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MARKUS & LIISA MELLIGER

Rakkaat ystävät!

Olemme erityisen rohkaistunei-
ta kääntäjätoveriemme Takamen 
(vasemmalla) ja Timotin vahvis-
tuneesta uskosta. Tutkittuaan 
viikkokausia pinai-hagahai-kie-
listä Markuksen evankeliumia 
he sanoivat muutama päivä sit-
ten:
“Evankeliumien lukeminen äidin-
kielellämme ja niistä yhdessä 
puhuminen on näyttänyt meille,
kuinka Raamatusta saa todel-
lista ravintoa, niin kuin bataatin 
mukulat kaivetaan maasta, eikä 
vain leikata sen lehtiä syötäväk-
si.”
Pidämme tästä vertauksesta, koska bataatti on pinai-hagahaiden tärkein ravintoaine. Vuo-
sien työn jälkeen olemme kiitollisia tietäessämme, että seurakunnan nuoret johtajat saavat 
nyt Raamatusta ravintoa ja voivat jakaa sitä myös muille.

Kaksikymmentä vuotta sitten kääntäjäto-
verimme John näytti meille, kuinka puun 
taimi istutetaan.
Nyt tämä puu (oikealla) on kasvanut jo 
niin suureksi, että täysikasvuisen ihmisen 
käsivarret eivät enää ylety sen ympäri.
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Sana kaikille kansoille

Kylien asukkaat ovat edelleen hyvin kiin-
nostuneita aurinkokäyttöisistä kuuntelu-
laitteista. Takame kertoi meille eräästä 
vanhasta miehestä, joka oli jumalanpal-
veluksessa itkenyt ja sanonut “Olen niin 
kiitollinen siitä, että Jeesuksen ilosanoma 
on tällä tavoin tullut minunlaiselleni mie-
helle!”

Eikä tämä olekin rohkaisevaa sekä meille, 
että kaikille teille, jotka olette tukenamme 
tässä työssä.

Rakkaat terveiset ja Jumalan siunausta 

Takame ja Timoti ovat taas palanneet takaisin omiin kyliinsä, mutta olemme iloisia, 
että saatoimme työskennellä muutamat viime viikot heidän kanssaan. Valitettavasti 
minä (Markus) olin taas puolet ajasta sairaana. Joudummekin usein vain luottamaan 
Jeesuksen sanaan Paavalille:
“Minun armoni riittää sinulle. Voima tulee täydelliseksi heikkoudessa.”  (2.Kor.12:9)
Mitä sydämellisimmät kiitokset sitoutumisestanne työhömme, kaikista rukouksistanne 
ja kaikesta taloudellisesta tuestanne.


