
MARKUS & LIISA MELLIGER

Rakkaat ystävät!

rukouskirje 1/2022
Kesäkuu 2022

Markus & Liisa Melliger
SIL    P.O. Box 1 (170)
Ukarumpa / EHP 444
Papua New Guinea
Sähköposti: markus_melliger@wycliffe.ch
Puh:            +675 7188 7732

Wycliffe Raamatunkääntäjät ry
Yliopistonkatu 58 B, 5. krs
33100 TAMPERE
puh. 050-3474687
info@wycliffe.fi
www.wycliffe.fi

lähettisihteeri / yhdyshenkilö     Pirkko Markkanen
Vaasankatu 5, as. 9-10  ,  40100 JYVÄSKYLÄ
puh. 040-5852299         email:  markkanenpirkko@gmail.com

Melligerien kannatustili Suomen Wycliffessä:
Saaja:                                  Wycliffe/Melliger
tilinumero:                   FI1757318220029282

Sana kaikille kansoille

Kadama sanoi, että vanhana miehenä hän tuntee olevansa 
kuin Simeon Luukkaan evankeliumin 2. luvussa. Kohdattu-
aan Herran hän on nyt sovussa Jumalan kanssa eikä pelkää 
kuolemaa.

"Voima tulee täydelliseksi heikkoudessa" (2. Kor. 12:9). Tämä Herramme sana apostoli Paavalille on tullut 
meille erityisen merkitykselliseksi vierailtuamme vähän aikaa yhdessä Pinai-Hagahai-kieliryhmän kylistä. 
Lääketieteellisistä syistä johtuneen pitkän Papua-Uudesta-Guineasta poissaolon aikana Jumalan sana on 
levinnyt pinai-hagahailaisten keskuudessa ja työtoverimme pastori Takamen mukaan "on kantanut 
hedelmää jokaisessa kylässä".

Viime kuukausien aikana työtoverimme Pita (äärimmäisenä vasemmalla) jakoi yhdes-
sä pastori Takamen (keskellä) kanssa yli sata MegaVoice-kuuntelulaitetta, joissa on 
nauhoitettuna  154 pinai-hagahain kielelle käännettyä Raamatun lukua. He varmistivat, 
että laitteita meni jokaiseen kieliryhmän kylään. He saarnasivat itse useissa kylissä ja 
näkivät lukuisten ihmisten ottavan vastaan  omalla kielellään kuullun evankeliumin.

Eräs näistä on Alo, joka parin vuoden takaisen vakavan sairauden 
jälkeen on vihdoin antanut elämänsä Herralle ja kuuntelee nyt 
päivittäin omalla kielellään puhuttua Jumalan sanaa. Kääntymi-
sensä jälkeen hänestä on tullut paikallisen seurakunnan nuorten 
työtoveri.

Jumalanpalveluksessa useat ihmiset itkivät 
mennyttä elämäänsä, ja kiittivät Jumalaa 
anteeksiantamisesta ja uuden elämän lah-
joittamisesta.

Vuosi sitten, samaan ai-
kaan kun tunsimme it-
semme usein lannistu-
neiksi, Elaija kuunteli 
Jumalan sanaa yhdellä 
kuuntelulaitteella ja hä-
nestä tuli kristitty.

Tämä nuori tyttö An-
nina on yksi monista, 
jotka osoittivat kii-
tollisuutensa omalla 
kielellään kuullusta 
Hyvästä uutisesta.

Kewa sanoo: "En osaa lukea, mutta kuuntelen 
mielelläni evankeliumia aamuhartauteni aikana".

Haluamme kiittää teitä osuudestanne evankeliumin leviämisessä Pinai-Hagahain keskuudessa. 
Kiitos kaikista rukouksistanne ja kaikesta taloudellisesta tuestanne!

Runsain siunauksin


