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TERVEHDYS SVEITSISTÄ

Rakkaat ystävät!

Mikä todistus onkaan maailmalle, 
kun se näkee, miten paljon aut-
tamisvalmiutta uskonystävät ovat 
osoittaneet meitä kohtaan tänä 
aikana! Sydämelliset kiitokset 
kaikesta avustanne, missä tahansa 
muodossa olette sitä antaneetkin.

Meidän osaltamme myrsky ei ole 
vielä lopussa. Mutta hitaasti, hy- 
vin hitaasti tilanteemme paranee. 
Kotiutuminen Sveitsiin on vaike-
ampaa kuin aavistimme.

Lähdettyämme Papua-Uudesta_Guineasta kesäkuun 
lopulla meistä on tuntunut kuin olisimme keskellä suurta 
myrskyä. Usein muistamme sen keskellä evankeliumien 
kertomusta opetuslapsista myrskyssä, jonka vain Jeesus 
sai tyyntymään.

Keskellä myrskyä meidän täytyy orientoitua ja suunna- 
ta kompassimme uudelleen. Meille on tullut selväksi, 
että meidän molempien pitää edelleen paneutua 
raamatunkäännöstyöhön pinai-hagahaiden hyväksi. 
Kukapa jatkaisi muuten työtä?

Vähän ennen Papualta lähtöä saimme luovuttaa 
pinai-hagahaille neljä evankeliumia ja Apostolien teot 
heidän kielellään sekä kirjana että pienten aurin- 
kokäyttöisten kuuntelulaitteiden avulla kuunneltavassa 
muodossa.

Mutta pinai-hagahait haluaisivat koko Uuden Testa-
mentin omalla kielellään. Sen tähden me työskentelemme nyt Uuden Testamentin loppuosan parissa 
(Kirje roomalaisille - Johanneksen ilmestys). Siitä meillä on jo tietokoneella luonnos, jota meidän 
täytyy nyt parannella. Kuten aina vaikea työ, joka vaatii paljon aikaa ja tarvitsee paljon rukousta.
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Sydämelliset terveisemme!

Olemme jatkuvasti joka suhteessa täysin 
riippuvaisia Jumalasta, myös taloudellisen 
kannatuksemme suhteen. Jumala kantoi meitä 
ihmeellisesti 16 vuoden ajan Papua-Uudessa- 
Guineassa. Siihen hän käytti aivan erityisesti 
seuraajiaan.

Rukoilkaa kanssamme, että voimme myös kalliissa 
Sveitsissä luottaa häneen täysin ja saamme tehdä 
työtä hänen valtakuntansa hyväksi tarvitsematta 
kantaa rahahuolia.

Rukoilkaa myös, että Jumala kutsuu lisää 
ihmisiä, jotka mielellään tukevat tätä työtä 
ja haluavat siten osallistua siihen.

Kaikesta tähänastisesta tuesta mitä 
sydämellisimmät kiitoksemme!

Asumme tosin nyt Sveitsissä, mutta 
olemme jatkuvasti Papua-Uuden-Guinean 
kenttäjärjestömme ja kotimaidemme 
Wy c l i f f e - R a a m a t u n k ä ä n t ä j i e n 
alaisuudessa. Työstämme olemme myös 
edelleen vastuussa niille.


