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Out of Africa
toivottaa tukijoilleen
virkistävää loppu
KESÄÄ!

Niinkuin odottaa saattaa, paljon tapahtuu hengellisesti täällä Kalibussa ja koko Afrikassa. Kalibun
työ laajenee, kun tavoitamme nyt myös Ugandaa
ja Kongoa. Täällä Malawissa olemme jälleen yhden surkean covid-19 yhteiskunnan sulkutoimen
(engl. lockdown) keskellä niinkuin monet muutkin
valtiot Etelä-Afrikassa. Kaikessa on aivan selkeästi kyse rahasta, kun afrikkalaiset johtajat kahmivat
valtavat määrät avustuksia taskuihinsa kansainvälisiltä järjestöiltä, joiden agenda on myös korruptoitunut ja osa antikristuksen järjestelmää.
Samaan aikaan me nautimme Kalibussa Pyhän Hengen vuodatuksesta, jonka aallot uudestaan ja uudestaan koskettavat ja sulattavat jopa kaikkein kovasydämisimpienkin oppilaiden sydämet. Oppilaamme saarnaavat pääosassa sekä
koulun aamunavauksissa että lauantai-iltojen Jumalan palveluksissa (toim.huom.
aiemmin saarnavastuussa ovat olleet pääasiassa opettajat, pastori Howard itse,
tai vierailevat puhujat). Oppilaiden kypsyys ja ymmärrys, sekä kyky tuoda esiin
Jumalan sanaa lyö meidät aivan ällikällä. Kun näen 14-vuotiaan oppilaan vakuuttavan saarnallaan sekä henkilökunnan että toiset oppilaat, se innostaa minua ja
todistaa samalla, että oppilaat ovat todella juoneet Jumalan sanaa. Kaikki paikallaolijat voivat nähdä hedelmän heissä ja se hedelmä on suurenmoinen.
En voi kylliksi painottaa, miten kauniissa Jumalan läsnäolon imapiirissä me
elämme koululla. Yli tuhannen työntekijän ja oppilaan joukossa ei ole ollut ainuttakaan covid-tapausta siitä lähtien, kun hysteria alkoi vuonna 2019. Se todistaa että
me todella elämme Kaikkivaltiaan varjossa, ja että hän on meidän turvapaikkamme
ja voimamme. Kun näemme maailman hulluuden, niin sitä enemmän ihmettelemme sitä kunniakasta voimaa ja rauhaa, josta saamme nauttia täällä. Me olemme
turvasatama hävityksen ja hämmennyksen keskellä. Vaikka tietenkin vihollinen
etsii keinoja aiheuttaa sekaannusta täälläkin ja olemme nähneet hysteriaa ja toivottomuutta ihmisten keskuudessa, niin syrjäseuduilla asuvien paikallisten kunniaksi on sanottava, että covid on heidän keskuudessaan ennemminkinkin hyvä
vitsi. Joka kerta kun lähden Kalibusta käymään kaupungilla hämmästyn tullessani
takaisin millaiseen turvasatamaan saan palata. Ja syynä on vuosikymmenten investointi Jumalan valtakuntaan.
Kalibun farmi kasvaa ja karja siellä lisääntyy. Lähivuosina kykenemme täysin
ruokkimaan sekä oppilaat että henkilökunnan farmilta saatavalla lihalla. Samaan
aikaan valtion karjaa vähennetään, lihan saanti vaikeutuu, ja hinta kallistuu. Hinnoista puheenollen, vaikka täällä Malawissa, niinkuin myös muualla maailmassa,
hinnat ovat nousseet räjähdysmäisesti, sitä huolimatta olemme luottavaisia, että
Jumala huolehtii meistä, aivan niinkuin hän on luvannut.
Huolimatta siitä, mitä asiantuntijat väittävät, näyttää siltä, että väestö muuttaa
kaupungeista maalle. Ihmiset ovat ymmärtäneet maan omistamisen ja viljelemisen
edut ja sen miten tärkeää on olla omavarainen. Vesiomavaraisuus on valtava etu
ja tekee ihmisestä riippumattoman maailmassa, kun välttämättömyyksistä tulee

sivu 2/4
pulaa. Kun matkustan eri kansojen keskellä ja näen laajoja asumattomia alueita, en voi kuin ihmetellä miten nk. asiantuntijat voivat väittää, että maailma
on ylikansoitettu. Kiinalaiset ovat huomanneet nämä tyhjiöt eri kansoissa ja
järjestelmällisesti siirtävät ihmisiä täyttämään nämä alueet. Käyttämällä suuria rahamääriä he kansoittvat maan ja menevät naimisiin paikallisten kanssa.
Heidän järjestelmässään jokainen kiinalaisille vanhemmille syntynyt lapsi on
kiinalainen.Tällainen politiikka on ”Baabelin tornin uudelleen pystyttämistä” ja
Jumalan järjestyksen vastaisuutta. Siksi Jumala ei voi sallia tällaisen järjestelmän jatkuvuutta.
Kuuntelen huolellisesti mitä tämänpäivän saarnaajat saarnaavat ja kuulen harvoin mitään muuta kuin humanismin sävyttämää sanomaa. En ole kiinnostunut ihmisten ideoista, jotka eivät täytä Sanan mittapuuta. Käsky Israelille oli mennä ottamaan haltuun maa ”jonka Minä
olen antanut teidän käsiinne”. Kyllä, siinä maassa oli jättiläisiä. Kyllä, siellä oli linnoitettuja kaupunkeja. Kyllä, siellä oli rautaisia taisteluvaunuja. Ja kaikki edellämainitut olivat hirmuisia. Mutta, Israelilla oli Jumalan Sana, joka on paljon enemmän
kuin kaikki vihollisen sota-aseet yhteensä. ”Sinä tulet minua vastaan miekoin ja keihäin, mutta minä tulen sinua vastaan
Herran Sebaotin nimessä, joka on Israelin sotajoukkojen johtaja”. Mikä epälooginen vastaus väkevää jättilästä vastaan
–mutta samalla, mikä vastaus täynnä uskoa ja luottamusta elävää Jumalaa kohtaan.
Me taistelemme samaa vihollista vastaan nyt covid-pandemian aikana. Usko nousee kaiken luonnollisen olosuhteen
ylitse ja todistaa, että Jumalan epäloogislta vaikuttavat käskyt ovat todellisuudessa voiton valtateitä.Yksinkertainen kuuliaisuutemme Sanaa kohtaan ja Pyhän Hengen voitelu määrittelee millaisia Jumalan miehiä ja naisia meistä tulee, eikä
koskaan ole liian myöhäistä muuttua. 			
- Michael Howard

Apua auton hankintaan.
Out of Africa on hankkimassa uutta autoa yhdistyksen käyttöön.
Onko sinulla tiedossa käytettyä hyväkuntoista Volkswagen Caddy-mallista autoa
n. 5000€ euron hintaan?
Ota yhteyttä antti@ooa.fi tai puh. 044-0837822.

Apostolinen konferenssi Riihossa 24.-30.5
Meillä oli aivan mahtava apostolinen konferenssi, alusta lähtien Pyhän Hengen läsnäolo oli todella tuntuva ja meidän paikalla olleiden välillä oli lämmin
yhteys ja todellinen vapaus. Opetus alueensa hallitsevasta yksiköstä; me
hallitsemme ja vallitsemme tai ainakin meidän tulisi hallita yhdessä Kristuksen kanssa, oli innoittavaa ja sytyttävää. Ylistys, esirukous, Jumalan järjestys
elämässäni ja kuuliaisuus ovat niitä avaimia jotka johdattavat minua siihen,
että voin perustaa tällaisen hallitsevan yksikön alueelleni.
Pyhä Henki hoiti minua rakastavasti ja sain vapautua sydämeni tuskasta,
joka vuosikymmeniä on painanut minua alas. Sain itkeä Hänen sylissään
itkut joita en elämäni aikana ole saanut itkeä; miten ihmeellinen Jumalan
huolenpito on lapsiaan kohtaan. Olen kiitollinen Jumalalle siitä, että Hän on
johdattanut minut tähän yhteyteen, jossa olen saanut kasvaa yhdessä toisten
kanssa ja oppia tuntemaan Isää ja sitä suunnitelmaa joka Hänellä on Kristuksen morsiamelle ja Kristuksen ruumiille.
Kiitos pastori Michael ja kaikki OOA:laiset!
-Marianne Jämsä

sivu 3/4

Apostolinen konferenssi jatkuu...
Osallistuimme ensimmäistä kertaa Keuruulla Out of Africa -järjestön apostoliseen
konferenssiin. Konferenssi oli todella antoisa. Aamurukoushetket olivat vaikuttavia
ja antoivat eväitä myös oman rukouselämän kehittämiseen. Opetus oli innostavaa ja muistutti uudelleen siitä mikä on asemamme Kristuksessa. Konferenssin
jälkitunnelmana on se, että on saanut vahvaa ruokaa ja tullut hyvin ravituksi. Oli
mukava tavata myös ihania uusia uskovia ja nähdä se yksimielisyys, joka porukassa oli. Tuntuu, että OoA:n ryhmällä on oma tärkeä strateginen tehtävänsä tässä
maailman ajassa.
-Vuokko ja Tuomo Jutila
Meillä oli upea Apostolinen konferenssi Riihon majatalossa. Konferenssin aihe
oli ”Alueensa hallitsevat yksiköt”. Pastori Michael Howard puhui jatkuvasti Jumalan valtakunnassa hallitsemisen ja vallitsemisen periaatteesta. Jeesus Kristus on
ristinkuolemansa ja ylösnousemuksensa jälkeen astunut taivaaseen ja istuu tällä
hetkellä Jumalan valtaistuimella Hänen oikealla puolellaan. Hän hallitsee ja vallitsee sieltä käsin, sekä esirukoilee
puolestamme. Hän on kutsunut myös meidät Hänen omansa hallitsemaan ja vallitsemaan yhdessä Hänen kanssaan. Meidän tulee kuitenkin kuolla itsellemme ja antaa Jeesuksen luonteen ja luonnon saada meissä sijaa, että
voimme saada Häneltä auktoriteetin siihen. -Antti Mustakallio
Apostolisen opetukset olivat erittäin innostavia. Kompromissiton kuuliaisuus on edellytys auktoriteetin saamiseksi.
- Mikko

Kalibu Academyn oppilaiden viikottaiset vierailut vanhusten luona
Kalibun yläasteen oppiaat vierailevat
edelleen joka sunnuntai vanhusten luona Chincheressä. Lauantain Jumalanpalveluksissa he keräävät uhrin
viikkorahoistaan, mikä menee kokonaisuudessaan vanhusten auttamiseen. Vieraillessaan vanhusten luona
oppilaat siivoavat heidän kotinsa ja lahjoittavat lounaan,
peittoja, hygienia- ja ruokatarvikkeita. Malawissa on ollut
tänä vuonna kylmä talvi, joten peitot tulevat tarpeeseen.
Kalibussa järjestetään myös muutaman kerran vuodessa
Kiitos-Jumalanpalvelus, jossa kiitetään Jumalaa kaikesta,
erityisesti hänen huolenpidostaan nyt Covid-19 pandemian
aikana.Samalla kerätään tarvikkeita lahjoitettavaksi vanhuksille.Ohessa kuvia kotivierailuista 30.5 ja 6.6.
Lämmin kiitos myös sinun avustasi!

Out of African tapahtumia 2021
Kotikokoukset Ulvilassa joka toinen maanantai
Yhteydenotot: korpi.mikko@gmail.com
Yhdistyksen yhteystiedot mm. uutiskirje- ja
tuotetilauksia varten:
Out of Africa ry
Murtomäentie 4-6 F 47
33470 Ylöjärvi
puhelin:
+358 50 494 9546
Sähköposti:
info@ooa.fi, kauppa@ooa.fi
Lesken Ropo -projekti:
Puhelin:
+358 44 083 7822
Sähköposti:
leskenropo@ooa.fi

-----------------------------------

Syysseminaari Riihon majatalossa 03.–05.09.21
os. Riihijärventie 25, 42820 Riiho
29.11.-5.12 Apostolinen konferenssi ”Mene ottamaan maa haltuusi”
Pihlavan leirikeskus, Säkylä
Puhujat: pastorit Michael Howard ja Dutch VanderVlucht
Hinta 360€ täysihoidolla (60€/päivä)
Kaikki tiedot päivittyvät nettiin www.ooa.fi. Tarkempia tietoja
kokouksia koskien puh. +358 50 4949546 tai kauppa@ooa.fi.

Pastori Michael Howardin sielunhoitoaiheinen kirjasarja nyt myynnissä!
Loukkaantumisen petos: 10 €
Mustasukkaisuuden vihreäsilmäinen hirviö: 10 €
Iisebelin vaikutus: 15 €.
Koko kirjasarja (yht. 3 kirjaa) tarjoushintaan: 30 €
(Hintaan ei sisälly postikuluja)

Tilinumero:

Kirjojen tilaus kauppa@ooa.fi tai puh. 044-0837822.

IBAN tilinumero:
FI52 1257 3000 5352 88
SWIFT-tunnus: NDEAFIHH

Tämä kirjasarja tulisi löytyä jokaisen uskovan
kirjahyllystä, joka on vakavissaan läheisestä
vaelluksesta Herransa kanssa!

Huom! Käytättehän tätä
tilinumeroa ja alla olevia
viitteitä tehdessänne
lahjoituksen. Kiitokset!
Lahjoitusten viitenumerot:
Viite 3007
– Yleinen lahjoitusviite (kattaa koko työn, niin koti- kuin
ulkomailla)
Viite 1177
– Afrikan työn yleinen viite
(sis. Kalibu-Raamattuyliopiston, Kalibu-Akatemia-koulun,
pastorikannatuksen ja humanitäärisen avustustyön, mm.
Ugandan pakolaisleirityö)
Viite 5225
– OOA:n vanhustyö/Lesken
Ropo -projekti (sis. LeskenRopo-vanhuskylän ja Kalibun
klinikan)
Huom.! Vanhat viitenumerot
6004, 2011 ja 1012 sekä 1371
ovat poistuneet käytöstä.

Rahankeräyksen järjestäjä: Out of Africa ry, Lupanumero: RA/2020/1540
Rahankeräyksellä kerättävät varat käytetään:
1. Etelä-sudanilaisten pakolaisten keskuudessa tehtävään avustustyöhön Bidibidin pakolaisleirillä
Ugandassa. Varoilla mahdollistetaan toimintaa tukemalla työntekijöitä taloudellisesti, järjestämällä
koulutustapahtumia sekä rakentamalla ja korjaamalla asuin- ja toimitiloja. Koulutustapahtumat tähtäävät sovinnon saavuttamiseen eri ihmisryhmien (heimojen) välillä.
2. Katastrofiavun antamiseen. Malawia ja Mosambikia ovat koetelleet viime vuosina tulvat sekä
toisaalta kuivuus. Varoja käytetään hädän lievittämiseen mahdollisten luonnonkatastrofien kohdatessa näitä maita. Hätää lievitetään jakamalla avustuspakkauksia, joissa on välttämättömiä elämiseen
liittyviä tarvikkeita kuten ruokaa, astioita ja pesuaineita. Varoja käytetään myös Covid-19 pandemian
aiheuttamien taloudellisten ja sosiaalisten vahinkojen lievittämiseen.
3. Katastrofiavun antamiseen Mosambikissa. Kerättäviä varoja käytetään kodeistaan pakenemaan
joutuneiden ihmisten auttamiseen Kalibu Ministriesin seurakuntatyön kautta Mosambikissa.
4. Vanhustyön toteuttamiseen. Varoja käytetään vanhusklinikan toiminnan mahdollistamiseen Chincheressä, Malawissa. Varoilla lähetetään avustuskontteja, osallistutaan toiminnasta koituviin kuluihin,
sekä rahoitetaan toiminnan laajentamista (kuntoutusosasto vanhuksille v. 2021). Vanhusklinikan
terveydenhoitopalvelut ovat vanhuksille (yli 60-vuotiaat) ilmaisia. Varoilla rakennetaan myös koteja
heikoista elinolo-suhteista kärsiville vanhuksille. Varoja käytetään myös mahdollisten kehitysyhteistyöhankkeiden, jotka tähtäävät vastaavan vanhustyötoiminnan laajentamiseen ja kehittämiseen
alueella, omarahoitusosuuksiin.
5. Koulutuksen järjestämisen tukemiseen taloudellisesti. Varoja käytetään Kalibu Akatemian
toiminnan mahdollistamiseen. Akatemia koostuu ala- ja yläkoulusta (Primary School, Secondary
School). Yläkoulun oppilaista suurin osa asuu koulun kampuksella sisäoppilaitostyyppisissä olosuhteissa. Kalibu Akatemialla on stipendijärjestelmä, jolla tuetaan sellaisten oppilaiden opintoja ja
jatko-opintoja, joilla ei muuten olisi mahdollisuutta opintoihin. Kalibu Akatemia on tarjonnut myös
turvapaikan joillekin albiino-opiskelijoille, jotka ovat haavoittuvassa asemassa Malawissa ja Afrikassa. Varoja käytetään myös Malawin pääkaupunkiin Lilongween rakennettavan alakoulun rakentamisen kustannuksiin.
6. Taloudellisen tuen antamiseen Kalibu Ministriesin toiminnan mahdollistamiseksi. Varoja
käytetään Kalibu Ministriesin omistukseen rakennettavan pienen hotellin rakentamiseksi Nsanjeen,
Etelä-Malawiin alueen omavaraisuuden ja huoltovarmuuskapasiteetin kasvattamiseksi. Rahankeräysvaroja käytetään projektiin alle 10 % kokonaishinnasta. Hotellin rakennus palvelee alueen
asukkaita ja alueen kehittämistä yhteisenä kokoontumistilana. Hotellista aikanaan saatava taloudellinen tuotto ohjautuu kokonaan Kalibu Ministriesin toiminnan ja rakennushankkeiden (esimerkiksi
Lilongwen alakoulu) rahoittamiseen.

