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Kallisarvoiset ystävät ja työtoverit,

Olemme juuri juhlineet Asko Pesolan ja Janette 
Castrénin mitä ihmeellisimpiä häitä täällä Kalibus-
sa. Koulun sali oli kauniisti koristeltu hääseremoni-
aa varten ja opettajanhuone muutettiin ”satumaak-
si” hääjuhlaa varten. Mitä sanoisin tästä liitosta? 
En rehellisesti sanottuna muista, milloin olisin näh-
nyt parin, jotka ovat yhtä rakastuneita, tai ovat niin 
Jumalan yhteen liittämiä Hänen kunniakseen, kuin 
Asko ja Janette.
 Olemme opiskelleet ja julistaneet ALUEENSA 
HALLITSEVISTA YKSIKÖISTÄ, jotka ilmaisevat 
täydellisesti Jumalan järjestystä ja auktoriteettia sekä julistavat Hänen kirkkaut-
taan. Askon ja Janeten liitto on ALUEENSA HALLITSEVA perhe, joka todella ko-
rottaa Herra. Heidän välillään on poikkeuksellisen suloista ykseyttä, joka ilmaisee 
samaa täyteyttä, mitä Paavali julistaa avioliitosta Efesolaiskirjeessä. Minkälaista 
toivoa tämä tarjoaakaan tänä aikana, kun useissa avioliitoissa kaikki on pielessä. 
Meidät tuodaan takaisin Sanan mukaiseen opetukseen avioliitosta. 
 Maanpäällisen avioliiton tarkoitus on olla kuva taivaallisesta liitostamme Kris-
tuksen kanssa, ja useimmat kristittyjen avioliitot ovat kaikkea muuta. Asko ja Ja-
neten välillä näemme avioliiton, jonka Jumala on suunnitellut ja joka ilmaisee täy-
sin taivaallista avioliittoamme Herran kanssa. Tämä on vähintäänkin inspiroivaa! 
Toivotamme tälle erityiselle parille Herran mitä runsainta siunausta ja yltäkylläistä 
hedelmällisyyttä heidän elämänsä jokaiselle osa-alueelle!
 Mikä sekasotku maailmasta on tullutkaan. Joka päivä joudumme todistamaan 
ihmisluonnon pahimpia puolia. Yhdysvaltojen hallitus on katastrofaalinen ja Ete-
lä-Afrikka on taantunut täyteen sekasortoon. Maassa ryöstellään, mellakoidaan 
ja poltetaan paikkoja. Tulvat tietyissä Euroopan osissa ovat pahimpia tuhanteen 
vuoteen. Raamattu ei ole väärässä julistaessaan, että rahan HIMO (RAKKAUS 
rahaan KJV) on kaiken pahan alku ja juuri. ”Rikastu nopeasti” -ajattelumalli on 
vanginnut koko maailman valtaansa ja tehnyt ihmisistä hirviöitä, joilla ei ole kunni-
oitusta toisiaan kohtaan. Nykyisestä parhaasta ystävästäsi voi nopeasti tulla pahin 
vihollisesi ja painajaisesi. Laittomuus pääsee valtaan, ja vakava korruptio on ai-
van normaalia, koska ihmiset eivät enää välitä toisista ihmisistä. Ihmiset rakenta-
vat kukin omaa pientä valtakuntaansa, ja ovat joko jättäneet huomiotta, tai sitten 
heittäneet kokonaan menemään Kaikkivaltiaan Jumalan valtakunnan periaatteet 
suosiessaan kaikessa käyttökelpoisuutta ja itsetehostusta. 
 Jo Sodomalla ja Gomorralla oli kaikki nykypäivän yhteiskuntamme katastro-
fin välineet ”käsissään”, mutta tänä päivänä pahuuden laajuus on sitä luokkaa, 
että se uhmaa ymmärrystämme. Paholainen kuljeskelee ympäriinsä kuin ärjyvä 
leijona etsien kenet voisi niellä. Ja nieltävää on paljon tarjolla. Meidän on helppo 
ymmärtää että tuomion täytyy tulla, kun katselemme sitä pahuutta ja lihallisuutta, 
mitä nykypäivän maailmassa on. Paholainen on todella tämän hetkisen maailman 
ruhtinas, ja hän on uskomattoman paha. Myös ihmisten teot ovat samalla tavoin 
pahat. On tosi naiivia sanoa, ettei usko salaliittoihin, sillä mikä voisi olla lähempä-
nä totuutta kuin se, että Saatana pyrkii hallitsemaan maailmaa ja ottamaan kaiken 
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auktoriteetin ja voiman Jumalalta itselleen? Tämän vuoksi meidän tulee olla 
valon lähettiläitä, tai ennemminkin –valo pimeydessä. Mitä pimeämmäksi yö 
muuttuu, sitä kirkkaammin me loistamme.
 Jälleen uusi lockdown (yhteiskuntien sulkutoimi) ja maailmanlaajuinen 
pelottelu on saapunut myös useisiin Afrikan maihin. Se on seurausta ja he-
delmää ihmisen naurettavista yrityksistä käydä biologista sodankäyntiä ja 
kontrolloida väestöä. Korjaamme täten pahan ja kieroutuneen sukupolven 
hedelmää. Mikä vastakohta tämän pääkirjoitukseni loppupuoli onkaan sille 
myönteiselle hengelle, jossa aloitin. Juuri tästä syystä meidän tulee olla valo 
tässä pimeässä maailmassa.
Olemme kokeneet kylmimmän talven täällä Afrikassa moniin vuosikymme-
niin (eteläisellä pallonpuoliskolla on talvi kesä-heinäkuussa, toim. huom.). 

Etelä-Afrikassa lämpötila laski viiteen pakkasasteeseen tuoden lunta ja jäätä suurimpaan osaan maata. Jopa täällä Ma-
lawin Blantyressa meillä oli lumikuuroja lämpötilan laskiessa. Se siitä ilmaston lämpenemisestä! Maailmassa on alkanut 
lähtölaskenta Jeesuksen paluuseen, ja kansakunnat tulevat kokemaan kummallisia ilmiöitä. 
 Tule Herra Jeesus, tule! Henki ja morsian sanovat: Tule! Ja kaikki jotka ovat janoisia Jeesuksen puoleen sanokoon 
TULE! (Ilm. 22:17 mukaan)     -Michael Howard 

   

Viisitoista Out of Africalaista teki lähetysmatkan Af-
rikkaan kesä-heinäkuussa. Ugandassa Bidibidin pa-
kolaisleirillä vieraili neljän hengen ja Malawissa Ka-
libu Akatemiassa yhdentoista hengen ryhmä. Mika 
Koivunen vieraili Ugandassa, ohessa hänen todistuk-
sensa:

Out of African lähetysmatkaterveisiä:

Teimme pienen lähetysmatkan Ugandaan kesällä. Oli hie-
noa kulkea siellä lockdownin keskellä, ja nähdä kuinka Ju-
mala johdatti aivan jokaisen päivän. Vierailin myös joissa-
kin kodeissa. Yksi niistä kuului herra Jamekselle, joka oli 
ihmeellisesti pelastunut Etelä-Sudanista. Hänen päähänsä 
oli lyöty viidakkoveitsellä, vieläkin oli nähtävissä pitkä arpi 
ja kolo hänen kallossaan. Hän oli menettänyt tajuntansa, 
jolloin häneltä oli hakattu toinen jalka poikki ja myös toista oli alettu irrottamaan, kun James oli herännyt ja alkanut 
huutamaan. Luullen hänen jo kuolleen, hyökkääjät olivat pelästyneet ja paenneet. James oli toimitettu saamaan hoi-
toa ja toivuttuaan oli päässyt pakenemaan Ugandaan. 
Nyt James elätti itsensä tekemällä lyhyitä köysiä vanhoista säkeistä vuohien kiinnittämiseen. Seurakunta oli lahjoit-
tanut hänelle aurinkopaneelin, että ihmiset saattoivat ladata kännyköitä ja hän saada näin vähän varoja.
-MIka Koivunen 

Alakuvassa vas: Hra James ja allekirjoittanut, kesk. Pastori Joshuan perhe Bidibidissä, oik. Pastori Benjamin Taban, 
joka oli käynyt Yein raamattukoulun.
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Out of Africa onnittelee lämpimästi hääparia!

Asko ja Janette 
saivat toisensa 14.07.21



Yhdistyksen yhteystie-
dot mm. uutiskirje- ja 
tuotetilauksia varten:

Out of Africa ry
Murtomäentie 4-6 F 47 
33470 Ylöjärvi

puhelin:
+358 44-0837822
Sähköposti: 
info@ooa.fi, kauppa@ooa.fi 

Lesken Ropo -projekti: 
Puhelin: 
+358 44 083 7822
Sähköposti:
leskenropo@ooa.fi
-----------------------------------

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

Huom! Käytättehän tätä 
tilinumeroa ja alla olevia 
viitteitä tehdessänne 
lahjoituksen. Kiitokset!

Lahjoitusten viite-
numerot:

Viite 3007
– Yleinen lahjoitusviite (kat-
taa koko työn, niin koti- kuin 
ulkomailla)

Viite 1177
– Afrikan työn yleinen viite  
(sis. Kalibu-Raamattuyliopis-
ton, Kalibu-Akatemia-koulun, 
pastorikannatuksen ja huma-
nitäärisen avustustyön, mm. 
Ugandan pakolaisleirityö)

Viite 5225
– OOA:n vanhustyö/Lesken 
Ropo -projekti (sis. Lesken-
Ropo-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 tähtää-
vät 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 kohdates-
sa 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 Chin-
cheressä, 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  kehitysyh-
teistyöhankkeiden,  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 olo-
suhteissa. 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 Afrikas-
sa. Varoja käytetään myös Malawin pääkaupunkiin Lilongween rakennettavan alakoulun rakentami-
sen 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.  Rahan-
keräysvaroja  käytetään  projektiin alle 10 % kokonaishinnasta. Hotellin rakennus palvelee alueen 
asukkaita ja alueen kehittämistä yhteisenä kokoontumistilana. Hotellista aikanaan saatava taloudel-
linen tuotto ohjautuu kokonaan Kalibu Ministriesin toiminnan ja rakennushankkeiden (esimerkiksi 
Lilongwen alakoulu) rahoittamiseen.

Out of African tapahtumia 2021

Kotikokoukset Ulvilassa joka toinen maanantai
Yhteydenotot: korpi.mikko@gmail.com

Syysseminaari 3.– 5.9.”Kristuksen ruumis toiminnassa”, 
Riihon majatalo, os. Riihijärventie 25, 42820 Riiho.

Kokoukset pe klo 18.30, la klo 10, 13 ja 18, su klo 10. 
Hinta 150€ täysihoidolla. 

Ilmoittautumiset p. 044-0837822 tai tuijahintzell@gmail.com

Apostolinen konferenssi 29.11.– 5.12. ”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 sielunhoito-
aiheinen kirjasarja nyt myynnissä! 

Loukkaantumisen petos: 10 €
Mustasukkaisuuden vihreäsilmäinen hirviö: 10 €
Iisebelin vaikutus: 15 €. 
Koko kirjasarja (yht. 3 kirjaa) tarjoushintaan: 30 € 
(Hintaan ei sisälly postikuluja)

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

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


