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Suuri Sambesi-joki alkaa pienenä purona ja muuttuu suureksi joeksi Barotsen tasangon itäpuolella Luoteis-Sambiassa. Suuri Kongo-joki puolestaan alkaa pienenä purona
kirjaimellisesti parin metrin päässä toisella puolen kukkulaa
ja muuttuu suureksi koskeksi, joka virtaa koilliseen. Sambesi, joka on kuuluisa Viktorian putouksista, syöksyy itään
päin ja saapuu laajalle tasangolle, joka vie sen Intian valtamereen. Olen aina tahtonut tutustua Sambesin tasangoille
ja viedä evankeliumin näille kaikista kaukaisimmille asutuille alueille, joissa on malaria sääskiä ja krokotiileja. Tämä
on paikka, jossa on edelleen jäljellä ”villiä Afrikkaa” ja se
on alue, jossa David Livingstone vieraili ja jonne hän teki
tutkimusmatkoja. Seudut eivät ole noista ajoista muuttuneet. Matkustin Mosambikin sisällissodan aikaan näillä samoilla syrjäisillä alueilla vieden Raamattuja ja
kirjallisuutta monille saarille niiden eristäytyneihin yhteisöihin. Nykyään alueita
kohtaa uhka Al-Shabaabin muslimi terroristeista, jotka ovat siirtyneet näille syrjäisille alueille näkynään perustaa omia solujaan ja antikristillisiä tukikohtiaan, joiden
tarkoitus on tuhota länsimaisen sivistyksen viimeisetkin jäännökset. Näillä alueilla
matkustaminen ei ole ainoastaan seikkailuretki tuntemattomaan, vaan se on elämää muuttava kokemus Jumalan Sanan kanssa.
Uskon, että useimmat ihmiset eivät ole edes tietoisia niistä todellisista vaaroista,
jotka uhkaavat heitä heidän uskaltautuessaan näille syrjäisille seuduille heidän
eläessään todeksi Kristusta. Meiltä kesti viikkoja saada viisumit Mosambikiin.
Suunnitelmamme oli matkustaa Sambesin viimeinen kolmannes, sen virratessa
suurelle tasangolle matkallaan Intian valtamereen. Matka Chindeen kestää 12-15
tuntia. Siellä on portugalilaisten 300-400 vuotta sitten alunperin kauppaa ja hallintoa varten perustama asutuskeskus. Portugalilaiset eivät sallineet hengellisiä herätyksiä Mosambikiin neljään sataan vuoteen. Maahan ei ole päässyt levittämään
evankeliumia muuten kuin aivan viime aikoina. Maassa vaikutti ensin roomalaiskatolinen kirkko oman ”itsepäisen” uskontonsa kanssa. Heitä seurasi kommunistit
oman Jumalan vastaisen humanistisen (ihmiskeskeisen) järjestelmänsä kanssa.
Jälkimmäistä on toteutettu noin 60 vuoden ajan ja se on edelleen toiminnassa.
Maassa on niin suuri tarve dynaamiselle, elävälle Pyhän Hengen vierailulle, joka
pyyhkii pois kaiken uskonnon ja perustaa sen tilalle Jumalan valtakunnan. Mitä
lähemmäs tulemme aikojen loppua, sitä enemmän näemme yhden uskonnollisen
järjestelmän korvaavan toisen, ja jokainen korvaava järjestelmä näyttää olevan
edellistä turmeltuneempi. Olemme halunneet perustaa Jumalan valtakunnan periaatteet näihin syrjäisiin Afrikan kyliin ja nähdä Jeesuksen herruuden toimivan
niissä. Tällainen vaatii aikaa ja vaivannäköä, ja todellista keskittymistä siihen, että
pidämme Jumalan valtakunnan periaatteet aina edessämme.
Uuvuttavan matkan jälkeen saavuimme lopulta määränpäähämme Chindeen keskellä yötä. Hämmästelin jokialustemme kuljettajia, jotka löysivät aina oikean kohdan jokea laivalle matkan aikana pilkkopimeässä ilman minkäänlaisia ongelmia.
Mikä haltioitunut vastaanotto meitä odottikaan siellä, kun paikalliset uskovat olivat
kokoontuneet tervehtimään meitä. He saivat meidät tuntemaan olomme todella
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tervetulleiksi sankareiksi. Mutta aikaa ei ollut hukattavaksi. Muutaman tunnin yöunen jälkeen lähdimme saarnaamaan ja
opettamaan heti seuraavana päivänä.
Chinde on pieni kolmen kadun kaupunki, joka on rakennettu tyypilliseen portugalilaiseen tyyliin. Saatoin helposti huomata,
kuinka alueen ruoan ja kulttuurin taso oli joutunut väistymään laiskuuden ja välinpitämättömyyden edessä. Kauniit puistokadut olivat kauan sitten taantuneet näiden järjettömien ihmisten välinpitämättömyydelle, joiden ainut päämäärä oli tienata
riittävä elanto itselleen. Koska olimme meren rannalla, kalaa ja katkarapua oli saatavilla helposti. Ne toivat tervetullutta
vaihtelua ruokatarvikkeisiin, jotka olimme tuoneet mukanamme. Kesä ei ollut vielä alkanut, joten sää oli miellyttävä ja
kirkas. Laitoimme keittiömme nopeasti toimintakuntoon, niin että ruokahuolto toimi hyvin. Jokilaivat olivat tarpeeksi suuria
tuomaan kaikki ruoka- ja muut tarvikkeemme, joten niiden liikuttelukaan ei aiheuttanut ongelmia.
Tämä matka oli valtavan suuri hanke, mutta sen aikaansaamien hyötyjen valossa se oli hyvin kaiken siihen laitetun vaivannäön ja sijoituksen arvoinen. Miten voimme koskaan punnita materiaalisin ehdoin sijoitusta Jumalan valtakuntaan nähdäksemme asioiden tulevan asetetuksi toimintaan siinä. Tarkastelemme tässä todellista sijoitusta Jumalan valtakuntaan.
Asioiden asetetuksi tulemisen näkemisessä ja kasvussa menee aikaa, koska olemme tekemisissä ihmisten kanssa.
- Pastori Michael Howard

Pastori Michael Howard opettamassa Jumalan valtakunnasta Mosambikissa

Raportti matkasta Malawiin
Sain mahdollisuuden matkustaa Malawiin ja viettää 6 viikkoa Kalibussa. Juhannuksena saavuimme perille kauniiseen

hyvin hoidettuun ”Malawin helmeen”. Matkamme oli hyvin suunniteltu ja järjestetty, ohjelmaa riitti. Vierailimme vanhusklinikalla, jossa kehitys ja hedelmä todella näkyi (vanhusklinikka on lähellä sydäntäni), sekä Sigelegessä, josta kaikki
aikoinaan alkoi. Pastorikonferenssi alkoi 1.7. Aamurukoukset, ylistys, saarnat ja afrikkalainen innostus, olivat jotain erilaista mitä Suomessa näkee. Olen kiitollinen, että sain olla mukana. Safari oli seuraavaksi, sieltä tuli matkakumppaniksi
ruokamyrkytys, joka ei ollut miellyttävä. Jouduin käymään sairaalassa ja lepäämään jonkin aikaa, mutta kun pastorit Kalibussa rukoilivat, niin ruoka alkoi taas pysyä sisällä: ”Uskon rukous parantaa sairaan ja Herra antaa hänen nousta jälleen..”
Jaakob 5:15. Pääsin kylämatkalle Phalombeen ja Mulanjeen. Pastori Errol oli matkanjohtajamme ja opettajamme. Hänen
opetuksensa keskittyi Pyhän Hengen kunnioittamiseen ja kuuntelemiseen. Olemaan kuulolla, mitä Henki haluaa näille
ihmisille puhua, ei valmiita saarnoja, vaan olemaan Pyhän Hengen käytettävissä. Pastori Errol myös vaati, että ylistys
nousi taivaallisiin, eikä ollut hautajaistunnelmaa eikä vanhoja lauluja. Uusi laulu Herran ylistykseen! Joidenkin päivien tilaisuuksia peruuntui yleisen levottomuuden takia Malawissa, kun oli liian vaarallista ajaa Kalibun autoilla. Vierailimme myös
Kalibun farmilla, mahtavalla karjatilalla.
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Raportti matkasta Malawiin
Kaiken kohokohta minulle oli matka Monkey Bayhin (6 päivän matka). Vierailimme useissa pienissä seurakunnissa ja ajoimme suurin piirtein ”puskissa”
vuoristo alueella. Matka oli myös tutustumista maaseutuun, Afrikan luontoon,
eläimiin ja lintuihin. Minulle se oli ”juhlaa”, jokainen päivä Herran kanssa, ylistys ja kokous, jossa Pyhä Henki vieraili. Se oli irtautumista kaikesta maallisesta. Rauha ja hiljaisuus luonnossa ja Herran korottaminen kokouksissa, se
oli läpimurtavaa. Ajatus: mikä on tärkeintä, se tuli selväksi. Meillä oli myös
afrikkalainen matkaseurue mukanamme, ylistäjiä ja alueen johtava pastori
vaimonsa kanssa, se oli hienoa yhteyttä. Sain kokea ihmeellisen Pyhän Hengen virran. Pyhä Henki johtajamme antoi kyvyn todistaa, puhua, saarnata.
Kiitos ja kunnia Hänelle!! Lopuksi saimme vielä vierailla Pekka Kailajärven
seurakunnassa, jossa koin lepoa ja rauhaa. Aamulla oli ääni pois kurkkukivun
takia, mutta puhuessa ääni toimi. Jumala on ihmeellinen! Apt. 10:34-35: ”Pietari alkoi puhua ja sanoi: nyt minä todella käsitän, ettei Jumala katso henkilöön vaan, että jokaisessa kansassa se, joka pelkää häntä ja tekee sitä, mikä
on oikein, on hänelle mieleinen.”
Kiitos matkaseurueelle, Kalibulle, Georgelle hyvistä ruuista! Herra siunatkoon
teitä!
Terveisin Tarja

Olin tänä kesänä Malawissa osana suomalaista tiimiä kolmen viikon ajan. Minun tärkein seurakunta vierailuni kohdistui

viikon reissuun Monkey Bayhyn ja viiteen eri seurakuntaan siellä.
Ennen matkustusta Monkey Bayhyn Malawissa oli odotettavissa kolmen päivän mellakat, joten pysyttelimme ne päivät
Blantyressa välttäen turhia riskejä. Se oli hyvää aikaa tutkia sanaa ja lueskella Rees Howellsin kirjaa Esirukoilija, joka kirja
puhuttelikin paljon olemaan tarkoin kuuliainen Pyhälle Hengelle.
Matkan johtajana toimi pastori Errol, jonka kanssa kävimme aina läpi päivän tapahtumia, joka oli hyvin opettavaista juuri
herkkyyteen kuulla Pyhää Henkeä. Olin valmistanut useamman saarnan mutta heti ensimmäisessä paikassa huomasin
että saarnani ei sopinut sinne, joten se meni täysin uusiksi. Puhuin tulesta, joka on chichewan kielellä moto moto. Kokous
meni hyvin ja koin Pyhän Hengen voitelun ja vapauden saarnatessa.
Toisena päivänä olin taas saarna vuorossa, ja palasin saarnakokoelmaani, ja huomasin etten ollutkaan aivan luottavainen
saarnatessani. Kolmantena päivänä oli minun todistus vuoro, ja aloin puhumaan moskeijasta ja sen vieressä olleesta kaivosta. Välittömästi pastori Errol varoitti jatkamasta tästä aiheesta, jolloin tajusin kyläpäällikön, joka oli kokouksessa olevan
muslimi, vaikka olikin hyvätahtoinen ja oli lahjoittanut seurakunnalle tämän kirkon maa-alueen. On helppoa loukata ihmisiä
ja se ei ole tarkoituksena.
Kokouksen jälkeen pastori kehotti puhumaan siitä aiheesta mitä Pyhä Henki
antaa ylistyksen aikana, eikä miettiä kuumeisesti ennen kokousta mitä tulisi
sanoa. Ymmärsin siitä, ettei siinä ole lepoa, jos yrittää pusertaa saarnaa tai
todistusta, joten seuraavassa kokouksessa päätin kieltäytyä murehtimasta etukäteen mitä sanoisin ja odotin ylistykseen mitä Pyhä Henki antaisi. Minulla oli
jälleen lyhyt todistuspuhe, mutta oli hienoa huomata kuinka Jumala oli uskollinen ja laski sydämelleni lyhyen raamatunkohdan kuinka Johannes lepäsi Jeesuksen rintaa vasten, josta jaoin.
Viimeisessä Monkey Bayn seurakunnassa sain saarnavuoron ja tämä periaate
toimi myös koko saarnan kanssa, Pyhä Henki laski sydämelleni ylistyksen aikana saarnan, ja oli todella rentoa saarnata siitä, sain näin enemmän vapautta
ja luottamusta Jumalaan.
Tämä matka oli todellinen Pyhän Hengen koulu, ja olen todella kiitollinen siitä,
hengelliseltä sisällöltään paras matka.
Mika Koivunen

Antti ja Mika lepäämässä

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
Yhteydenotot ja ilmoittautumiset tuijahintzell@gmail.com tai p. 044-0837822
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:

Asko Pesola on tehnyt Youtube-kanavallemme videoversion Michael Howardin Ukrainan sotaa käsittelevästä huhtikuun uutiskirjeen pääkirjoituksesta. Käy katsomassa!
https://youtu.be/bLCXnD494xs

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.

