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Rakkaat ystävät ja työtoverit,

Suurin on rakkaus.
Jumala on rakkaus. 
Suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään… Jumala NIIN rakasti maail-
maa. 
Rakasta Herraa sinun Jumalaasi. 
Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. 
Täydellinen rakkaus karkoittaa pelon. 
Minkälaista rakkautta Jumala on osoittanut meitä kohtaan. 
Rakastakaa toisianne. 
Miehet, rakastakaa… (vaimojanne)
Se, joka pysyy rakkaudessa, pysyy Jumalassa.

Useimmissa tapauksista rakkaus on käsky, koska Jumala on RAKKAUS, ja 
Jumalan kaipaus on, että me olisimme sellaisia kuin Hän on. Mikään ei tuhoa 
rakkautta niin kuin täysi itsekkyys ja omavanhurskaus. Ihmiset ovat täysin 
itsekkäitä, koska se on ominaista kapinalle ja ihmisen langenneelle luon-
nolle. Niinpä kenelläkään ihmisellä ei omasta itsestään voi olla agape-rak-
kautta. Tällainen rakkaus tulee ainoastaan Herralta, ja on mahdollista ain-
oastaan siinä määrin, kuin me olemme aidosti uppoutuneet Kristukseen.

Kreikan kielessä on neljä erilaista rakkautta merkitsevää sanaa. ”Storgos” 
on perheen välistä rakkautta tai yhteyttä. Sitä seuraa ”eros” eli fyysinen rak-
kaus. Fyysinen rakkaus on osa rakkautta: koskettaa, halata, pitää kiinni tai 
syleillä ovat kaikki osa ”erosta”, ei pelkkä seksi. Eniten vallalla oleva rakkaus 
sekä maailmassa että seurakunnassa on ”phileo”, joka tarkoittaa ehdollista 
rakkautta. ”Rakastan sinua, koska sinä rakastat minua; annan sinulle, koska 
sinä annat minulle; teen sinulle, koska sinä teet minulle”. Kristus nuhteli ih-
misiä tämän takia, ja kehotti meitä antamaan ja rakastamaan tilanteissa, joissa 
emme odota saavamme mitään vastineeksi. Jumalan rakkaus on ehdotonta 
rakkautta; sellaista rakkautta, joka sanoo: ”Rakastan sinua, huolimatta tuos-
ta tai vaikka mitä kävisi…” Tämä on Jumalan luonteen mukaista rakkautta, 
ja meidän odotetaan osoittavan tätä rakkautta sekä Jumalalle että ihmisille.

Kuitenkin on mahdotonta rakastaa kaikkia ihmisiä agape-rakkaudella sa-
malla tavoin. Jeesus valitsi kaksitoista miestä, joista kolme oli hänelle 
rakkaimpia, ja joista kolmesta Johannes oli hänelle rakkain. Siksi ei ole 
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ihme, että Johanneksen kirjoitukset keskittyvät niin paljon rakkauteen sekä hänen evankeliumissaan että etenkin 
hänen kirjeissään. Johannes osoittaa agapea muuttuessaan kirkkaudesta kirkkauteen Kristuksen kuvan kaltaisek-
si. Pietari sai Herralta valtakunnan avaimet, jotka hän selvästi ilmoittaa Pietarin toisen kirjeen ensimmäisessä luvus-
sa. Seitsemän avainta avaavat oven kahdeksanteen, joka on agape. On ironista, että Pietari, jolle annettiin nämä 
avaimet, suuret ja kalliit lupaukset, joiden kautta me tulemme ”Hänen jumalallisesta luonnostaan osalliseksi”, ei itse 
koskaan astunut sisään agape-rakkauteen. Juutalaisten juurtensa ja kulttuurinsa ennakkoasenteiden sitomana Pie-
tari ei koskaan murtautunut vapaaksi osoittaakseen ehdotonta rakkautta. Jeesuksen kohdatessa Pietarin meren ran-
nalla kyseessä on paljon syvempi kohtaaminen kuin vain se, että Jeesus vapauttaa Pietarin olemasta petturi, jota 
syyllisyys ja häpeä painaa. Jeesuksen klassisessa kohtaamisessa Pietarin kanssa Hän haastaa tämän kahdesti si-
itä, rakastaako tämä Jeesusta. Jeesus kysyy tarkoituksellisesti Pietarilta, onko tämän rakkaus agapea, ja Pietari, 
vastatessaan kahdesti rakastavansa Jeesusta, käyttää molemmilla kerroilla vastauksessaan sanaa phileo. Kolman-
nella kerralla, kun Jeesus kysyy Pietarilta, rakastaako tämä häntä, Jeesus käyttää sanaa phileo, eikä agape. Pie-
tari murtuu silloin ja itkee tunnustaen, että Herra tietää kaikki asiat, senkin että hänen rakkautensa on vain phile-
ota. Pietarin uhmamieli on poissa, ja kasvokkain Herran ja totuuden kanssa Pietari ei voi teeskennellä enää.

Useimmat uskovat ajattelevat mielellään vaeltavansa agapessa, mutta itse asiassa ovat vain phileossa. Kuka tahansa, 
joka ei anna anteeksi, vaeltaa phileossa. Kuka tahansa uskova, joka on katkera, mustasukkainen, kateellinen, vihainen, tai  
muiden lihan tekojen vallassa, ei voi mitenkään vaeltaa agapessa. Saatat miettiä, mitä väliä sillä on. Sillä on väliä todella 
paljon, koska Isäni, Jumalani, Hänen Poikansa ja Pyhä Henki ovat kaikki täynnä agapea, ja minun tulisi intohimoisesti kai-
vata olla heidän luontoaan ja luonnettaan. Jos olen Kristuksen morsian, tai kaipaan tulla sellaiseksi, minun täytyy elää silloin 
agapessa. Agape on sekä käsky että valinta. Se ei ole lahja eikä tunne, vaikka siihen sisältyykin paljon tunnetta. Ei ole miten-
kään mahdollista, että henkilö vaeltaa agapessa, jos hän ei vuodata kyyneliä. En puhu kärsimyksen tai kivun kyynelistä, vaan 
kiitollisuuden, ilon, voiton, valtavan nöyryyden ja rakkauden kyynelistä. Tapaan harvoin uskovia, jotka itkevät näistä syistä. 

Olin vastikään Lontoossa kallisarvoisen ystäväni kanssa, joka halusi kovasti vierailla Pyhän Paavalin katedraalissa (St. 
Paul´s Cathedral, kuuluisa nähtävyys). Olen ollut siellä monesti ja myös noussut katedraalin kupolin huipulle. Näköala on 
henkeäsalpaava. Joulu oli lähellä, ja katedraali oli suljettu vierailijoilta. Halusin niin kovasti, että ystäväni saisi kokemuk-
sen katedraalista. Viimeisenä iltana katedraalissa oli konsertti. Jonotimme ”köyhien” alueella yrittäen saada jostain 
liput konserttiin. Joku tarjosi meille yhtä lippua. Tartuin siihen varmistaakseni ystävälleni paikan, mutta hän kieltäytyi 
menemästä ilman minua. Mitä rakkauta. Lopulta saimme lippumme ja meillä oli fantastiset paikat lähes kupolin alla. 

Henkeäsalpaavan arkkitehtuurin ja kauneuden keskellä seurakunnan kuoro lauloi ja Lontoon philharmoninen orkesteri 
soitti. Viimeinen joululaulu oli ”Kuunnelkaa enkelien ilmoittamaa sanomaa” (Hark The Herald Angels Sing). Katedraalin 
täyttyessä yli kolmestatuhannesta äänestä Jumalan läsnäolo tulvi ylleni. Jumalan rakkauden valtavuus, agape, ”kas-
teli minut läpimäräksi” laulaessani ”Jumala ja syntiset sovitettu.” Kyyneleet, suuret nyyhkytykset, huokuivat sisältäni 
paikasta, joka saattoi olla vain Pyhän Hengen asuinsija. Silmistäni tuli joki. Rakkaus, ilo ja kiitollisuus ihanaa KOLMI-
YHTEISTÄ JUMALAA kohtaan täytti minut. Ei ollut loppua minusta kumpuavalle nyyhkytykselle, joka ravisteli koko ruum-
istani. En piitannut siitä, kuka näki sen, tai mitä ihmiset ajattelivat. Olin lukittu agepeen, enkä halunnut koskaan lähteä.   

Michael Howard
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Todistuksia

Talviseminaarissa tuli sellainen tunne, että “mä oon tässä turvassa” - turvassa koolla olevien ih-
misten keskellä ja heidän kanssa. On aika uutta ja ihmeellistä kuulua joukkoon ja kokea osallisuut-
ta. Eräänä aamuna viime apostolisessa konferenssissa minulle oli tullut vanha yksinäisyyden 
tunne - ja olin ollut kiukkuinen Jumalalle, että vieläkin saatoin kokea niin. Silloin sain umalalta ilm-
estyksen: Hän näytti minulle joitakin kasvoja Out of African yhteydestä, apostoleista ja profeeto-
ista mitä täällä on. Sisäinen tietoisuus on ollut siitä asti. Jumala rohkaisi uskomaan ja tietämään, 
että olen rakennettu apostolien ja profeettojen perustukselle, kulmakivenä Jeesus Kristus. 

Viikonloppuseminaarin “Jumalan valtakunnan perusteet” yhteenvetona lyhyesti ja ytime-
kkäästi sisällyttäisin kiitollisena PSALMIIN 133! Keskuudessamme oli käsin kosketeltava 
yhteys ja rakkauden henki, jossa puhevastuussa olevien oli helppoa ja avointa julistaa void-
eltua sanomaa. Kiitos kaikille vastuussa oleville. Tästä on meidän hyvä jatkaa omaa vael-
lustamme valtakunnan tulemiseksi meissä ja meidän kauttamme Isän Jumalan kunniaksi. 

Marita Grönroos

Olimme kahden vaiheilla lähdemmekö lauantain seminaariin Tampereelle yhdessä 
lasten kanssa, koska matka on talvisin pitkä ja seminaarissa ei tällä kertaa oltu 
järjestetty lastenkokousta. Päätimme siitä huolimatta lähteä, ja Herra totisesti siu-
nasi matkamme koko perheen kannalta. Kun tulimme kotiin, menin nukuttamaan 
kolmea vanhinta lastamme. Luimme tavalliseen tapaan Raamattua ja tällä kertaa 
keskustelut lasten kanssa vain jatkuivat ja syvenivät, kunnes lapset alkoivat tun-
nustaa syntejään ja kamppailuitaan uskon elämässä. Vanhin poikamme kertoi iso-
siskolleen, kuinka hän oli päässyt voittoon asiasta, joka oli häntä painanut. Hän 
ohjeisti: ”Ensin ajattelin, että en koskaan pysty muuttumaan tässä asiassa, kunnes 
eräänä kertana tajusin, että tarvitsen tässä asiassa uskoa. Ja sitten mä muutuin!” 
Keskustelimme klo 23 asti ja lapset totesivat, että tämä oli vaan niin tärkeä keskus-
telu. Silloin tajusin, että Herra oli juuri äsken antanut lapsillemme lastenkokouksen!

Mikko Korpi

Katsokaa taivaan lintuja: eivät ne kylvä eivätkä leikkaa eivätkä kokoa aittoihin, ja teidän taivaallinen Isänne ruokkii 
ne. Ettekö te ole paljoa suurempiarvoiset kuin ne? Matt.6:26 Katsokaa taivaan lintuja: eivät ne kylvä eivätkä leik-
kaa eivätkä kokoa aittoihin, ja teidän taivaallinen Isänne ruokkii ne. Ettekö te ole paljoa suurempiarvoiset kuin ne?

Jokainen aamu alkaa lintujen laululla, ne laulavat koko päivän.  Kuinka kaunista. Ylistävät Luojaa, joka ruokkii ne kaikki. 
Linnut ovat muistuttaneet minua kuinka myös minun tulee ylistää Jumalaa. Niin laulaen sekä kaikella mitä minulla on niin 
että kaikki mitä teen; teen tarkoituksella. Tarkoitukseni täällä on ylistää ja palvoa Herraa Jeesusta. Tuoda Kunniaa Isälle. 

Täällä sitä jälleen ollaan Malawissa.Todella mahtavaa kun löydät paikan jonka tiedät syvällä sisimmässä,  nyt olen 
löytänyt sen mitä olen etsinyt. Ilo ja rauha sisälläni.  Kiitos Jeesus  että  palasin takaisin.  Paikalliset ovat ottaneet 
minut iloisesti vastaan ja toivottaneet tervetulleeksi kotiin.   
Kaisa Kettunen

Minua on rakennettu seurakuntana pastori Howardin ja hänen opetuslapsien kautta 12 vuotta. Ja 12 vuotta meni, 
että sain tällaisen ilmestyksen perustuksesta. Mutta se on hidasta. Sen takia ymmärsin, kun pastorit Eileen ja Jim 
todistivat olleensa Mosambikissa 14 vuotta, ja työ oli ollut hidasta. Silti se aika vaadittiin, että sinne perustui se 
seurakunta. Seurakunnan perustaminen vaatii aikaa.  Täällä talviseminaarissa puhuttiin ilmestysmajasta. Ensin 
tulemme perustetuksi, mutta sitten aletaan rakentaa ilmestysmajaa.  Monesti ajattelemme, että uskoon johdat-
taminen on se juttu. Seurakunnan rakentaminen on kuitenkin se juttu, mikä vaatii uskollisuutta ja pitkäjänteisyyt-
tä. Rakentukaamme Herrassa ja rakentakaamme Hänen valtakuntaansa myös muualle missä ikinä olemmekaan.

Ms Katariina V.



Rahankeräysluvan saaja : Out of Africa ry 
Keräysluvan numero: RA/2017/19 
Keräysaika: 9.1.2017 – 31.12.2018 
Keräysalue: Koko Suomi paitsi Ahvenanmaa 
Kerättävien varojen käyttötarkoitus: Sääntöjensä mukaan yhdistyksen tarkoituksena on Raamatun 
opetuksen mukaisesti tehdä lähetystyötä, humanitääristä avustustyötä, kehitysyhteistyötä sekä 
tarkoitukseen soveltuvaa voittoa tavoittelematonta mediatyötä maailmanlaajuisesti. 
  
Varat käytetään seuraaviin kohteisiin yhdistyksen hyväksytyn toimintasuunnitelman mukaisesti: 
1. Tuetaan lähetys- ja koulutustyötä sekä humanitääristä ja mahdollisesti  myös kehitysyhteistyötä 
Afrikassa, pääasiallisesti Malawissa, Mosambikissa ja eteläisessä Sudanissa. 
2. Kerätyillä varoilla tuetaan ja mahdollistetaan pääosin Suomessa, mutta myös ulkomailla (esim. 
Liettuassa, Iso-Britanniassa, Yhdysvalloissa ja mahdollisesti jossain vaiheessa myös Kiinassa) 
tapahtuvaa kristillistä koulutustyötä. Koulutustyöhön sisältyy kokoustoimintaa, erilaisia koulutuk-
sia, ja mahdollisesti radio-ohjelmien ja painotuotteiden tuottamista.
3. Lesken Ropo – projektin omarahoitusosuus: Kerätään UM:n projektirahoitukseen tarvittava oma-
rahoitusosuus osana Out of Africa ry:n vanhustyötä.

Keräystavat: Vedotaan yleisöön uutis- ja tiedotuskirjein, internet-ilmoituksin, radiossa ja tv:ssä ja 
lehti-ilmoituksin. Lisäksi järjestetään puhelinkeräys. Lahjoittaa voi soittamalla maksulliseen palve-
lunumeroon. Kerätyt varat käytetään viimeistään 6 kk rahankeräyslupakauden päättymisestä.
Lupaehdot: Kerättyjä varoja voidaan käyttää toiminta-, hallinto-, kehittämis- ja palkkakustannuksi-
in vain siltä osin, kuin ne aiheutuvat kerättävien varojen varsinaisten yleishyödyllisten käyttötarko-
itusten toteuttamisesta. Lue täysin kattavat tiedot käyttötarkoituksista netissä www.ooa.fi. 
Kiitos tuestasi! 

HUOM! Yhdistyksen 
uudet yhteystiedot 
mm. uutiskirje- ja 
tuotetilauksia varten:

Out of Africa ry
Lentävänniemenkatu 4 B10 
33410 Tampere

puhelin:
+358 50 494 9546
Sähköposti: 
info@ooa.fi, kauppa@ooa.fi 

Lesken Ropo –projekti: 
Puhelin: 
+358 50 494 9546
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!

Viitenumerot 2017

Viite 3007 – yleinen 
lahjoitusviite (kattaa koko 
työn, niin koti- kuin ulko-
mailla)

Viite 1177 – Afrikan työn 
yleinen viite  (sis. Kali-
bu-Raamattuyliopiston, 
Kalibu-Akatemia-koulun, 
pastorikannatuksen ja hu-
manitäärisen avustustyön)

Viite 5225  - OoA:n 
vanhustyö/Lesken 
Ropo –projekti (sis. Le-
sken-Ropo-vanhuskylän ja 
Kalibun klinikan)

Viite 1371 - Ugandan 
pakolaisleirityö

Huom.! Vanhat viitenu-
merot
6004, 2011 ja 1012 ovat 
poistuneet käytöstä

Ooa:n tilaisuudet kevät/ kesä 2018

Ulvila  Kotikokoukset Ulvilassa tiistaisin klo 18 
  Lisätietoja korpi.mikko@gmail.com 
Kuopio su 22.4. klo 11 ja 14, Raittiustalo, os. Minna Canthin 
  Katu 52-54  
Jyväskylä su 6.5. klo 14 ja 17, Sepänkeskus, os. Kyllikinkatu 1
Jyväskylä 3.-10.6. Apostolinen konferenssi 3.-8.6 sisältää 
  kesäseminaarin 9.-10.6, Sepänkeskus, os. Kyllikinkatu 1

	 Tarkemmat	tiedot	www.ooa.fi.	Seuraa	ilmoitteluamme	seuraavassa	
 uutiskirjeessämme. Tarkempia tietoja kokouksia koskien 
	 puh.	+358	50	4949546	tai	kauppa@ooa.fi.

 Out of African toimiston osoite muuttunut. 
 Huomioithan uuden osoitteen sivusarakkeesta.


