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Rakkaat ystävät!
Iloitsemme siitä, että laatikko, jossa on 120 aurinkoenergialla toimivaa kuuntelulaitetta, on vihdoinkin
saatu lennätetyksi yhteen pinai/hagahai-kieliryhmän pääkylistä.
Maailmanlaajuinen Covid19-kriisi on vaikeuttanut PUG:ssä maan sisäisiä lentoja useiden kuukausien
ajan. Sitäkin suuremmalla syyllä olemme kiitollisia siitä, että Jumala teki tämän tärkeän lennon mahdolliseksi tässä vaikeassa tilanteessa.
Laitteet sisältävät kaiken, mitä olemme tähän mennessä
kääntäneet ja tarkistaneet: 154 Raamatun lukua kuunneltavassa muodossa. Pinai/hagahait olivat innokkaasti odottaneet laitteita ja kyselleet niistä meiltä moneen kertaan.
Kiitos kaikille teille, jotka olette osaltanne olleet viemässä asiaa eteen päin rukouksin ja taloudellisesti tukien!
Nyt rukoilemme, että kuuntelulaitteet saadaan jaetuksi
kautta koko kielialueen ja ihmiset saavat kuulla Hyvän
Sanoman Jeesuksesta pinai/hagahai-kieliryhmän kaikissa
isoissa ja pienissä kylissä.

Yksi kannettavista kuuntelulaitteista yhdessä Pinai-Hagahai-kielisen Johanneksen evankeliumin
ensimmäisen sivun kanssa.

Kääntäjätoverimme Jack (vasemmalla)
ja Pita vastaanottivat laatikollisen kuuntelulaitteita 16.10. (Kuva: lentäjä Brent Fox)

Pitkän ja vaikean sairauden loppuvaiheessa Markuksen äiti joutui viettämään noin viikon sairaalassa,
jossa hän kuoli varhain sunnuntaiaamuna 8.11.
Kiitos kaikista rukouksistanne viimeisten kuukausien ja jopa vuosien aikana. Olemme hyvin kiitollisia
siitä, että saatoimme olla täällä Sveitsissä hänen viimeiset kuukautensa ja viettää unohtumattomia ja
kauniita rukoushetkiä hänen kanssaan.
Kiitämme kaikesta rohkaisustanne, rukouksistanne ja kaikesta taloudellisesta tuestanne!

Jumalan siunausta teille!

Kaiken korona-viruksen aiheuttaman epävarmuuden keskelle ja keskelle surua Markuksen Trudi-äidin
elämän hiipumisesta parantumattomaan syöpään saimme lokakuun lopussa PUG:stä Markuksen kirjeessään kertomia hyviä uutisia raamatunkäännöstyöstä.
Markuksen äitikin ehti kuulla iloisen uutisen ennen kuolemaansa 8. marraskuuta. Kaipaamme kaikki
häntä.
Liisa ja Markus ovat etsineet itselleen eläkepäivien asuntoa Klotenista. Ellei sitä löydy, ennen kuin
nykyinen tilapäisasunto puretaan, he aikovat palata PUG:aan jatkamaan työtään. Ennen paluutaan he aikovat käydä Suomessa, jos mahdollista. Nyt he ovat lastensa Anninan ja Danielin sekä Markuksen sisarusten
kanssa järjestämässä Trudi-äidin/mummin hautajaisia ja muita käytännön asioita ja lähettävät nimikkoseurakuntaan ja ympäri Suomea asuville kannatusrenkaan jäsenille lämpimät terveiset ja siunauksen toivotukset.
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