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Rakkaat ystävät ja työtoverit,

Kuvittelin uuden vuosikymmen alkavan jossain mää-
rin rauhallisissa merkeissä. Minulla oli kuitenkin vain 
tammikuun ensimmäiset kymmenen päivää aikaa 
valmistautua alkaneeseen vuoteen, josta tulisi hyvin 
kiireinen. Tämän jälkeen vierailin valtavan laajalle le-
viävässä Etelä-Sudanin pakolaisten leirillä Bidibidis-
sä. Heitä on leirillä 1,2 miljoonaa, ja lukumäärä kas-
vaa kansanmurhan jatkuessa Etelä-Sudanissa. En 
todellakaan halua alkaa tässä luettelemaan noiden 
pakolaisten kokemia kauhuja tai surkeita elinolosuh-
teita, joiden keskellä he elävät; vaan ennemminkin 
keskittyä suuriin voittoihin, joita olemme nähneet tapahtuvan leirillä. Aloitimme pa-
kolaisten keskuudessa palvelutyön, joka keskittyy hengelliseen johtajuuteen. On 
yhä enenevässä määrin ilmeistä, että Etelä-Sudanin ongelman ydin ei ole kansan-
murha tai sotaakäyvät armeijat; ei mikään erityinen heimo eikä yksilöihmisten ah-
neus tässä uskomattoman rikkaassa maassa; vaan SEURAKUNTA. Seurakunnan 
tila missä tahansa maassa määrittää kansakunnan tilan. USKONTO on loukkaus 
KAIKKIVALTIAAN JUMALAN VALTAKUNNALLE, ja me elämme uskonnollisessa 
maailmassa. Ihminen pitää kiinni uskonnon ansoista riippumatta siitä, minkälais-
ten kokemusten lävitse hän on käymässä, tai minkälaiset elämän olosuhteet hä-
nellä on. Näin myös Bidibidissä.

Huolimatta kaikista pakolaisten vaikeuksista ja koettelemuksista, he pysyvät 
kiinni tunnustuskunnissaan ja uskonnoissaan. Mielestäni tämä kuva tuli selvästi 
näkyviin konferenssin toisena päivänä. Osanottajien keskuudessa oli niin paljon 
kovuutta, että päätin, että meidän täytyy viettää ehtoollista. Käytin huomattavan 
ajan puhuen ehtoollisesta, ja JOKAISEN meidän tarpeesta osallistua siihen, tun-
nustuskunnasta ja USKONNOLLISESTA SUUNTAUKSESTA riippumatta. Sen 
jälkeen, kun olin saanut kaikki osanottajat vakuuttuneiksi tarpeestamme SYÖDÄ 
JA JUODA YHDESSÄ YHTENÄ RUUMIINA, olimme juuri alkamassa nauttimaan 
LEIPÄÄ, kun osallistujien joukosta nousi kiihkeä väittely. Eräs mies väitti, ettei hän 
voinut osallistua, koska hänellä oli kaksi vaimoa. Uskonto nosti rumaa päätään 
pimentääkseen Herran läsnäolon, joka viimeinkin oli laskeutunut kokoukseen. 
VALTAKUNNALLE ei ole väliä, onko jollakulla kaksi vai kaksikymmentä vaimoa, 
koska se on INKLUSIIVINEN (sisällyttävä), mutta USKONNOLLE sillä on merki-
tystä, sillä se on EKSKLUSIIVINEN (poissulkeva). Julistin rohkeasti: ”Arvon herra, 
TÄSSÄ KONFERENSSISSA en välitä siitä, mitä tunnustuskuntasi opettaa, vaan 
piittaan ainoastaan siitä, mitä Jumalan Sana opettaa. Osoita minulle yksikin kohta 
Jumalan Sanassa, missä Jeesus opettaa, että et voi syödä ja juoda HÄNEN PÖY-
DÄSSÄÄN MINUN KANSSANI, koska sinulla on kaksi vaimoa?” Päivän taistelu 
voitettiin miehen syödessä ja juodessa kanssamme. Herran läsnäolo tuli kaikkien 
ylle niin että jokainen osallistuja tunsi Hänet. Bidibidissä on yhtä paljon tunnustus-
kuntia kuin siellä on heimoja, ja jokainen niistä taistelee kuumeisesti eloon jäämi-
sestään suuren kärsimyksen ja vaikeuksien keskellä. Jakolinjat ja viha, jota olen 
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nähnyt leirissä ovat kansakunnan kokonaistilanne pienoiskoossa.  

Saarnasin ja opetin kokouksessa toisensa jälkeen uskonnon pahuuksista sekä tarpeestamme Jeesusta rakastavina ihmi-
sinä elää VALTAKUNNAN rakkautta, ykseyttä ja toisten huomioimista todeksi elämässämme.  Revin puheissani riekaleiksi 
uskonnon ja sormella osoittelun esittelemällä kuolleen uskonnon lonkerot, jotka ovat aiheuttaneet jakaantumista, sydän-
suruja ja murhaa tässä rikki revityssä kansakunnassa. Keskityimme SOVITUKSEEN JA ENNALLEENASETTAMISEEN. 
Teemajakeeni oli 2.Kor.5:19: ”Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa eikä lukenut heille heidän rik-
komuksiaan, ja Hän uskoi meille sovituksen sanan.” Mikä voimallinen sanoma rakkaudesta tämä onkaan, ja tätä sanomaa 
painotettiin läpi konferenssin. Kysyin osallistujilta, kuinka moni heistä haluaa palata kotimaahansa, rauhan koittaessa vih-
doin sinne? Kaikki julistivat suurta kaipaustaan palata kotimaahansa. Sen jälkeen kysyin, kuinka he käyttäytyisivät toisiaan 
kohtaan, jos olisivat jälleen kotikylissään Etelä-Sudanissa? Heidän agressiivinen ja vihainen asenteensa toinen toistaan 
kohtaan toistui jälleen ja paljasti sen, kuinka he eivät voisi palata, ennen kuin olisivat tulleet todellisesti sovitetuiksi toinen 
toisensa kanssa; ollen näin eläviä kirjeitä Etelä-Sudanin kaikille heimoille.

Kokouksen osallistujat näkivät ja ymmärsivät vihdoin sen, kuinka seurakunta ja tunnustuskunnat olivat heidän ongelmansa 
ydin. Jokainen osallistuja teki parannuksen ja hyväksyi vastuunsa kansakunnan jakaantumisesta; tarpeestaan muuttua 
ensin itse, ja sen jälkeen tuoda muutos kansakuntaan mukanaan. Sodan ja agression sijaan on tarve rakkaudelle ja rau-
halle. Afrikan menestynein kansakunta tällä hetkellä on Ruanda. Miksi? Vastaus on yksinkertainen. Maassa tapahtuneen 
kansanmurhan jälkeen perustettiin jokaiseen kylään RAUHAN JA ENNALLEENASETTAMISEN komiteoita, missä jokaisen 
kyläläisen täytyi ilmaantua paikalle tunnustamaan; ei ainoastaan tekonsa kansanmurhan aikana; vaan myös ne asiat, joita 
he salaa kantoivat sydämessään. Tämä on RAAMATULLINEN TOTUUDEN periaate, ja se on toiminut niin loistavasti, että 
Ruanda on nykyisin kukoistava kansakunta, jossa on paras pääkaupunki koko Afrikassa.

- Michael Howard

BRITANNIA JÄTTÄÄ EUROOPAN

Tämä on vastaus pitkittyneeseen esirukoukseen ja todella Herran tahto ISO-BRITAN-
NIAA kohtaan. Herra todella vastaa rukoukseen ja Jumalan kansalla on todella voimaa 
vaikuttaa tapahtumiin.
Kuten odottaa sopii, Lontoon parlamenttiaukio toimi tapahtumien päänäyttämönä kel-
lon laskiessa viimeisiä sekunteja Brexitiin. Lähtöhetkeä seurasi euforinen esitys Britan-
nian kansallislaulusta (God Save The Queen, Jumala pelasta kuningattaremme), jonka 
tunnelmissa Brexit-poliitikko Richard Tice lähetti väkijoukon koteihinsa sanomalla ”Us-
kokaa tai älkää, emme ole enää Euroopan unionin jäseniä”. Suomi, tässä syytä sinulle 
olla kateellinen!

- Michael Howard

Suomalaisryhmä vieraili Malawissa

Suomalaisryhmä vieraili Malawissa Suomalaisryhmä Marja-Liisa Tykkyläi-
nen, Tarja Sahlman ja Antti Mustakallio vierailivat Malawissa tammikuun lop-
pupuolella. Ryhmä tutustui Kalibun vanhustyön- ja klinikan tämänhetkiseen 
tilanteeseen tarkoituksenaan kartoittaa sen tilannetta avustushakemuksien 
tekoa varten. Tapasimme klinikan henkilökuntaa ja potilaita ja jututimme hei-
tä. Kävimme vierailemassa myös kolmen eri vanhuksen luona, joille Kalibu 
oli rakentanut oman kodin klinikan lähistölle. Koteja on rakennettu nyt yh-
teensä 17, ja ne on rakennettu kaikista huonoimmissa olosuhteissa asuville 
vanhuksille.

Jos tahdot lahjoittaa vanhukselle kodin, sen rakentaminen Malawissa maksaa 650€. Lahjoita summa OOA:n rahanke-
räystilille FI52 1257 3000 5352 88 Lesken rovon viitteellä 5225. Lähetämme sinulle halutessasi kuvan talosta ja sen 
asukkaasta, kun talon rakentaminen on valmis. Laita tässä tapauksessa asiasta ilmoitus sähköpostilla osoitteeseen 
antti@ooa.fi  
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Sunnuntaina 24.11.2019 Kalibu Akatemiassa oli ihmeellinen kastetilaisuus. Oppilaat olivat pyytäneet sitä vastattuaan Her-
ran kutsuun viikkoa aikaisemmin, kun toiminnanjohtajamme, Pastori Michael Howard oli saarnannut Jumalalle erottautu-
misesta. Kastetilaisuutta edeltävänä iltana hän opetti uskovien kasteesta harvinaisen selkeästi. Esimerkiksi etiopialaisen 
hoviherran tapauksesta näemme, että vesikate oli oleellinen osa evankeliumin julistusta.
 
Aikaisemmin on ollut tavallista, että jotkut, jotka edeltäpäin ovat sanoneet tahtovansa kasteelle, ovatkin pyörtäneet päätök-
sensä ja lopulta jättäneet menemättä. Tällä kertaa kävi aivan toisin. Aluksi kastejonossa oli 48 tyttöä ja 66 poikaa. Kun 
heidät oli kastettu, koulun rehtori, Pastori Paisley Mavutula uudisti kastekutsun kehottaen muita oppilaita käyttämään ti-
laisuuden hyväkseen, kuten etiopialainen hoviherra teki sanoessaan: “Katso, tässä on vettä...”. Silloin oppilasjoukosta alkoi 
ilmaantua yhä vain enemmän kastettavia! Lisää poikia, lisää tyttöjä, taas lisää poikia, taas lisää tyttöjä, jälleen lisää poikia, 
jälleen lisää tyttöjä... Asko Pesola kastoi kaikki pojat, ja minulla oli ilo kastaa kaikki tytöt. Siinäpä sitten vuorottelimme hy-
päten kastealtaaseen ja sieltä pois monta kertaa. Lopulta kastettuja oli yli kaksinkertainen määrä kasteelle alkujaan ilmoit-
tautuneisiin verrattuna: noin 250.
 
Kuten tavallista, useimmat kastetuista olivat uusia oppilaita Kalibu Akatemiassa. Tällä kertaa kasteelle tuli myös joitakin 
oppilaita Kalibun Alakoulusta. Silti ilahduin eniten, kun näin joidenkin Akatemian yläluokkalaisten tulevan kasteelle. Heidän 
joukossaan oli kaksi tyttöä, jotka tunsin koulun ylistysryhmästä kahden vuoden takaa, kuitenkaan koskaan aistimatta heissä 
Jeesuksen iloa. Kun poikia juuri kastettiin pitkä liuta, nämä tytöt alkoivat valittaa, että pojat vievät liikaa aikaa! Tyttöjä 
rauhoitellessani ymmärsin syyn heidän hätäilyynsä: Silloin ei ole aikaa hukattavissa, kun Pyhä Henki laskee synnintunnon 
sellaisen päälle, joka ei aikaisemmin ole totellut Hänen selvää käskyään!
 
On jännittävää nähdä, mitä Herra tulee tekemään näiden nuorten elämässä, kun jatkamme esirukousta heidän puolestaan. 
Tämä kastetilaisuus oli osa sitä kaunista työtä, jota Pyhä Henki on tehnyt Kalibu Akatemiassa koko viime lukukauden ajan.
 
- Laura Niemi 

KASTEJUHLAT KALIBUSSA
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Keräysluvan numero: RA/2019/222, myönnetty 08.03.2019
Keräysaika: 9.3.2019 – 31.12.2020 
Keräysalue: Koko Suomi paitsi Ahvenanmaa 

Kerättävien varojen käyttötarkoitus: 
- Lähetys- ja koulutustyöhön sekä avustus- ja kehitysyhteistyöhön Afrikassa, pääasiallisesti Malawis-
sa, Mosambikissa ja Ugandassa. 
- Suomessa ja ulkomailla tapahtuvan kristillisen koulutustyön mahdollistamiseen ja tukemiseen. 
Koulutustyöhön sisältyy kokoustoimintaa, erilaisia koulutuksia sekä radio-ohjelmien ja painotuotteiden 
tuottamista. 

Keräystavat: Vedotaan yleisöön uutis- ja tiedotuskirjein, internet-ilmoituksin, radiossa ja tv:ssä ja 
lehti-ilmoituksin. Lisäksi järjestetään puhelinkeräys. Lahjoittaa voi soittamalla maksulliseen palvelunu-
meroon. Kerätyt varat käytetään viimeistään 6 kk rahankeräyslupakauden päättymisestä.

Lupaehdot: Kerättyjä varoja voidaan käyttää toiminta-, hallinto-, kehittämis- ja palkkakustannuksiin 
vain siltä osin, kuin ne aiheutuvat kerättävien varojen varsinaisten yleishyödyllisten käyttötarkoitusten 
toteuttamisesta. Lue täysin kattavat tiedot käyttötarkoituksista netissä www.ooa.fi. Kiitos tuestasi!

Out of African tapahtumia 2020

Kotikokoukset Ulvilassa maanantaisin klo 18
Tiedustelut: korpi.mikko@gmail.com 

22.2. Kangasniemi Klo 14.00
os. Haarajoentie 125, Kangasniemi

tiedustelut marjo.ignatius@gmail.com

OoA:n Kevätseminaari “Valtakunnan todistaja”
Riihon majatalossa 6.- 8.3.2020, 

Seminaarin hinta täysihoidolla 150€.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut pe 28.2 mennessä,

tuijahintzell@gmail.com / 044 0837822

5.4. ja 3.5. Jyväskylä 

Apostolinen konferenssi 
Jyväskylässä Sepänkeskuksessa 31.5.- 6.6.2020

Kaikki tiedot päivittyvät nettiin www.ooa.fi. Tarkempia tietoja 
kokouksia koskien puh. +358 50 4949546 tai kauppa@ooa.fi.

HUOMIO! Laitathan jatkossa uutiskirjeen tilausta, peruutusta tai osoitteenmuutosta 
koskevan sähköpostiin osoitteeseen: kauppa@ooa.fi (myös kaikissa kirja- 
ja äänitetilauksissa). Muistathan myös laittaa aina viitteen maksuusi tehdessäsi 
lahjoitusta rahankeräystilillemme. Pankkimme veloittaa enemmän palvelumaksuja 
viitteettömistä maksuista.


