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Kallisarvoiset ystävät ja työtoverit,

Olemme äskettäin saaneet päätökseen lokakuun 
Yhdysvaltojen kiertueemme keskellä vallitsevaa ko-
ronavirustilannetta. Mitä täyttä hölynpölyä onkaan 
pitää kasvomaskeja ja sulkea ravintoloita. Se ei saa 
aikaan muuta kuin pelkoa, joka hallitsee ihmisiä. Kai-
kista tärkeintä tämän tilanteen keskellä on kuitenkin 
esitellä voitokasta Jeesusta Kristusta, Herran VOI-
DELTUA.

Pidimme hyvin voimallisen ESIRUKOUSKONFERENSSIN Kalamazoossa, Michi-
ganin osavaltiossa. Herra kosketti osallistujia syvästi antaen heille näyn siitä, 
kuinka Hän voi käyttää heitä näinä erityisen vaikeina ja hämmentävinä päivinä. 
Esirukous todella toimii. Siinä on kyse Herran taakan kantamisesta ja sen esittä-
mistä takaisin Hänelle, kunnes Hän kuulee sydämemme kaipauksen. Paikallis-
seurakunnalla sen kaikissa muodoissaan täytyy olla näky, samoin kuin jokaisella 
yksilöuskovalla tulee olla henkilökohtainen näky siitä, mitä Jumala meiltä odottaa 
ja kuinka voimme tuoda Hänelle mahdollisimman paljon kunniaa. 

Kaikista voimallisin ja tärkein näky on näky morsiamesta. Jeesus palaa takaisin 
voittoisana ja hallitsevana sulhasena. Meidän on jo viimein aika tajuta se, että 
morsiamen tulee täydentää sulhasta. Sen vuoksi morsiamen tulee nousta sellai-
seksi kuin Hän on, eikä sellaiseksi, kuin haluamme Hänen olevan - oman henkilö-
kohtaisen käsityksemme mukaan. Nyt uskovien on aika todella loistaa Kristusta ja 
antaa selvää suuntaa tässä hämmentävässä ja kieroutuneessa maailmassa. Olen 
parhaillaan kirjoittamassa kirjaa Esteristä, ”paremmasta” morsiamesta, joka täytti 
kaiken sen, mitä kuningas tahtoi ja kaipasi. 

Kalibun palvelutyö etsii intohimoisia ja nälkäisiä ihmisiä, jotka haluavat syvempää 
vaellusta Herran kanssa. Ei ole mitään rajoituksia sille, kuinka paljon Kalibu voi 
sijoittaa tämänlaisiin ihmisiin. Ei ole epäilystäkään siitä, että Herra on varustanut 
minua syvällisellä ymmärryksellä Jumalan Sanasta ja taidolla selittää sitä. Kai-
paamme sitä, että Jumalan kansa tulisi äärimmäisen siunatuksi tutkiessaan Hä-
nen Sanaansa. Kun meille annetaan tilaisuuksia vastaanottaa todellisia aarteita 
ja todellista ilmestystä Jumalan Sanasta, siitä seuraa vastuu jakaa noita aarteita 
toisten kanssa. Rakastamme pieniin ja suurempiin ryhmiin sijoittamista nähdäk-
semme ihmisten alkavan kukoistaa Herran kunniaa. On ilahduttavaa, jännittävää 
ja motivoivaa, kun joku on täysin varma siitä, että on saanut kultahippuja Juma-
lan Sanasta. Samalla se yllyttää meitä kaikkia kaipaamaan lisää Herralta. Viisaus 
ja tieto kuuluvat Herralle, joka kaipaa sitä, että Hän voi istuttaa näitä ajattomia 
ominaisuuksia kansaansa ja siten rakentaa todellista kristityn luonteenlaatua, joka 
tekee Hänen kansastaan erinomaista. Jos on jotain, mitä Jumala etsii tällä hetkel-
lä, se on erinomaisuus. Erinomaisuus on lähde, joka kastelee kuivan ja janoisen 
maaperän. Mitä kuivempia ja janoisia olemme Jumalan puoleen, sitä paremmin 
Hän voi täyttää meidät. Tyytyväisyys ja täynnä oleminen ovat vihollisia syvemmille 
Jumalan asioille, joita Hän kaipaa tehdä meissä. 

Oletko koskaan pysähtynyt miettimään sitä, kuinka kovasti teemme työtä voidak-
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semme nauttia hyvästä eläkkeestä ja eläkeajan ”kissanpäivistä”, jolloin ei tarvitse tehdä mitään. Työskenneltyämme koko 
elämämme ajan noita päiviä varten, nautimme niistä harvoin, koska emme kykene asettumaan aloillemme toimettomiksi, 
niin että voisimme ”hukkua” Herraan. Aviomiehet alkavat ärsyttää vaimojaan, koska heillä ei ole mitään muuta tekemistä 
kuin sekaantua keittiön asioihin ja alkaa sanella, miten heidän tulisi kokata. Eläkkeellä olon vaarat ovat tällaisia. Elämme 
aikaa, jolloin meidän tulisi täysin upota Jumalan Sanaan, ja siunattu Pyhä Henki muuttaa meitä kirkkaudesta kirkkauteen 
Kristuksen kuvan kaltaisuuteen.

Useimmat uskovat hukkaavat kaikista tärkeimmän asian vaelluksessamme Kristuksen kanssa. Useimmat meistä eivät tule 
koskaan muuttamaan kansanjoukkoja, eikä Herra meiltä sitä odotakaan. Meidän on kuitenkin mahdollista vaikuttaa yksi-
löihin polullamme, ja nuo yksilöt tekevät lopulta valtavan vaikutuksen moniin. Yksittäiset kasvit muodostavat pellon, joka 
tuo suuren sadon. Sadonkorjuussa on aina muistettava kylvämisen ja niittämisen laki. Joosef oli vain yksi mies, mutta hän 
teki Egyptiin vaikutuksen, joka kesti kokonaisen vuosituhannen, kunnes valtaan nousi faarao, joka ei tuntenut Joosefia ja 
samaistunut häneen. Yksi mies muutti erinomaisuudellaan ja rehellisyydellään kokonaisen kansakunnan sukupolvien ajak-
si, tehden Jumalan vaikutuksen hänen kauttaan tunnetuksi koko sen aikaisessa tunnetussa maailmassa. Meistä jokainen 
ON kykenevä tekemään tämän, mutta tarvitsemme tahtoa voidaksemme mennä läpi kaikesta, ja tämän tulen on tultava 
Jumalalta. Ilman Jumalan meissä palavaa tulta kaikki, joka huokuu meistä, on turhaa ja määrätty tuhoutumaan, koska se 
on itseä. 

Tämä on erityinen hetki meille nousta ja tulla huomatuksi Jeesuksen omaksi. Useimmat uskovat ovat kiinni asioissa, joilla 
ei ole iankaikkisuusarvoa. He käyttävät loputtomasti aikaa puuhaillen sellaisten asioiden parissa, joilla ei ole paljoa - jos 
ollenkaan - merkitystä. On aika vapauttaa itsemme vihollisen lonkeroista, murtautua vapaaksi ja tulla kunnian astioiksi, 
joiksi Herra on tarkoittanut meidät. Tämä merkitsee usein ihmissuhteiden rikkomista ja ihmisten jättämistä oman onnensa 
nojaan Herran käsiin.       

- Michael Howard

Todistuksia
Kuulumisia Ugandan työstä pastori Jeremiah Igitungalta:

Kalibun palvelutyö toimii itäisessä Afrikassa nyt Ugandassa, Kongossa ja Etelä-Sudanissa. Minulle on jäänyt korona-
virusepidemian aikana paremmin aikaa vierailla ihmisten kodeissa keskustelemassa heidän kanssaan ja rukoilemassa 
heidän puolestaan kokoontumisrajoitusten vuoksi. Syyskuussa seurakunnat avautuivat kuuden kuukauden tauon jäl-
keen. Ugandan palvelutyössä on järjestetty tapahtuma, jossa opetettiin ihmisiä ompelemaan, sekä kodin ja vauvojen 
siunaamisia. 
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Osallistuin Out of African seminaariin Riihon majatalossa syyskuus-
sa. Seminaari oli tosi hyvä ja koin siellä upeaa yhteyttä muiden osal-
listujien kanssa. Seminaarissa meitä rohkaistiin ottamaan joka päivä 
aikaa rukoukselle elämässämme. Kotiin palattuani aloin viettää aikaa 
Jumalan kanssa joka aamu herättyäni. En esittänyt hänelle pyyntöjä, 
vaan ylistin Häntä ja kerroin vain Hänelle rakastavani häntä. Tämän 
seurauksena Jumalan rauha on lisääntynyt elämässäni. Myös eräs 
kaverini huomasi sen ja huomautti minulle siitä. Käteni ovat täris-
seet välillä rukoustilanteissa ja olen saattanut alkaa köhimään, kun 
puolestani on rukoiltu. Nyt minulla ei ole enää tällaista, kahleet ovat 
katkenneet. Kiitos Jeesus!
Arto Hirvelä 

Saimme kokea ja osallistua poikkeukselliseen Syysseminaariin. Si-
unauksen virta polveili monien “elementtien”: ylistyksen, rukouksen, 
Sanan julistuksen, Herran pöydän, jalkojen pesun, väkevien todistu-
sten, profetian ja siunatun Pyhän Hengen yhdistävän rakkauden läs-
näolon kautta avoimiin sydämiimme vaikuttamaan Hänen tahtonsa 
toteutumista Valtakunnan tulemiseksi ja Kaikkivaltiaan Jumalan kun-
niaksi. Zoomin kautta mukana ollut
Marita

Päällimmäiseksi seminaarin annista jäi kehotus viettää aikaa enemmän rukouksessa ja Herran läsnäolossa. Kun yl-
läpidämme tätä, voimme olla varmat Jumalan hyvän tahdon toteutumisesta elämässämme ja siitä, että Hän pikkutarkasti 
johdattaa viitoittamaansa tietä eteenpäin läpi vaikeuksien, näytti miltä näytti ja tuntui miltä tuntui!
Tuija

Out of African syysseminaari ”Kristuksen ruumis toiminnassa” järjestettiin Riihon majatalossa 18.-20. syyskuuta. 
Ohessa todistuksia seminaarista:

Väliaikatietoa Apostolisesta konferenssista:

Tämän hetkisessä koronatilanteessa Apostolinen konferenssi pystytään järjestämään Pihlavan leirikeskuksessa Sä-
kylässä. Konferenssiin otetaan korkeintaan 40 osallistujaa. Pastori Michael saapuu konferenssiin paikan päälle opetta-
maan, jos Suomen maahantulorajoitukset sallivat sen. Pastori Dutch osallistuu konferenssiin etänä Zoomin välityksellä. 
Seuraamme tilannetta maahantulorajoitusten höllentämisestä ja ilmoitamme tilanteesta kotisivuillamme. Ilmoittautumi-
saikaa on 20.11. asti. Tarkemmat tiedot syyskuun uutiskirjeessä. 



Yhteystiedot:

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

puhelin:
+358 44-0837822.
Sähköposti: 
info@ooa.fi, kauppa@ooa.fi 

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

Tilinumero:

IBAN 
FI52 1257 3000 5352 88
SWIFT-tunnus: NDEAFIHH

Lahjoitusten viitenume-
rot:

Viite 3007
– 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 

14.11. Kangasniemi 
Kokous klo. 14.00 

Tiedustelut marjo.ignatius@gmail.com

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.


