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Rakkaat ystävät ja työtoverit,

Millä tavoin vuosi 2023 onkaan alkanut: Katastrofaalinen tul-
va Kaliforniassa ja edelleen jatkuvaa tulvimista Pakistanis-
sa ja erityisesti Saudi-Arabiassa ja muissa Lähi-Idän osissa. 
Nämä ilmeiset merkit ovat ihmisten nähtävissä kaikkialla. 
Mutta tässä on jutun juoni meille kaikille. Koska meille on 
suuren rahan voimalla myyty humanistinen valhe ilmaston 
lämpenemisestä, on hyvin vaikeaa luovuttaa sen seuraami-
sesta ja uskoa TOTUUTTA. Totuus puolestaan on hyvin yk-
sinkertainen: Jeesus on tulossa. Hän tuo esiin Sanassaan 
täsmälleen, mitä tulee tapahtumaan, ja näemme todisteet 
siitä aivan silmiemme edessä: Sotia ja sanomia sodista, nä-
länhätiä, kulkutauteja, tulvia ja muita onnettomuuksia, jotka 
kulminoituvat maailmanlaajuiseen joukkotuhoon ydinsodan kautta. Toivon vilpittö-
mästi, että voisin antaa erilaisen raportin, mutta silloin valehtelisin. Totta kai tar-
kastelen näitä tapahtumia maailmanlaajuisesta mittakaavasta käsin. On tietenkin 
olemassa pienempiä, mikrotason tapahtumia, jotka ”maalaavat” valtavan kokoisen 
kuvan Jumalan hyvyydestä ”valkoiselle kankaalle”, joka kertoo Hänen hyvyydes-
tään, uskollisuudestaan ja rakkaudestaan. Kenenkään ei koskaan pidä unohtaa, 
että JUMALA ON RAKKAUS, ja ne jotka pysyvät ja elävät rakkaudessa, pysyvät ja 
elävät Jumalassa ja Jumala pysyy ja elää heissä. 

Pyysin Raamattuyliopiston opiskelijoita kirjoittamaan viidestä tapahtumasta hei-
dän omassa elämässään, missä Jumalan pelastava armo on todistanut Hänen 
niin tärkeän rakkautensa ja sitoutumisensa heitä kohtaan yksilöinä. Ajattelin, että 
heistä jokaiselle olisi ollut vaikeaa tehdä tällainen lista merkittävistä Jumalan us-
kollisen pelastuksen teoista heidän elämässään. Mutta päin vastoin, listoille tuli 
paljon enemmän kohtia kuin vain vaaditut viisi, ja ne kaikki olivat merkittäviä ar-
mon ja vapautuksen tekoja. Auto-onnettomuudet olivat listalla ensimmäisinä. Mo-
net olivat pelastuneet väkevällä tavalla ryömimällä ulos ajoneuvoista, jotka olivat 
niin kolhiintuneita ja huonossa kunnossa, että luonnollisessa kenenkään olisi ol-
lut mahdollista selvitä niistä. Mutta Kaikkivaltiaan oikea käsi on niin uskollinen, 
että todistuksessa toisensa jälkeen opiskelijat kertoivat siitä, kuinka heillä ei ollut 
naarmuakaan heidän kehoissaan, eikä edes hius heidän päästään ollut kärsinyt 
vahinkoa. 

Meillä on taipumus unohtaa, että tämä ON minun Isäni maailma. Kuten Jeesus 
muistutti meitä, ei edes varpunen putoa maahan Hänen tietämättään. Ja kuinka 
paljon suurempiarvoisia me olemmekaan kuin varpuset? Ottakoon niin suuresti 
armollinen ja rakastava isämme sinut käsivarsilleen, jossa hän antaa sinulle var-
muuden ja antakoon sellaisen rakkauden sinua kohtaan, joka pyyhkii pois kaikki 
epävarmuudet, jotka häilyvät elämässäsi, ja asettakoon sinut Häneen, jotta voisit 
nousta jokaikisen kielteisen voiman yläpuolelle ikuisesti. 

Olen nauttinut useiden viikkojen ajan siitä, että olen voinut katsella lapsenlastani 
eri tilanteissa. Miten aivan suloinen hän onkaan, ja varsinainen ilon lähde minulle. 
Vahingoittaisin vakavalla tavalla ketä hyvänsä, joka uskaltaisi kohdella kaltoin tätä 
ihmeellistä Jumalan lahjaa. Yksi hymy hänen kasvoiltaan riittää kääntämään koko 
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maailmani ylösalaisin. Kuinka ihmeessä ihmiset voivat kohdella väärin sitä Jumalan ihmeellistä lahjaa, jonka hän antaa 
meille näiden pienokaisten elämän kautta. Jokainen heistä on kehittyvä persoonallisuus, joka on luotu Jumalan kuvaksi 
Hänen kunniakseen. Meidän kaikkien tulee muistaa tämä ja kasvattaa lapsemme Hänen kuvikseen. 

Tämä on uuden vuoden sanomani meille kaikille. Maailmassa on tällä hetkellä niin paljon surua ja kärsimystä tuottavaa 
kidutusta. On vastenmielistä tietää, miten nuoria elämiä traumatisoidaan ihmisten häikäilemättömän oman hyödyn vuoksi. 
Tarkastelin tämän pahan maailmanlaajuisen seksiorja teollisuuden valtavuutta. Kuinka on mahdollista että äiti myy tyttären-
sä kamalimpaan kuviteltavissa olevaan kärsimykseen ja kidutukseen? Tämä koko teollisuus on täysin itsekästä joka kantilta 
katsoen, ja siinä on kyse vain ja ainoastaan rahasta. Esimerkiksi joku äiti Intiassa ei välitä pätkääkään siitä, mitä tapahtuu 
hänen hylätylle tyttärelleen, kunhan äiti saa joitain rupioita seuraavaa ateriaansa varten. Paavali varoittaa, että henkilö, joka 
harrastaa seksiä porton kanssa, tulee samaksi lihaksi hänen kanssaan. Ajattele millaista saastaa astuu sisään kerran puh-
taaseen, tahrattomaan, erotettuun ja viattomaan Jumalan kuvaan. Koko tämän kieroutuneen, turmeltuneen astian luonne 
ja luonto virtaa tähän viattomaan kauneuteen, joka kerran oltiin ASETETTU ERILLEEN Jumalalle. Kristuksen puhdistavan 
veren voima on niin valtava, niin kaiken kattava, että Hän tekee meistä lumivalkoisia ja ennalleen asettaa sen, mikä kerran 
oli Jumalan lahja meille, meissä ja meidän kauttamme. Jumalan kyky tehdä kaikki uudeksi ylittää ymmärryksemme, mutta 
on todellista ja voimallista. 

Aloittakaamme tämä uusi vuosi voitokkaalla Kristuksen voittavan voiman sävelellä, riippumatta siitä, minkälainen kielteisyys 
saattaa häiritä elämäämme ja olosuhteitamme. Vallatkoon Kristuksen parantava voima niin elämäsi ja perheesi elämän, 
että Hän tekee kaiken uudeksi.   
    
- Pastori Michael Howard

Todistus Malawin matkasta

Kesän lähetysmatka Malawissa oli hyvin koskettava ja vaikuttava. Pääsin mukaan kolmelle Blantyrestä kauemmak-
si suuntautuvalle reissulle maaseudun kyliin. Nämä vierailut sekä etelään, itään että pohjoiseen olivat Jumalan rauhan ja 
läsnäolon matkoja. Jumalan Sanasta todistaminen ja jakaminen oli suloista ja innoittavaa. Jumala opetti sen yhteydessä 
henkilökohtaisesti antamalla ilmestystä ja Sanasta. Myös kohtaamamme erilaiset tilanteet olivat oppihetkiä, joita matkan-
johtajamme, kokenut lähetyssaarnaaja auttoi meitä ymmärtämään Pyhän Hengen silmin. Pyhän Hengen opetuksessa ole-
minen jätti kaipauksen, jonka innoittamana pyysin loppusyksystä kahta rouvaa - läheistä työkaveria sekä naapuria, tule-
maan luokseni raamattupiiriin. Jumala on saanut innoittaa tässä. Istahtaminen Sanaa tutkistelemaan ja avamaan on suuri 
ilo. Tällainen kokemus näyttää olevan yksi tie, jonka kautta saa etuoikeuden rakastua Pyhään Henkeen entistä enemmän.

Katariina Valtonen

Katariina Valtonen ja lapset
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Jumala teki mahdottomalta tuntuisesta mahdollista ja pystyin osallistumaan Apostoliseen konferenssiin joulukuun vaih-
teessa. Viikko oli hieno Jumalan voimallisessa läsnäolossa ja kyllä opin tuntemaan häntä enemmän.
Viikon teema olikin …Voi että tuntisin Hänet, Fil. 3:10.
Miten sitten opin tuntemaan Häntä enemmän? Jumala syvensi yhteyttäni muihin osallistujiin. Ihmisiä oli tullut kaukaa Ame-
rikasta ja Malawista sekä eri puolilta Suomea. Ihmisiä jotka olin tuntenut jo vuosia mutta nyt koin erilaisen rakkauden us-
kon sisaria ja veljiä kohtaan. Kaikki saavuimme innokkaina ja janoisina Jumalaan ja koin uudella tavalla ja kunnioituksella 
miten uskollisia he ovat Jumalan tuntemisen tavoittelussaan. Jumala oli muuttanut meitä jokaista arvollisen Pyhän Hen-
kensä kautta ja jatkoi meidän sovittamista omaan henkeensä Sanan, ylistyksen, rukouksen ja läsnäolonsa voiman kautta.
Päivä päivältä hänen armonsa ja kirkkautensa syvensi meidän suhdettamme Häneen niin että oli vähemmän meidän 
maallista luonnettamme joka erottelee ihmiset ja asiat erilaisilla uskomuksilla, tunteilla, peloilla ja ennakko ajatuksilla. Nyt 
Pyhä Henki pyyhki niitä kaikkia pois meistä ja näytti Jumalan valtakunnan tavan toimia ja olla yhdessä – sen hedelmä oli 
ihana ja harmonian ja ilon täyttämä.
Jumalan sana yhdessä Jumalan voimallisen läsnäolon kanssa oli puhdistava, vahvistava ja meitä muuttava omista asen-
teistamme hänen asenteisiin. Jotkut näistä omista asenteista ovat kyllä tosi rumia kun ne näkee Jumalan armon ja kirk-
kauden valossa mutta kun alamme tuntea hänen tapojaan enemmän se tuottaa voimaa ja rohkeutta jota Joosuakin tarvitsi 
valloittaessaan uutta maata. Meidän kohdalla ihan sama juttu.
Meidän tarvitsee painautua syvälle häneen että saamme ymmärryksen ja kokemuksen elää hänen ylösnousemus voi-
massaan omassa elämässämme. Tämä tuo mukanaan myös ne kärsimykset tässä maailmassa jota Jeesuksen tunnus-
taminen tuo jotta saamme sen uuden elämän. Jättäen taakse sen mitä on ollut ja tavoitellen eteenpäin mitä Jumalalla on 
meitä varten. Fil. 3:10-14.
Sen, joka voittaa, minä annan istua kanssani valtaistuimellani, niin kuin minäkin olen voittoni jälkeen asettunut Isäni kans-
sa hänen valtaistuimelleen. Ilm 3:21.

Kiitollisuudella
Peppiina

Apostolisen konferenssin todistus

Ajankohtaista out of African kaupasta

Ylistä ja palvo - kirja tarjouksessa nyt vain 10€ / kpl!

Apostolisen konferenssin ylistysryhmää
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sen avustustyön, mm. Ugandan 
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– OoA:n vanhustyö/Lesken 
Ropo -projekti (sis. Lesken-Ro-
po-vanhuskylän ja Kalibun 
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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 Ugan-
dassa. Varoilla mahdollistetaan toimintaa tukemalla työntekijöitä taloudellisesti, järjestämällä koulutusta-
pahtumia 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 mai-
ta. Hätää lievitetään jakamalla avustuspakkauksia, joissa on välttämättömiä elämiseen liittyviä tarvikkeita 
kuten ruokaa, astioita ja pesuaineita. Varoja käytetään myös Covid-19 pandemian aiheuttamien taloudel-
listen ja sosiaalisten vahinkojen lievittämiseen.
3. Katastrofiavun antamiseen Mosambikissa. Kerättäviä varoja käytetään kodeistaan pakenemaan joutu-
neiden ihmisten auttamiseen Kalibu Ministriesin seurakuntatyön kautta Mosambikissa.
4. Vanhustyön toteuttamiseen. Varoja käytetään vanhusklinikan toiminnan mahdollistamiseen Chinche-
ressä, Malawissa. Varoilla lähetetään avustuskontteja, osallistutaan toiminnasta koituviin kuluihin, sekä 
rahoitetaan toiminnan laajentamista (kuntoutusosasto vanhuksille v. 2021). Vanhusklinikan terveydenhoi-
topalvelut 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, omarahoitusosuuk-
siin.
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 pääkaupun-
kiin 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.

Out of African tapahtumia 2022-2023

Kokous Kangasniemellä 11.2. klo 14.
Yhteydenotot Marjo Ignatius p. 0504407632

24-26.2. Talviseminaari, Hilkan Tupa, Laukaa
Alkaa perjantaina päivällisellä, päättyy sunnuntaina
lounaalle. Hinta 130€ täysihoidolla. Ilmoittautumiset

17.2. mennessä kauppa@ooa.fi 
tai p. 0440837822

15.-21.5. Apostolinen konferenssi ”Synnytysrukous”.
Pihlavan leirikeskus, Säkylä.

Puhuja pastori Michael Howard

Kaikki tiedot päivittyvät nettiin www.ooa.fi. Tarkempia tietoja 
kokouksia koskien puh. 044-0837822. tai kauppa@ooa.fi.

HUOMIO! Muistathan ilmoittaa meille osoitteenmuutoksestasi! Lähetä uutiskirjeen tila-
usta, peruutusta tai osoitteenmuutosta koskevat sähköpostit osoitteeseen kauppa@ooa.
fi (myös kirja- ja äänitetilaukset). Muistathan myös aina laittaa viitteen maksuusi tehdes-
säsi lahjoituksen rahankeräystilillemme. Kiitos! 

Olemme alkaneet veloittaa kirja- ja äänitemyynnin tilauksissa todelliset postikulut vuo-
den 2022 alusta lähtien koskien 1-5 kirjan tilauksia. Suuremmissa tilauksissa postimak-
suissa joustetaan harkintamme mukaan.  


