Tue ja sijoita työhömme! Soita puh. 0600 1 2255
(Suomen työ) ja puh. 0600 1 2211 (Afrikka)
Puhelun hinta 10,01 eur + pvm/mpm
Keräysluvan nro: RA/2020/1540
Keräysaika: Toistaiseksi voimassa oleva lupa

Rakkaat ystävät ja työtoverit

Uutiskirje
06/ 2022
www.ooa.fi

Out of African
toimisto on
kesälomalla
heinäkuun ajan.

Kristuksen voitto kaikessa, ja yli kaiken, tulisi olla inspiraatio jokaiselle uskovalle seistä vakaana ja horjumattomana
riippumatta siitä, minkälaisen kriisin kohtaamme. Hämmästelen Kristuksen rakkauden valtavuutta, kun pysähdyn ajattelemaan häntä ja sitä hintaa, jonka Hän maksoi kirkastaakseen Isää. Emme saa koskaan unohtaa Pojan tarkoitusta,
joka oli ennen kaikkea kirkastaa Isää kaikessa. Anteeksi
vain, uskova, mutta henkilökohtainen pelastuksesi ei ollut
tärkein asia Kristukselle, vaan ehdoton kuuliaisuus Isän
tahdolle oli se, mikä motivoi Häntä. Kun ajattelen tämän totuuden valtavuutta hetkisen ajan, se saa minut hyppimään,
huutamaan ylistystä Jumalalle ja heittäytymään maahan
makaamaan mitä nöyrimmässä ihailussa ja palvonnassa. Tämä totuus on ikuisesti juurrutettu Vanhan testamentin ensimmäisessä uhrissa, missä eläin uhrattiin
Herralle niin, että se poltettiin kokonaan Hänelle.
Jos me vain Kristuksen tavoin keskittyisimme Hänen ensisijaisiin päämääriinsä,
niin vaeltaisimme silloin täydellisessä voitossa emmekä antaisi eksyttää itseämme. Mutta emme kuitenkaan tee niin. Vain harvat edes tuntevat Sanaa, ja Jumalan
todellisia tarkoituksia Sanansa ja Poikansa kautta. Kristuksen kautta luotiin kaikki
asiat, ja ne luotiin Hänen kunniakseen. Tämä tuo meidät siihen, että miksi Kristus
kompastelisi yhtään tässä aivan perustavan laatuisessa totuudessa, kuten monet seurakunnassa pyrkivät ehdottamaan tai jopa opettamaan? Mitä toivoa tämä
totuus tuokaan esiin ja mitä kestävyyttä ja luonteen vahvuutta se esitteleekään!
Olen niin väsynyt saarnaajiin, jotka yrittävät ”kutoa” Kristuksen elämään edes
vähänkään kielteisyyttä, saati sitten tappiota, ja niin pyrkivät tahraamaan tämän
mitä jaloimman, hienoimman ja täydellisimmän luonteen. On turhaa järkeisoppia
ajatella, kirjoittaa tai edes teoretisoida tahroista tässä mitä täydellisimmässä ja
jaloimmassa koskaan eläneessä - ja kuolleessa ja Isän kunniaksi ylösnousseessa - persoonassa. Ei ole olemassa tarpeeksi äänitorvia, jotka toitottavat julistusta
Hänen kunniastaan ja voitostaan, julistusta nimestä, joka on ylitse kaikkien nimien;
ja näin kuuluttavat hänen ihmeellisistä, loistokkaista voitoistaan.
Edessämme olevan Antikristuksen kolmen ja puolen vuoden hallintajakson tarkoitus on antaa Saatanalle maistiainen rajoitetusta täydellisestä vallasta ja hallinnasta planeetta maan päällä. Emme saa koskaan unohtaa sitä, että kaiken vallan
antaa hänelle Jumala, joka sallii ihmisten tehdä valintoja. Ne uskovat, jotka horjuvat ja huojuvat menettävät kirjaimellisesti päänsä, mutta niille, jotka pysyvät horjumattomina ja varmoina tuo aika tulee olemaan kunniakasta ennennäkemättömän
voiton ja voiman aikaa. Olemme astumassa sisään ajanjaksoon, joka on ihmeellinen julistus uskovien hallinnasta, koska Kristus on elävä kirjeemme voitokkaasta
ja valloittavasta auktoriteetista. Meidän aikamme on nousta ja toimia valloittavan
Kuninkaamme tavoin, joka palaa karjuvana leijonana taivaan kansanjoukot kanssaan. Saatanan päivät ovat jo lähes luetut, ja meidän tulee alkaa katsomaan aikojen huipennusta, Sulhasen noutaessa Morsiamensa. Tähän asiaan ei ole mitään
lisättävää tai vastaan sanottavaa.
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Todellisia taisteluja tullaan käymään, mutta Herra on jo voittanut kaikin tavoin. Viimeinen vihollinen, kuolema on kukistettu
ja nielty Kristuksen elämässä, Hänen, joka on ylösnousemus ja elämä. Uskova, heitä pois kaikki tuomio ja synkkyys ja keskity todellisiin Kristuksen asioihin, mikä on hallitsemista ja vallitsemista kaikkien olosuhteiden keskellä ja niiden ylitse. Ratsastamme jo voiton harjalla; niin varman voiton, että voin maistaa sen suussani. Paavali julistaa voimallisesti: ”Jos te vain
pysytte uskossa, siihen perustuneina ja siinä lujina, horjahtamatta pois sen evankeliumin toivosta, jonka olette kuulleet, jota
on julistettu kaikessa luomakunnassa taivaan alla ja jonka palvelijaksi minä, Paavali, olen tullut...” (Kol. 1:23) Pysähdy hetkeksi ja mieti tätä asiaa, että tämä evankeliumi on julistettu kaikille jokaiselle olennolle taivaan alla. Tämä saa nykypäivän
seurakunnan rummuttaman tavan evankelioida näyttämään aivan nololta. Meidän velvollisuutemme on rakastaa Kristusta
niin paljon, ja olla eläviä kirjeitä niin, että janoamme Häntä. Tällainen tulee ilmentymään lopun aikoina. Kristus tulee heittämään OMAN SIRPPINSÄ ja korjaamaan OMAN SATONSA. Sadonkorjuusta tulee sellainen, jota ihmiskunta ei ole koskaan
ennen nähnyt. Emme voi verrata tämän sadon valtavuutta mihinkään aiempaan, mutta niin varmasti kuin HÄN elää, niin
varmasti HÄNEN HERÄTYKSENSÄ on tulossa. Tämä suuri tapahtuma on niin innostava, että se saa kaiken muun kalpenemaan rinnallaan, ja sen tulisi innoittaa sisällämme intohimo haluta olla osa Jumalan lopun ajan armeijaa, joka elää täydessä
voitossa, ja johtaa toisia lopun aikojen loppu aikana, mikä tulee olemaan Jeesuksen häikäisevän ihmeellinen saapuminen.
Uskova, katso Kristukseen, ja anna Kristuksen täyttää ja kuluttaa sinut. Ei mitään eikä ketään voi koskaan verrata niin
kauniiseen, niin loistokkaaseen, niin jaloon ja suureen, Kristukseen. Hänen ehdottoman lupauksensa ajatteleminen, että
minä olen Hänen, ja Hän on minun! Tule, Herra Jeesus ja täytä tämä loistokas lupauksesi. Uskova, tämän vuoksi meidän
tulee pitää päämme pystyssä ja elää voitokasta ja valloittavaa elämää, joka antaa meille niin suuren voiton ikuisuudessa.
- Pastori Michael Howard

Juhon todistus
Oltuani kolme vuotta Afrikassa Malawissa lähetystyössä Kalibun kautta, ja viisi vuotta kokonaisuudessaan Out of African
yhteydessä, erosin palvelutyöstä ja lähdin pois yhteydestä. Ne ilkeämieliset huhut ja juorut, joita eräät levittivät palvelutyöstä ja pastori Michaelista, eivät minua koskaan hetkauttaneet - olinhan itse todistanut omin silmin ja korvin, ettei missään sellaisissa väitteissä ollut mitään perää! Ja myös sen todistanut omakohtaisesti, millaisia henkilöitä he taas olivat,
ketkä tällaisia alkoivat valehtelemaan. Minun eroamiseni syyt olivat erilaiset opilliset erimielisyydet - tai ainakin näin asian
koin ja järkeilin itselleni. Ilman elävää, ja aidon näyn omaavaa, seurakunta yhteyttä luisuin pian takaisin maailmaan ja
vanhoille tavoilleni. Jumala tosin auttoi, pysäytti ja sekoitti esiin herätyksenkin tuona aikana, muutamankin kerran, mutta
en tahtonut palata OOA:han ja varsinkin ajatus Malawiin paluusta tuntui täysin pois suljetulta.
Odotin, että Jumala johtaisi minut toiseen seurakuntaan, mutta turhaan seuraus oli aina sama, yksin ollessa Herran tuli paloi loppuun ja luisuin taas
maailmaan. Nyt toukokuussa Jumala tulikin äkisti läsnäolollaan, kaksi erillistä
kertaa, ja puhui täysin selkeästi niin vakavan ja hirvittävän varoituksen, ettei
minulle jäänyt enää mitään varaa valikoida minkään suhteen - tarvitsin välittömästi hengellistä apua ja tiesin mistä sitä olin saava! Olin yhteydessä Asko
Pesolaan, ja pian Herra johtikin minut Laukaaseen, missä pääsin tapaamaan
pastori Michaelia ja Askoa. Viikonloppu Jumalan miesten seurassa teki tehtävänsä - Jumala käsitteli kaikki ’ongelmakohdat’ kertaheitolla, ei neuvotellen ja
ratkoen niitä, vaan näyttäen kokonaan erilaisen näkökulman ja suhtautumisen
niihin. Tiivistetysti: Millään sellaisilla asioilla ei ole mitään merkitystä, oli sitä
sitten oikeassa tai ei, vaan ainoastaan sillä, että on siellä missä Jumala tahtoo
ja tekee sitä mitä Jumala tahtoo - that’s it! Sain jättää heti kaiken roskan pois,
mitä olin maailmasta poiminut, kuten tupakoinnin, alkoholin ja muutkin päihteet, ynnä muun turhan - sain jatkaa siitä mihin olin rakkaan Jeesukseni ja Isän
kanssa jäänyt - ja nyt syvemmässä ja palavammassa kuuliaisuudessa kuin
koskaan ennen!! On uskomattoman ihmeellistä olla osallinen tästä kaikesta!
Kiitos meidän Herran ja kiitos teille rakkaat Jumalan pyhät rukouksistanne ja
rakkaudestanne! Meillä on mitä jännittävimmät ajat vasta edessä ja saamme
mennä niitä kohti yhdessä!!!
Juho
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RAPORTTI VAPAAEHTOISTYÖSTÄ ALAKOULUSSA
Onpa hyvä olla taas Malawissa! Koen itseni todella etuoikeutetuksi saadessani osallistua työhön Kalibun alakoulussa!
Tällä kertaa tulen viipymään täällä lukukauden loppuun asti. Rakastan tätä jumalista ilmapiiriä! Tulokset erinomaisuuteen pyrkimisestä kouluaineissa ovat selvästi nähtävillä, yhdessä korkeiden käytösvaatimusten kanssa. Julkisissa tilanteissa opettajilta usein kysytään: ”Kuinka kummassa saatte oppilaanne istumaan aloillaan niin tarkkaavaisina?” Uskon
sen olevan seurausta siitä, että johtajat ja opettajat ovat tarttuneet näkyyn erinomaisuuden hengestä, joka tavoittelee
taivaita!
Yksi lempi asioistani koulussa on aamunavaus, johon henkilökunta, opettajat ja oppilaat kokoontuvat palvomaan Herraa! On uskomatonta nähdä niin nuorten lasten todella nauttivan ajastaan Herran kanssa! Se on täysin muuttamassa
heidän elämänsä suunnan, sillä lapset ovat niin herkkiä Herran teille. On mahdotonta pysyä entisellään kohdattuaan
kaikkivaltiaan Jumalan!
Tällä kertaa työskentelen toisen luokan opettajan, Rouva Lubimbin rinnalla. Hänellä on aika monta oppilasta, jotka
kamppailevat lukemisen ja ymmärtämisen saralla. Toivon pääseväni aloittamaan ohjelman, joka tulee auttamaan heitä
näillä alueilla. Koska itsekin olen kasvanut kulttuurissa, jossa äidinkieleni ei ole maan virallinen kieli, tunnen empatiaa
oppilaiden kokemaan turhautumiseen ja hämmennykseen. Rukoilen viisautta avata heidän ymmärryksensä. Luetun
ymmärtäminen on olennaista!
Luetta B. USA
Todistuksia oppilailta:
”Päiväni mieluisin osuus on matikka, koska se
on helppoa. Aamunavauksen takia todella pidän
kouluun tulemisesta. Tykkään laulaa ja tanssia
ja ylistää Herraa!”
~ Bridget, 2. Luokka
”Pidän Kalibu Akatemiasta, koska siellä pääsee
harrastamaan erilaisia toimintoja kuten jalkapalloa, golfia ja paljon muuta. Retkiä tehdään erilaisiin paikkoihin.”
~ Precious, 5. Luokka
”Se mitä rakastan koulussani, ovat ihmiset täällä, ja se miten he kaikki rakastavat minua. Kun
olen loukkaantunut, he ovat aina huolissaan. He
aina vastaanottavat minut takaisin rakkaudella
ja ilolla!”
~ Rihanna, 6. Luokka

Ryhmäkuva koululaisista Kalibun alakoulusta
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Kalibun vanhuskylän työstä
Malawin sadekausi on päättynyt ja maan raivaaminen ja rakentaminen on alkanut Kalibun vanhuskylässä. Vaikka rakennustarvikkeita, kuten sementtiä on tällä hetkellä vaikeaa hankkia, rakentajat ovat alkaneet laskea perustuksia ensimmäisille kahdeksalle asunnolle. Asunnot tulevat rivitaloon, jolloin asukkaiden elinolosuhteet ovat paremmat. Perustukset
ovat lähes valmiit ja rakentaminen etenee! Monet vanhukset odottavat näitä uusia asuntoja. Rakennuspaikalle mahtuu
100 asuntoa mummuille ja vaareille, jotka elävät yksinään ja tarvitsevat kunnollisen asunnon, terveydenhoitoa ja toisten
vanhusten läheisyyttä yhteisössään.
Voit tukea Out of African vanhustyötä Malawissa tekemällä lahjoituksen rahankeräystilillemme FI52 1257 3000 5352 88
viitteellä 5225.

Kuva vanhuksille rakennettavan rivitalon perustuksista

Todistus Ukrainan sodasta
Olemme kuulleet Ukrainan sodasta henkilökohtaisten kontaktiemme kautta monista ihmeellisistä Jumalan teoista hänen
omilleen. Tässä niistä yksi:
Jeesus meni heidän kanssaan: Ihmeellinen tarina kolmesta naisesta, jotka Jumala johti pois Buchasta
Maaliskuun kuudentena Vira Krasnopolska paastosi. Seuraavana päivänä hän päätti lähteä Buchasta kahden tyttärensä,
14-vuotiaan Vikan ja 29-vuotiaan Julian, kanssa.
”Oli todella vaikeaa ja pelottavaa tehdä se päätös. Mutta tein sen luottaen meidät täysin Jumalan käsiin. Koin olevani
vastuussa tyttäristäni. Tajusin, ettei olisi muuta keinoa selviytyä”, Vika muistelee.
Todellinen kauhu - kidutuksista, raiskauksista ja massamurhista tunnetut Venäjän joukot - odotti edessäpäin.
”Kaikki miehet ammuttiin. Silloin emme tienneet, että myös naisia ammuttiin. Kääntyessämme eräälle kaduista näky oli
kauhistuttava.” Silti Jumalan käsi oli kanssamme. Ihme tapahtui: meidät siirrettiin yliluonnollisesti Buchasta Irpiniin.
”Meidän oli mahdotonta kulkea tuo matka 15 minuutissa”, Vira korostaa. ”Jumala itse siirsi meidät yhdestä kaupungista
toiseen, sillä heti katumme jättäessämme näimme Irpinin kyltin.”
Vasta kun Vira tyttärineen saapui Ukrainan sotilaiden luo, he ymmärsivät, että Jeesus itse oli heidän oppaansa ja suojelijansa tällä yliluonnollisella matkalla.
”Olimme siellä kolmistaan, mutta sotilaat kysyivät: ’Missä se neljäs on?’ Katsoin heitä äimissäni ja kysyin: ’Niin kuka?’
’Näimme, että teitä johti joku mies. Mihin hän meni?’ Vasta silloin ymmärsin, mitä juuri oli tapahtunut, ja vastasin: ’Sen on
täytynyt olla Jeesus.’ Sotilaat sanoivat: ’No, Hän toi teidät tänne. Me näimme Hänet!”’
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Kalibun palvelutyö Ugandassa
Kalibun palvelutyöllä on voimallinen ja siunaava työ Ugandassa. Ugandassa tehdystä työstä onkin aikaisemmissa uutiskirjeissa kerrottu tarkemmin ja yksityiskohtaisesti. Ohessa kuva Kalibun seurakuntalaisista suomalaisia tervehtien. Otathan
Ugandan työn esirukouksiin.

Kalibun seurakuntaa Ugandassa

Kuukauden Kirja
Uusi painos Rees Howells – Esirukoilija kirjasta on ilmestynyt! Kirja myynnissä Out of African kaupassa nyt hintaan 15€
+ postikulut. Kolme kirjaa hintaan 40€. Hanki tämä kirja, joka kertoo Walesin Raamattukoulun perustajan ihmeellisestä
elämästä Jumalaan luottaen. Raamattukoulun, jonka esirukoukset muuttivat toisen maailmansodan suunnan. Tilaukset
kauppa@ooa.fi tai p. 044-0837822

kuva kirjan etusivusta

kuva kirjan takasivusta

Out of African tapahtumia 2022
Kokoukset Jyväskylässä n. joka toinen keskiviikko.
Yhteydenotot ta.minkkinen@gmail.com
23.-25.9. Out of African syysseminaari, Laukaa

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

28.11.-4.12. Apostolinen konferenssi, Säkylä
Puhujat pastori Michael Howard, pastori Dutch VanderVlucht
Kaikki tiedot päivittyvät nettiin www.ooa.fi. Tarkempia tietoja
kokouksia koskien puh. 044-0837822. tai kauppa@ooa.fi.

puhelin:
+358 44-0837822.
Sähköposti:
info@ooa.fi,
kauppa@ooa.fi
Lesken Ropo -projekti:
Puhelin:
+358 44-0837822.
leskenropo@ooa.fi

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

Olemme alkaneet veloittaa kirja- ja äänitemyynnin tilauksissa todelliset postikulut vuoden 2022 alusta lähtien koskien 1-5 kirjan tilauksia. Suuremmissa tilauksissa postimaksuissa joustetaan harkintamme mukaan.

Lahjoitusten viitenumerot:

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

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. 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 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 elinolosuhteista 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.

