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Paapua Uudised!
Meie eelmist ringkirja uuesti läbi lugedes avastasin endalegi üllatuseks, et selle kirjutamisest saadik käis meil
palju külalisi, mis ei ole hõimukülas elamise juures mitte tavapärane. Tavaliselt näeme kaasmisjonäre vaid iga neljaviie kuu tagant kui ise misjonikeskusse sõidame.
Oktoobri keskel võõrustasime Saksamaa New Tribes Missioni
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Norbert Hübneriga, kes teenivad
arvutispestialisti ja meditsiiniõena meie misjonikeskuses. Jaanuaris/veebruaris oli
külas Hannah Khater Ravensburgi kogudusest Saksamaalt. Ta viibib Paapual terve aasta
ning oli ja on õnnistuseks oma paljude praktiliste oskustega. Meie ja meie
kaastöötajate juures tegi ta ära lugematul hulgal töid (alates lampide
paigaldamisest kuni mädanema läinud välisseina parandamiseni), mis juba ammu
tegemist ootasid. Meie poistele pakkus suurt rõõmu tema „abilisteks“ olemine ٝ!
Minu sünnipäeval valmistas Hanna õhtusöögiks munanuudleid, mis on tema
Saksamaa kodupiirkonna spetsialiteet. Nagu öeldud, külaliste vastuvõtmine on
meie jaoks midagi erilist - tänu Jumalale nende vahvate „kingituste“ eest!
Mainisin juba keeleõppekonsultantide külaskäiku oktoobris. New Tribes Mission on välja töötanud 9-astmelise
“redeli” keeletaseme mõõtmiseks. Oktoobris toimunud test näitas, et Gerolf liikus ühe astme võrra edasi ja on
nüüd viiendal “pulgal“. Aprilli lõpus tulevad Aaron ja Eric taas Gerolfile nõu andma ja teda julgustama. Meie suurim
palvesoov on, et Gerolf jõuaks võimalikult kiiresti viimasele „redelipulgale” ning saaks alustada tööga, milleks
me siia tulime – usklike ja koguduse vaimuliku kasvu toetamisega!
Eelmises kirjas mainisin, et Iraulaboli koguduse hoone võeti maha ja alustati plaanide tegemisega uue
kogunemiskoha ehitamiseks. Alguses sooviti ehitada täiesti uuest materjalist, kuid selle ettevalmistamine ja/või
ostmine oleks läinud liiga kulukaks. Nii valmiski uus hoone kasutatud materjalist ning tuli välja päris asjalik. Meie
kui misjonäride jaoks on oluline, et kogudus püüab oma vahendite ning jõududega toime tulla, mitte ei looda
väljastpoolt tulevale abile. Jim ja Hanna olid ehitusel nõuandjateks, kuid 90% tööst tegid ära koguduse vennad.
Nende innukus, üksmeel ja hea meeskonnatöö maja ehitamisel oli meil suureks julgustuseks. Tavaliselt kaasnevad
siinses kultuuris selliste ühisprojektidega konfliktid, kuid seekord neid ette ei tulnud. Tänu Jumalale!

Uus hoone valmimine ajastati nii, et selles võiks toimuda juba pikka
aega plaanis olnud piibliõpetajate koolitus. See sai teoks märtsikuu
alguses. Õpilaste seas olid nii dom usklikud kui ka õed-vennad
teistest Simbu provintsi kogudustest, kokku 35 täiskasvanut.
Õpetajad tulid Goroka linnast. 5-päevase kursuse eesmärkideks oli
rääkida piibliõpetaja rollist koguduses ning anda praktilised oskused
evangeelse piiblikursuse läbiviimiseks. Tundus, et kursus oli
inspireeriv! Nüüd on suureks väljakutseks värskete õpetajate
koguduse töös rakendamine ning nende õpetamisoskuste lihvimine.
Meie koguduses oleks ka väga vaja alustada lastetööga... vajame
eestpalveid selle käivitamise eest!
Vaimulikult on Iraulaboli kogudusel praegu head ajad! Umbes kuu
aega tagasi alustasid piibliõpetajad uue evangeelse kursusega
naaberkülas. Selle kaudu on hakanud pühapäeviti jumalateenistusel
käima uusi inimesi. Meie noored ja lapsed on aktiivsed ning Jumal on
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(fotol paremal) lõpetas eelmisel aastal 10. klassi ja oleks soovinud
õpinguid jätkata, kuid see ei olnud mitmel põhjusel võimalik. Nii elab
ta koos oma vanematega ja lisaks nende aitamisele aiatöödes jmt.,
täidab oma aega Jumala teenimisega. Selgituseks olgu öeldud, et ta
on juba üle 20 aasta vana – siinsed lapsed lähevad harva õigel ajal
kooli, seetõttu on ta ka vanem kui meie 10. klassi lõpetanud. Palvetage Moreeni ja teiste noorte (peamiselt
tüdrukud) eest, et nad elaksid osaduses Jeesusega ning teeks igapäevaselt õigeid valikuid!
Meie sõbral Martinil, kes haigestus eelmisel sügisel suuvähki, läheb
praegu hästi. Teda opereeriti oktoobri alguses ja taastumine oli
raske ning võttis nädalaid. 16 nädala jooksul sai ta tablettide kaudu
teostatvat keemiaravi. Operatsiooni käigus eemladati pool tema
keelest ning tema kõne on sellest veidi häiritud, kuid see ei ole
peatanud tema innukust jagada Jumala Sõna. Ta viib jätkuvalt
kohalikus koolis läbi piiblitunde ning pea igal pühapäeval on tal
teistele midagi Jumala Sõnast jagada. Martin oli väga aktiivselt
kaasas ka kogudusehoone ehitamisel. Milline imeline ja julgustav
tunnistus Jumala tööst inimese kehas ja südames! Martin vajaks ka
kiiritusravi, kuid seda hetkel Paapua Uus-Guineal ei toestata. Palvetage, et ta tervis püsiks hea ning Jumal
kingiks talle veel palju eluaastaid, kui see on Tema tahe. (Perepilt on tehtud oktoobris, mõned päevad enne
operatsiooni.)
Üks mure- ja eestpalvekoht on väike Buala Maule kogudus, mis tekkis mõned aastad tagasi evangeeliumi
kuulutamise tagajärjel. Vana mees Ere Ba, kes Jimi ja Gena sinna kutsus, sai päästetud, kuid lahkus meie hulgast
juba pea aasta tagasi. Kogudusele ehitatud väike kogunemiskoht asus tema maal. Kuna tema enda laps on surnud,
siis “päris“ selle maja tema vennapoeg James. Algselt ehitatud maja aga lagunes ning eelmisel sügisel ehitasid
James ja mõned teised mehed kogudusele uue maja. James tuli ka mõned aastad tagasi usule, kuid kahjuks pöördus
tagasi oma vana tegevuse, marihuaana kasvatamise, müümise ja tarbimise juurde. Hiljuti teatas ta, et uus maja
kuulub talle ning kogudus seda enam kasutada ei saa. Mõned päevad tagasi käisid meie piibliõpetajad, Jim ja Gerolf
Buala Maules, et arutada kohalike juhtidega, mida edasi teha. Sealne kogukond kinnitas, et nad tahavad, et külas
jätkuks Jumala Sõna õpetamine ning lubasid arutada ja meile teada anda, kuhu saab ehitada uue maja. Buala Maules

on ka mõned noored usklikud, kes vajavad õpetust. Praegu tulevad nad igal pühapäeval meie kogudusse Iraulabolis,
kuid teekond on 45 minuti pikkune ning nad eelistaks koguneda kodukülas. Palvetage palun, et lahendus oleks
positiivne.
Veel midagi julgustavat... nagu mäletate 2016. aasta augustis võeti kasutusele Dom keelne
Uus Testament. Algselt said emakeelse Jumala Sõna kõik koguduse inimesed, kes lugeda
oskavad. Praegu me ei jaga Uusi Testament igaühele, vaid oleme andnud teada, et need on
olemas ja kes soovib, võib küsida. Nii on viimaste kuude jooksul paljud inimesed Jimi ja Judy
juurde tulnud ning seda endale küsinud. Need on olnud peamiselt noored, mis loomulikult teeb
meile suurt rõõmu! Palvetage, et Jumala Sõna lugemine nende südmeid ja elusid muudaks!
Emakeelne Jumala Sõna on aga kasutu, kui ei osata seda lugeda! Seetõttu teeb
Judy igal pealelõunal nö. järelaitami stunde neile, kes soovivad oma lugemisja/või kirjutamisoskust täiendada. Üsna pea on plaanis ka uue kirjaoskuse
kursuse alustamine neile, kel see täielikult puudub. Tasuta põhihariduse
võimalus tekkis Paapual alles viis aastat tagasi ja nii on täiskasvanute seas
kirjaoskuse protsent veel üsna madal.
Lõpuks veel üks ametlik teadaanne! Meie organisatsioon New Tribes Mission
vahetas nime, kuid seda ainult USAs ja Saksamaal. Paapua Uus-Guineal jätkame endise nimega. Uueks nimeks on
Ethnos360 ja nimevahetuse kohta võib täpsemalt lugeda siit: https://ethnos360.org/about.
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