “Vaimollani on laite. Minä olin aikaisemmin uhkapeluri ja pelasin korttia. Nyt
minäkin haluan laitteen. En ymmärrä tok pisiniä, haluan kuulla omaa kieltäni. Kuuntelemme laitetta joka päivä
keskipäivällä ja ennen nukkumaan menoa. Sitten rukoilemme ja käymme nukkumaan.”
Kodap, nuori naimisissa oleva mies, pinai-hagahain ja engan kaksikielinen puhuja: “En käynyt kirkossa. Eikä
minulla ollut MegaVoice-laitetta. Kuuntelin toisten laitetta. Kuuntelin sitä ja viime kuussa minusta tuli kristitty.
Jätin uhkapelin, tupakoimisen ja betelpähkinöiden (eräänlainen huume) pureskelun. Muistan kuulemastani, että
Jeesus on Jumalan sana.”

Noane, nuori pastori, joka työskentelee nyt kaksikielisessä kylässä kieliryhmän laidalla: “Sain laitteen kolme
vuotta sitten, mutta nyt sen äänen voimakkuus on heikentynyt ja haluan uuden. Käytän sitä päivittäin. Se auttaa
minua tekemään työtäni pastorina.”
Todame, Tanden kaksikielinen vaimo: “Haluan laitteen, minulla ei ole sitä ollut. Toisilla oli. Kuuntelin sitä
ja se oli ihana. Kuuntelin, ymmärsin ja uskoin. Minä todella rakastan Jumalan sanaa. Mieheni Tande sai laitteen
kolme vuotta sitten, mutta hän ei antanut sitä minulle. Tande kuunteli sitä, uskoi ja liittyi kirkkoon.”
Jemis, yksi pastoreista: “Lukeminen on minulle vaikeaa. Kun kuuntelen laitetta, teksti on selvää. Käytän laitetta
usein. Se antaa minulle voimaa ja auttaa minua tekemään pastorin työtä.”
Senis, nuori äiti: “Kuuntelen laitetta mieheni kanssa kaiken aikaa. Johanneksen evankeliumi, luvut 20 ja 21,
puhuivat sydämelleni. Minulla oli tapana valehdella, panetella, riidellä. Se on muuttunut.”

Ikowa, nuori mies, joka palvelee kirkossa vanhimpana: “Sain laitteeni kolme vuotta sitten. Pidän siitä hyvää
huolta ja se toimii yhä. Se auttaa minua ymmärtämään Jumalan sanaa. Aikaisemmin olin puolisydäminen kristitty.
Kuuntelin laitetta ja Sana tuli selväksi ja sain vahvan uskon. Eräs asia, jonka muistan, on se kuinka Sana on
Jumala ja loi kaiken.”
Make, keski-ikäinen mies: “Aikaisemmin emme ymmärtäneet engaa emmekä tok pisiniä kunnolla. Nyt
ymmärrämme Jumalan sanaa omalla kielellämme. Selvästi koko Uusi Testamentti pitää äänittää. Me emme
käyneet koulua. MegaVoice on meille kuin kirja.”
Kosi, keski-ikäinen mies: “Minulla ei ole ollut laitetta eikä minua ole kastettu. Mutta iloitsen jumalanpalveluksista.
Haluaisin saada laitteen kuunnellakseni sitä usein ja tullakseni sitten kristityksi.”
Pojiman, keski-ikäinen mies: “Tykkäsin laitteesta, mutta sade tuhosi sen. Kuuntelin aina Matteuksen evankeliumia
ja Apostolien tekoja. Se on auttanut minua muuttamaan käytöstäni, esim. suuttumista vaimolleni ja lapsilleni.”
Gane, keski-ikäinen mies ja kielialueen rajalla käytettävän toisen murteen kaksikielinen puhuja: “Muistan
kertomuksen siitä, kuinka Johannes Kastaja kastoi Jeesuksen. Ja muistan Isä meidän -rukouksen. Ajattelen aina
Isä meidän -rukousta ja rukoilen sitä.”
Buka, nuori isä: “MegaVoiceni ei toimi enää ja haluan uuden. Minulla oli tapana kuunnella sitä kaiken aikaa.
Pidin paljon kertomuksesta Paavalin toiminnasta, kuinka häntä puri käärme ja kuinka hän pysyi lujana uskossaan
kohdatessaan taikauskoa. Se puhutteli sydäntäni ja haluan muuttaa tapani.”
Kapuman, nuori isä: “Kuuntelen kaikkia evankeliumeita, varsinkin Johannesta. Vaimoni kanssa kuunnellaan
sitä illalla ennen nukkumaanmenoa. Suutun nykyisin vaimolleni vähemmän kuin ennen.”

Mogome, keski-ikäinen nainen: “Kuulin kertomuksen Sakkeuksesta, pienestä miehestä, joka kiipesi puuhun
nähdäkseen Jeesuksen. Tuo kertomus puhui sydämelleni. Hän ei ollut hyvä mies. Enkä minä ole hyvä nainen.
Haluan muuttaa joitakin asioita elämässäni. Tarvitsen rukousta.”
Sagalia, nuori äiti: “Kuulin Matteuksen seitsemännen luvun seitsemännessä jakeessa pyytämisestä ja saamisesta,
etsimisestä ja löytämisestä. Se on minun muistolauseeni. Nyt kun minulla on ongelma, rukoilen. Se auttaa minua
ja miestäni. Ennenkuin menin naimisiin, olin kuin samarialainen nainen Johanneksen evankeliumin neljännessä
luvussa. Kun kuulin tuon kertomuksen, se puhui sydämelleni ja muutin tapani. Käyn kirkossa.”
Maria, teini-ikäinen tyttö: “Minun vanhemmillani on laite, minulla ei ole. Haluan kuulua Jeesukselle ja
kuunnella Jumalan sanaa.”

Minaba, nuori naimisissa oleva nainen: “Kun menen kirkkoon, en usein ymmärrä, mitä sanotaan. Nyt
kuunnellessani MegaVoicea kaikki on selvää. Haluaisin nyt saada laitteen miehelleni. Muistan esimerkiksi
kertomuksen siitä, että Jeesus tulee takaisin ja tapahtuu maanjäristyksiä. Ja kertomuksen sadasta lampaasta ja
yhdestä joka eksyi laumasta.”
Unom, teini-ikäinen poika: “Vanhempani kuuntelevat laitetta ja minäkin kuuntelen heidän kanssaan. Nyt
haluaisin saada oman laitteen. Haluan seurata Jeesusta ja tulla kastetuksi.”
Endi, teini-ikäinen poika: “Haluan saada laitteen ja kaiken Herran puheen ja seurata Jeesusta ja tulla kastetuksi
ensi kuussa.”
Mali, nuori mies: “Teidän täytyy antaa laite kaikille teini-ikäisille. Heillä ei ole sitä, se on vain vanhemmilla.
Minulla on yhteinen laite äitini kanssa. Pidän Johanneksen evankeliumin ensimmäisestä luvusta. Haluan seurata
Jeesusta.”
Tuollaisia lausuntoja on paljon lisää ja odotamme menoa pian kolmanteen kylään saadaksemme selville, onko
herätys pinai-hagahaiden keskuudessa levinnyt sinnekin. Huhut kertovat, että niin on. Tuollaista herätystä ei ole
koskaan aikaisemmin tapahtunut pinai-hagahaiden keskuudessa. Kiitämme Jumalaa ja haluamme kiittää Teitä
kaikkia siitä, että olette tukeneet meitä kaikki nämä vuodet rukouksin, rohkaisuin ja taloudellisin kannatuksin.
Siunatkoon Jumala runsaasti teitä kaikkia.
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