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Kallisarvoiset ystävät ja työtoverit,

”Purjehtiminen” tämänhetkisessä elämän ”aallokos-
sa” on ollut ankaran työn ja taistelun takana, mutta 
Herra on pitänyt meistä huolen ja on ollut niin uskolli-
nen. Olen vaatinut kaikkien tekemään uhrauksia, jot-
ta voimme selvitä, mutta on vain hyväksi meille jou-
tua joskus kärsimään vähän. Emme voi alkaa edes 
kuvittelemaan sitä kärsimystä, joka on tulossa tämän 
maan päälle. Mutta Hän tulee viemään meidät lävitse 
siitäkin. 

Yksi havaitsemiani Covid-19-pandemian surullisimpia puolia on se, kuinka pan-
demia on kylvänyt pelkoa jopa kristittyjen keskelle. En ole nähnyt tai kuullut yh-
denkään lapsen kuolevan Covid-19-virukseen. Kristittyjen joukostakin tunnen vain 
yhden henkilön, joka on menehtynyt siihen. Jumalan lupaukset ovat KYLLÄ JA 
AAMEN, ja Hänen lupauksensa Israelille karitsan veren alla oli ”vitsaus ei tule 
yllenne tuhotakseen teidät” (2. Moos. 12:13, Kuningas Jaakon käännöksen mu-
kaan). HÄNEN KARITSANSA veri, jonka olen vastaanottanut, on yhtä voimallinen 
nykypäivänä. Se on myös vanhan liiton järjestyksen täyttymys. Suosittelen kaikkia 
lukemaan kirjani YÖN KAUHUT tähän aiheeseen liittyen (ohjeet kirjatilauksiin täs-
sä uutiskirjeessä ja kotisivuillamme www.ooa.fi).

Sekä ala- että yläkoulun viheralueet näyttävät upean loistokkailta. Porasimme 
uuden kaivon huolimatta niistä asioista ja ongelmista, mitä olemme kohdanneet. 
Osuimme suureen maanalaiseen järveen, niin että vesi suihkusi sieltä ylös maan 
pinnalle. Nyt meillä on vettä yllin kyllin, eikä meidän tarvitse maksaa ylettömiä 
summia kaupungin vesijohtoveden käyttämisestä. Eikö tämä olekin Jumalan teko 
vaikeuksien keskellä? Vesi ei ole pelkästään kristallin kirkasta, vaan siinä itse asi-
assa voi nähdä elämän, jonka se sisältää. Vesi ei ole ainoastaan kirkasta, vaan 
myös puhdasta ja hyvän makuista. 

Yksi lähetystyöntekijöistämme oli kävelemässä viheralueilla. Hän kertoi, kuinka 
hänen näkemänsä kauneus ja järjestys liikutti häntä niin, ettei hän voinut pidätellä 
kyyneliään Herran läsnäolossa tämän osoittaessa lähetystyöntekijälle hyväksyn-
täänsä. Tällainen mahtava todistus Herrasta on innostavaa tänä synkkänä aikana, 
jonka keskellä elämme. Vesi puhuu aina elämästä. Autiomaiden keitaissa on jota-
kin sellaista, joka innoittaa sielua. 

Porasimme hiljattain kolme kaivoa uudelle karjatilallemme. Jokaisen kaivon koh-
dalla osuimme välittömästi vesisuoneen. Kaivojamme poraava työmies ei voinut 
peittää innostustaan osuessaan aina niin helposti vesisuoneen meidän kanssam-
me. ”Mikä teissä tyypeissä oikein on,” hän kommentoi. Itsekään en voi olla kuin 
tosi innostunut ja ihailla ja palvoa tästä Häntä. 

Entäpä sitten karjamme? Siirsimme 250-päisen Brahman-karjalaumamme uudel-
le maatilalle. Ainoastaan viikkojen aikana siitä tuli lihavaa ja karvaltaan kiiltävää. 
Tilan laidunmaat ovat erinomaisia ja joki virtaa sen ohitse. Tämä on lähes en-
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nenkuulumatonta Afrikassa ja luo täydelliset olosuhteet karjan pitämiseen. Maatila sijaitsee myös niin syrjässä, että mui-
den karja ei laidunna siellä. Risteytämme tätä Brahman-karjaa Red Angus-karjan kanssa. Uuden lajikkeen nimeksi tulee 
”BRANGUS.” Se on äärimmäisen pehmeä ja lihaisa lajike, jonka liha maistuu erinomaiselta. Puolen vuoden ikäisenä kaksi 
urossonnia olivat 360 ja 380 kilon painoisia. Emme siis ole ainoastaan tarjoamassa Malawissa laadukasta koulutusta, vaan 
myös kehittämässä maata kokonaisvaltaisesti. 

On ollut valtava taistelu saada koulut uudelleen avatuksi täällä. Lauantai-iltana presidentti vihdoin julisti, että kaikki koulut 
avautuvat jälleen syyskuussa. Tietenkin koulujen avaamiseen liittyvät säännöt ja rajoitukset ovat hieman ylimitoitettuja, 
mutta se ei haittaa, kun koulut nyt kuitenkin avautuvat yli viiden pitkän kuukauden tauon jälkeen. Tämä saa meidät riemuit-
semaan ja huutamaan hänen ylistystään. Olemme esirukoilleet hartaasti ja näemme nyt Herran vastaavan meille. Tämä 
on yksinkertaisesti suurenmoista ja riemastuttavaa. Rakkaani, esirukous todella toimii. Se osoittaa kuinka Jumalan väkevä 
käsi voi liikkua mahdottomienkin tilanteiden keskellä. Herra tuntee omat tiensä ja ajatuksensa. Hänen seuraamisensa yk-
sinkertaisessa kuuliaisuudessa ja Häneen luottaen tuo aina voiton Hänen kansalleen. 

Meillä oli etuoikeus saada maamme uusi opetusministeri päivälliselle Kalibu Akatemian kampukselle. Mikä mahtava, edis-
tyksellinen ja ajatteleva nainen hän olikaan. Ministeri oli omistautunut koulutuksen tason nostamiseen Malawissa. Aka-
temiamme teki häneen selvästi vaikutuksen ja hän kirjoitti vieraskirjaamme seuraavasti: ”Kaunis vierailu kauniilla koulun 
kampuksella ihanassa seurassa koulun opettajien ja johtajien kanssa.” Tämä vierailu oli iso juttu ja kaikki tulevat kadehti-
maan meitä siitä. Se auttaa takuulla Akatemiaamme eteenpäin kaiken sen keskellä, mitä olemme joutuneet kokemaan, ja 
on osoitus hyväksynnästä sekä Jumalan ja ihmisten edessä. Opetusministerin vierailu oli ensimmäinen ministerin vierailu 
Akatemiassa sen neljätoistavuotisen historian aikana. Ministerin selkeiden ja järkevien toimintatapojen myötä opetus on 
taas palannut raiteilleen Malawissa, kuten mekin. Niin paljon on tapahtunut. Toivon, että nämä kokemukset ovat tehneet 
meistä kaikin tavoin rikkaampia.   

Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Mutta muista, että sinulla tulee olla uskoa, sillä ”sen, joka Jumalan tykö tulee, 
täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät.” (Hepr. 11:6)       

- Michael Howard

Todistuksia

Laukaa 9.8.

Out of Africa vieraili Kari ja Varpu Rahkolan vieraana Laukaassa Hartikan 
”yläsalissa”, kokouskäyttöön remontoidulla navetan vintillä. Osallistujia oli 
joitain kymmeniä, ja he kuuntelivat tarkkaavaisesti, mitä meillä oli sanot-
tavaa. Olimme koolla aiheella ”Kaikki lähteeni on Sinussa”. Taivaan Isä 
siunasi kokouksia kauniilla aurinkoisella säällä. Lopuksi saimme siunata 
isäntäpariskuntaa ja Jumalan heille antamaa näkyä kirkon rakentamisesta 
tilalleen. 

Jumalan osoittamalla kirkon paikalla sijaitsee alttari, 
jolla Kari ja Varpu on vihitty.

Kokouksen hyvän hengellisen ilmapiirin 
lisäksi ihmettelimme myös paikan hyvää, 
hedelmällistä maaperää.
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Marjan todistus

Pastori Michael Howardin muuttaessa takaisin Malawiin joitain vuosia sitten, hän antoi meille Tampere Areenalla tehtä-
vän: Jokaisen tulisi hankkia itselleen opetuslapsi. Ihmetellessämme sitä, mistä sellaisen opetuslapsen voisi hankkia, hän 
ohjasi meitä alkamaan esimerkiksi osoittamaan rakkautta ja välittämistä vaikkapa naapureillemme.

Jumala on siunannut minua todella hyvällä vuokraisännällä ja emännällä. Koko 19 vuoden aikana, jona olen asunut 
asunnossani, vuokra on noussut ainoastaan kerran. Vuokraisäntä ja emäntä asuvat naapurissani ja ovat jo iäkkäitä, jo-
ten aloin auttelemaan heitä käytännön töissä, kuten yleisten tilojen siivouksessa sekä heidän kauppareissuillaan. Isäntä 
viettää säännöllisiä jaksoja sairaalassa, joten tutustuin paremmin emäntään. Kerroin hänelle asioita, joita olin oppinut 
Areenalla, mutta tuntui siltä, kuin näkymätön muuri olisi tullut hänen kasvojensa eteen aina, kun puhuin hengellisistä 
asioista. Tästä huolimatta jatkoin pariskunnan auttamista. 

Eräänä päivänä sitten haastoin vuokraemännän ja kysyin häneltä, haluaisiko hän ottaa Jeesuksen vastaan. Yllätyksek-
seni hän vastasi, että oli nuoruudessaan antanut elämänsä Jeesukselle, ja että hän mieluusti palaisi nyt hänen luokseen. 
Myöhemmin tuli vuokraisännän vuoro. Olin liian tuttu hänelle, eikä hän antanut minun johtaa itseään uskoon. Siihen tar-
vittiin ”pappi”. Tämä järjestyi, kun seuraavana viikonloppuna luonani oli Out of African kotikokous, jossa Antti oli paikalla. 
Kokouksen jälkeen menimme käymään pariskunnan luona, ja nyt isännällekin kelpasi ottaa Herra vastaan! Herra on niin 
hyvä!

Todistus Jumalan avusta vesivahinkoremontin korvauksessa

Viisilapsisen perheen kodissa havaittiin laajalle levinnyt vesivahinko. Vahinko 
havaittiin onneksi nopeasti, ainoastaan pari päivää kodissa tehdyn viemärin 
sukituksen jälkeen, perheen äidin tehdessä tavallista tarkemman siivouksen 
ja siirrellessä huonekaluja. Sukituksen tehneen yhtiön vakuutustarkastaja tuli 
tutkimaan, meneekö vesivahingon remontin korvaus yhtiön piikkiin. Hän teki 
sen tutkimalla kodin lattiakaivoja. Tutkimuksen tulos oli karu: vesivahinko ei ole 
syntynyt sukituksen aikana. Näin perheen korvattavaksi jäisi n. 40 000 euroa 
maksava suuri remontti.

Perheen isä kertoi tilanteesta läheiselle ystävälleen, joka myöhemmin kertoi alkaneensa rukoilla ja paastota asian puo-
lesta. Myös perheen isä päätti asiaa pohtiessaan tilata vielä uuden tutkimuksen, koska jokin tutkimuksen tekotavassa ei 
tuntunut loogiselta. Tilanne oli kuitenkin vaikea. Näytti siltä, että isän täytyisi pian lähteä pankkiin neuvottelemaan lainas-
ta. Hän keskusteli tilanteesta toisen ystävänsä kanssa, joka sanoi, että hän rukousryhmänsä kanssa rukoilisi asiaan apua 
seuraavana aamuna. Myöhemmin eräs rukousryhmäläinen todisti, että Jumala oli herättänyt hänet aamurukoukseen 
puhumalla perheen isän äänellä: ”Läpimurtorukous”. Rukouskokouksen päätyttyä klo 8 vakuutusyhtiön tarkastaja oli jo 
saanut valmiiksi uuden, hieman paremman tutkimuksen aiheesta, jonka hän oli edellisenä iltana päättänyt tehdä. Sen 
tulos oli perheelle helpotus: vesivahinko oli syntynyt sukituksen aikana. Korvausvastuu meni yhtiön vakuutukseen, eikä 
perheenisän tarvinnut lähteä pankkiin! Uskollinen Jumala pitää näin huolen omistaan
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Kuulumisia Ugandan työstä Bidibidin pakolaisleirillä

Elokuun puolivälissä 16 opetuslapseuskurssin opiskelijaa valmistui kurssilta ja heidät siunattiin takaisin omiin seurakun-
tiinsa valmistujaisjuhlassa. Kurssi oli yhteiskristillinen. Sen opettajissa ja kurssilaisissa oli myös Kalibun työssä mukana 
olevia miehiä ja naisia.
Yksi heistä oli John Uwar, jonka Ugandan työn johtaja, pastori Jeremia adoptoi aikanaan toimintansa lopettaneesta 
orpokodista. Kurssi oli laaja, kestoltaan 6 kuukautta. Opiskelijat mm. oppivat jakamaan uskosta rohkeasti, tutustuivat 
Raamatun tulkinnan periaatteisiin sekä läheiseen rukouselämään Jumalan kanssa.  

Kalibun palvelutyöstä 

Pastori Jeremia on vastuussa Kalibun Ugandan 
työstä Bidibidin pakolaisleirillä.

Kuva John Uwarin opetuslapseus sertifikaatista

Out of African Webinaari ”Kaikki lähteeni on Sinussa”

Me osallistujat maailman eri kolkilta; Suomesta, Yhdysvalloista, Saksasta, Namibiasta ja tietenkin Malawista saimme 
olla mukana todella voimallisessa kokoontumisessa Zoom-sovelluksen kautta. Jumalan läsnäolo täytti kokoukset niin, 
että välillä tuntui kuin olisimme olleet kaikki fyysisestikin samassa paikassa! Joku osallistujista oli itkenyt koko viikonlo-
pun ajan, toisen sydämen Jumala oli täyttänyt laululla. Erään osallistujan kysymyksiin Hän taas oli vastannut saarnojen 
kautta.

Pastori Michael Howard saarnasi Webinaarista siitä, kuinka kaikkien lähteidemme tulee olla yksin Jumalassa. Sekä siitä, 
kuinka Hän myös haluaa tehdä meistä elävän veden lähteen janoisille. Kaikki ylistys on Hänen!   

Pastori Michael Howard vierellään tulkkinsa Asko Pesola
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Kalibun Jumaluusopin yliopisto

Vuonna 2018 Kalibun Jumaluusopin yliopiston luennot alkoivat kansainvälisten opiskelijoiden osallistuessa niille. Ky-
seessä on nelivuotinen yliopisto, joka on suunniteltu varustamaan kristittyjä viisitahoiseen palveluvirkaan. Valmistuneet 
opiskelijat lähtevät kansakuntiin tekemään Jumalan valtakunnan vaikutusta Kristukselle. Yliopisto sijaitsee lähellä Ka-
libu Akatemiaa Malawissa. Opiskelijoita varustetaan Sanassa, käytännöllisessä Hengen täyttämässä palvelutyössä, 
esirukouksessa ja palvonnassa. Yliopiston tarjoamat mahdollisuudet palvelutyöhön, opetuslapseutukseen ja matkus-
tukseen Malawin syrjäisille seuduille ovat viikoittaisia tehtäviä opiskelijoille. He osallistuvat myös aktiivisesti päivittäi-
seen esirukoukseen, joka vaikuttaa kansakuntiin, sekä auttavat Kalibun palvelutyön käytännön työssä, kun se jakaa 
katastrofi apua. Opiskelijat toimivat myös opettajina paikallisille seurakunnan johtajille tarkoitetussa Raamattukoulussa.    

Työ pakolaisten parissa

Vuodesta 1980 lähtien Kalibun palvelutyö on aktiivisesti mennyt sodan rikki repimiin kansakuntiin palvelemaan pako-
laisia, jotka ovat joutuneet sodan vuoksi muuttamaan pois kotiseuduiltaan. Tällä hetkellä palvelutyöllä on kurssikeskus 
Bidibidin pakolaisleirissä, Pohjois-Ugandassa. Tällä leirillä asuu yli miljoona eteläsudanilaista pakolaista. Entiset Ka-
libun Etelä-Sudanin Raamattukoulun opiskelijat ovat nyt johtajia ja pastoreita eri pakolaisleireissä sijaitsevissa seura-
kunnissa. Työ kasvaa nopeasti pakolaisleireissä asuvien ihmisten pyrkiessä elämään taas mahdollisimman normaalia 
elämää. Pastori Michael isännöi kolmesti vuodessa suuria johtajuuskonferensseja. Palvelutiimit ja lähetystyöntekijät 
vierailevat keskuksessa myös useita kertoja vuodessa. Kalibun pastorit tekevät tavoittavaa työtä toisissa leireissä istut-
taen seurakuntia ja auttaen näitä unohdettuja ihmisiä.   

Kirkon rakennusta Ugandassa



Yhteystiedot:

Out of Africa ry
Murtomäentie 4-6 F 47 
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– Yleinen lahjoitusviite (kattaa 
koko työn, niin koti- kuin ulko-
mailla)

Viite 1177
– Afrikan työn yleinen viite  (sis. 
Kalibu-Raamattuyliopiston, 
Kalibu-Akatemia-koulun, pasto-
rikannatuksen ja humanitääri-
sen avustustyön, mm. Ugandan 
pakolaisleirityö)

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

Huom.! Vanhat viitenumerot
6004, 2011 ja 1012 sekä 1371 
ovat poistuneet käytöstä.

Rahankeräysluvan saaja : Out of Africa ry 
Rahankeräysluvan myöntäjä: Poliisihallitus
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 Malawissa, 
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 

18.-20.9. Riiho
Syysseminaari, Riihon majatalo

Out of African syysseminaari Riihon majatalossa, os. Riihijärventie 25, 42820 
Keuruu. Kokoukset pe klo 19, la klo 10, 13, 15.30 ja 18.30 sekä su klo 9.30. 
Hinta 150€ täysihoidolla. Lisätietoja & ilmoittautumiset 4.9. mennessä antti@
ooa.fi tai p. 040-7648899. Ilmoittautuneille lähetetään seminaarista tarkempi 
infokirje.

4.10. Jyväskylä 
Kokoukset Sepänkeskuksessa klo 14.30 ja 17. Osoite Kyllikinkatu 1, 40100 

Jyväskylä

1.11. Jyväskylä 
Kokoukset Sepänkeskuksessa klo 14.30 ja 17. Osoite Kyllikinkatu 1, 40100 

Jyväskylä

28.11-5.12. Säkylä
Apostolinen konferenssi

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! 

Viime kesän ja talven Apostolisten konferenssien äänitteet ovat saatavilla hintaan 
50€. Kesän konferenssin aihe oli Lopun ajat, talven puolestaan Esirukous. Äänit-
teet ovat mp3-muodossa, ja ne voi tilata CD-sarjana (vain Mp3) tai USB-tikulla 
(tikun hinta sisältyy hintaan) Tilaukset kauppa@ooa.fi tai puh. 044-0837822. 

Webinaarin ”Kaikki lähteeni on Sinussa” -äänitteet tilattavissa p. 044-0837822 tai 
kauppa@ooa.fi hintaan 25€. Formaatit Mp3-muodossa USB-muistitikulle (tikku si-
sältyy hintaan) tai cd:lle. Myös kesäkuun ”Kristuksen vanki” Webinaarin äänitteet 
edelleen saatavilla samaan hintaan.


