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Rakkaat ystävät!
"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 yhdessä 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. Kääntymisensä jälkeen hänestä on tullut paikallisen seurakunnan nuorten
työtoveri.
Jumalanpalveluksessa useat ihmiset itkivät
mennyttä elämäänsä, ja kiittivät Jumalaa
anteeksiantamisesta ja uuden elämän lahjoittamisesta.
Vuosi sitten, samaan aikaan kun tunsimme itsemme usein lannistuneiksi, Elaija kuunteli
Jumalan sanaa yhdellä
kuuntelulaitteella ja hänestä tuli kristitty.

Tämä nuori tyttö Annina on yksi monista,
jotka osoittivat kiitollisuutensa omalla
kielellään kuullusta
Hyvästä uutisesta.

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

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!
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