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Rakkaat ystävät ja työtoverit,

Kärsivän ihmiskunnan tarpeiden valtavuus on monesti musertavaa, jos tar-
kastelemme asioita ainoastaan luonnollisesta näkökulmasta käsin. Kamalin 
seikka tällaisessa tuhossa, joka kohtaa tavallisia ihmisiä on se, että useim-
mat näistä tilanteista ovat ihmisten itsensä aikaansaamia ja luomia. Jemenin 
kriisi on hedelmää ihmisen äärimmäisestä itsekkyydestä, samoin kuin My-
anmarin Rohingya-pakolaisten tilannekin. Nämä katastrofit ovat vangin-
neet tällä hetkellä tiedotusvälineiden ja suuren yleisön mielenkiinnon, mutta 
Etelä-Sudanin kansan ahdinko on lähes kokonaan jätetty huomiotta sen maa-
ilmanpoliittisen tilanteen takia sekä ”parempi olla tietämättä kaikista asioista” 
-ajattelutavan takia. En ole mitenkään mukana Jemenin kriisissä tai Rohing-
ya-pakolaisten tilanteessa, mutta olen todellakin Etelä-Sudanin kansan rinnal-
la, joka on tällä hetkellä keskellä mitä kauheinta kansanmurhaa, joka vastaa 
Ruandan kansanmurhaa vuonna 1994. Pohjois-Ugandassa on neljä Etelä-Su-
danin pakolaisleiriä, joista suurimmalla on noin 1,2 miljoonaa pakolaista. 

Siunatun Pyhän Hengen selvässä ohjauksessa lähetimme matkaan ryhmän 
malawilaisia pastoreita ”palvelutyö-tutkimusmatkalle” Pohjois-Ugandaan. He 
palvelivat pakolaisia alueella kolmen kuukauden ajan ja vahvistivat suurimmat 
pelkomme. Etelä-Sudanilaisten valtavan ihmisjoukon hyväksi, joka elää mitä 
huonoimmissa luonnollisissa olosuhteissa, ei ole tehty hengellisesti yhtään 
mitään. MUTTA heidän nälkänsä Herran ja Hänen Sanansa puoleen on val-
tava. Ryhmä johti esirukousta kolme kertaa päivässä huutaen Jumalan pu-
oleen, että Etelä-Sudanin hallitus muuttuisi, ja uusi johtajuus asettuisi sen tilalle.

Voimallisen dynaamisessa Apostolisessa konferenssissa Suomessa teema-
na oli LÄPIMURTO ESIRUKOUKSESSA KANSAKUNTIEN PUOLESTA. Pyhä 
Henki laski raskaana taakan Etelä-Sudanista sydämillemme ja yllytti meitä 
kaikkia tekemään jotain Etelä-Sudanin asian hyväksi. Tämän tuloksena tulemme 
perustamaan PALVELUTYÖKESKUKSEN Pohjois-Ugandaan pakolaisleirien 
keskuuteen, tehden salamahyökkäyksen Jumalan Sanalla varustaaksemme 
johtajia, jotka menevät takaisin Etelä-Sudaniin ja perustavat sinne ALUEENSA 
HALLITSEVIA SEURAKUNTIA. Tämä on valtava mahdollisuus tehdä jotakin 
kokonaisen kansakunnan hyväksi. Aivan liian usein seurakunnalta menee ohi 
Jumalan mahdollisuudet, koska emme ole joko halukkaita tai valmiita astumaan 
ulos veneestämme - joka on itse asiassa huvipursi - astuaksemme taistelulaivaan.
Oi, jos meillä olisi taakka kansakunnista, silloin seurakunnasta tuli-
si erittäin voimakas, niin että se kääntäisi maailman jälleen ylösalaisin. 
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Olemme aloittamassa PALVELUTYÖKESKUKSEN rakentamisen Pohjois-Ugandaan. Keskuksessa ei tule olemaan mitään 
hienoa, vaan siellä tulee olemaan ainoastaan yksinkertainen, suuri sali hengellisten kokousten pitämiseen, sekä lohko luokka-
huoneita varten, joissa varustetaan miehiä ja naisia Sanassa. Palvelutyö-tiimit tulevat matkustamaan Pohjois-Ugandaan Ma-
lawista ja toisista maista antaakseen itsensä ja elämänsä kasvavien vahvojen uskovien puolesta, jotka eräänä päivänä menevät 
takaisin Etelä-Sudaniin ja perustavat siellä vahvan Raamatullisen perustuksen uuden viinin dynaamisen seurakunnan kasvulle. 

Käytännöllisesti katsoen tämä vaatii tietenkin varoja. Meidän kaikista voimallisin ”resurssi” on kuitenkin todellinen esi-
rukous. Pyydän sinua liittymään meihin PÄIVITTÄIN; huutamaan Jumalan puoleen, että Hän liikkuisi voimakkaasti pa-
kolaisten keskuudessa: että Hän toisi tarvittavat varat ja nostaisi näyn ja TARKOITUKSEN ihmiset, jotka menevät Ugan-
daan ja lopulta Etelä-Sudaniin. Etsimme Herraa tähän liittyen, etsien miehiä ja naisia, jotka ovat täynnä Pyhää Henkeä 
ja kuuliaisia Hänelle ja omistavat itsensä eteläsudanilaisten ahdingolle. Emme ole aloittamassa mitään uutta humani-
taarista projektia, vaan HENGELLISEN YHTEENOTON, käyttäen HENGELLISIÄ LAHJOJA vaikuttaaksemme maailmaan. 

Luonnollisesti tarvitsemme varoja. Olemme jo täysin rekisteröityneet hengellisenä järjestönä Ugandassa, ja se, minkä rak-
ennamme, tulee säilymään. Samaan aikaan muut palvelutyömme alueet tulevat jatkumaan laantumattomasti. Pyydämme 
sinua pysähtymään lyhyeksi hetkeksi kysyäkseksi Herralta, jos Hän haluaa tai kuinka paljon Hän haluaa sinun antavan 
tavallisen sitoumuksesi lisäksi. Tavoitteenamme on kerätä noin 12700 euroa keskuksen rakentamiseen sekä todella tar-
peeseen tulevan ajoneuvon ostamiseen tätä elintärkeää projektia varten. Tähän mennessä olemme keränneet 4400 euroa 
tätä näkyä varten ja pyydämme, että saamme teiltä lisää varoja tähän summaan. Kuten tiedätte, kaikki antamanne varat 
menevät suoraan tähän projektiin sataprosenttisesti! Pyydän teitä siunaamaan kärsiviä eteläsudanilaisia tänä jouluna ja 
uutenavuonna tehden heille mahdolliseksi kovasti kaivatun evankeliumin ja vakaan Jumalan Sanan opetuksen kuulemisen.

Kun malawilainen ryhmämme saapui Etelä-Sudaniin heidät pidätettiin välittömästi, mutta millä tavalla? Koko 
maa on myllerryksessä. Heti kun johtava upseeri kuuli, että pastorit olivat Malawista ja vieläpä Kalibusta, sa-
noivat he välittömästi: ”Tunnemme Kalibun. Missä pastori Howard on? He ovat Jumalan ihmisiä. Vapauttakaa 
nuo pastorit välittömästi ja saattakaa heidät…” Kokonainen kansakunta on edessämme kuin kypsä hedelmä, 
joka odottaa poimimista. Meidän täytyy liikkua eteenpäin nyt, tai muuten hedelmä putoaa maahan ja mätänee.

- Michael Howard
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Kalibun vanhusklinikan johtajalta
Vuosia sitten Shekinah-palvelutyöllä oli näky vanhuksien palvelemisesta ja uskollisesta rakastamisesta. Tänäänkin tuo näky 
palaa edelleen, kirkkaammin kuin koskaan. Voin sanoa suuri ilo sydämessäni, että Nchencheressä sijaitsevalla klinikalla on 
ollut suuri rooli tuon näyn saavuttamisessa. Klinikka tarjoaa päivittäin terveyspalveluja, joihin sisältyy fysioterapiaa, ihmisten 
neuvontaa ja testaamista noin 20-60 ihmiselle, jotka tulevat eri alueilta. Tämä on suuri todistus paranemisesta ja lohdutukses-
ta monille vanhuksille heidän ymmärtäessään että on olemassa joku, joka auttaa heitä pyytämättä mitään vastineeksi; vars-
inkin, kun kylistä puuttuu laadukkaita sairaaloita ja kävelymatka harvoihin tarjolla oleviin sairaaloihin on sietämättömän pitkä.

Kulkeakseen ylimääräisen virstan matkan klinikka on myös palkannut kokoaikaisen lääkärin, joka on aina paikalla vanhuksia 
varten. Hän määrää heille lääkitystä, josta vanhusten ei tarvitse maksaa mitään. Tämä yksin on suuri todistus heille, ottaen 
huomioon heidän puutteensa ja lääkkeiden korkean hinnan Malawissa tällä hetkellä. Tämä valtava ystävällisyyden ja rakkau-
den ele ei ole johtanut ainoastaan fyysiseen parantumiseen, vaan myös suureen hengelliseen ja tunnetason parantumiseen 
haavoista, joita vanhuksien sukulaiset ja toiset kylän jäsenet ovat heille aiheuttaneet syrjimällä ja hylkäämällä heidät heidän 
ikänsä takia.

Klinikka on todella auttanut vanhuksia uskomaan, että heillä on toivo Jumalassa, joka on suuri rakkaudessaan, ja välittää 
heistä ehdoitta. 

Kiitos teille, jotka olette tukeneet vanhusklinikkaprojektia. Lääkkeiden jakamisen ansiosta ihmiselämiä pelastuu ja monet ihmi-
set myös tulevat uskoon. Joillekin vanhuksille on lisäksi rakennettu koteja heidän tulvissa tuhoutuneiden asuntojensa tilalle. 

Kalibun vanhusklinikka palkkasi vastikään henkilökuntaansa fysioterapeutin. Herra Nyasa on juuri valmistunut Malawin 
lääketieteellisestä ammattikorkeakoulusta, ja hän teki harjoittelujaksonsa vanhusklinikalla. Sen jälkeen hän päätti, että haluaa 
työskennellä pysyvästi klinikalla. Niinpä hänestä tuli osa henkilökuntaamme. Tulokset hänen hoitoonsa tulleiden vanhusten 
keskuudessa ovat hämmästyttäviä. Vanhukset tulevat viikottain ilmaisiin keskustelu- ja neuvontahetkiin, sekä saamaan lääk-
keitä ja fysioterapiaa. Hän opettaa potilailleen, kuinka käyttää yksinkertaista fysioterapiaa heidän kodeissaan kylissä, niin että 
toiset ihmiset, jotka kärsivät esimerkiksi nivelreumasta, astmasta tai muista sairauksista, voivat myös saada apua. He oppivat 
muun muassa tekemään kuuman kompressiositeen, jota voi käyttää heidän turvonneisiin niveliin, sekä nostelemaan pieniä 
painoja, joka vahvistaa heidän lihaksiaan ja auttaa näin lisäämään heidän liikkuvuuttaan. 

Herra Nyasa hoitaa tällä hetkellä vähintään 100 vanhuspotilasta viikossa ja näkee työssään hyviä tuloksia. Kalibun vanhusk-
linikka jatkaa potilaiden hoitamista 350 potilaan viikkovauhdilla. 

-Linda Mavutula  



Kalibun ala-asteen oppilaiden vanhempien todistuksia:

”Kalibun ala-asteen rehtorille:
Lapseni on ensimmäisellä luokalla. Olen nähnyt hänen kasvaneen ihmisenä siitä hetkestä lähtien, kun hän aloitti opiskelun 
Kalibun ala-asteella. Hän on pärjännyt todella hyvin. Siitä huolimatta, että hän on pieni tyttö, hän ollut molempina lukukausina 
luokan priimus. Hän osaa lukea oppikirjojaan sekä kirjoittaa pieniä sävellyksiä. Eräänä päivänä kuulin hänen jopa johtavan 
kuoroa, osoittaen näin kypsyyttä ja johtajuustaitoja. Vaikka hänellä on oma luonteensa, hänen opettajansa ymmärtää häntä ja 
käsittelee häntä hyvin.”
Iso käsi Kalibun tiimille. 
Tyytyväinen vanhempi

”Minulla on kaksostytöt neljännellä luokalla. He ovat kehittyneet kirjoitustaidossaan. He molemmat kirjoittavat paremmin kuin 
minä itse, ja kiusoittelevat minua, että minun pitäisi mennä takaisin kouluun. Näen, että heidän nopeutensa henkisissä aska-
reissa on parantunut ja heillä on myös hyvää taisteluhenkeä, niin että he aina tähtäävät parhaaseen suoritukseen. Huomaan 
heidän aina olevan innokkaita oppimaan ja opettelemaan ulkoa Raamatun jakeita. Tämä on hyvin rohkaisevaa.” Kiitos koko 
tiimillenne.

”Hyvä rouva,
Kirjoitan ilmaistakseni kiitollisuutta, huomattuani suurta kehitystä tyttäressämme Bridgetissä. Tuleminen luokkaan uutena 
oppilaana ei koskaan ole helppoa, mutta te, muu henkilökuntanne ja erityisesti hänen opettajansa rouva Zindimu on tehnyt sen 
helpoksi hänelle. Me vanhempina olemme hyvin iloisia tästä kehityksestä tyttäremme koulusuorituksissa.”
Jumala siunatkoon teitä kaikkia,
Vilpittömästi teidän, tohtori Tembo & perhe

”Kirjoitan antaakseni todistuksen siitä, kuinka lapseni on kehittynyt siitä päivästä, kun hän aloitti Kalibun ala-asteen, aina tähän 
päivään asti. Hän on kehittynyt monin tavoin alkaen siitä, miten hän pärjää koulussa ja kuinka hän käyttäytyy kotona. Hänellä 
oli ongelmia lukemisessa ja kirjoittamisessa, mutta nyt hän pystyy tekemään tämän kaiken hyvin. Hän on myös kehittynyt 
käytöksessään siinä määrin, että hän nyt pystyy puhumaan Raamatun kertomuksista, sekä myös muistamaan jakeita ulkoa. 
Tätä hän ei aikaisemmin osannut. Viimeiseksi voin avoimesti sanoa, että en kadu lapseni lähettämistä kouluun Kalibuun, näh-
dessäni hyvin valoisan tulevaisuuden hänen edessään. Rukoukseni on, että koulu jatkaa samalla tavoin kuin se on aloittanut.” 
- Eräs vanhempi 
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Todistuksia Apostolisesta konferenssista

Oli huikeaa saada olla mukana vaikuttamassa Etelä-Sudanin kohta-
loon rukouksin ja varoin. Jumala tarvitsee ihmisiä suunnitelmiensa 
toteuttamiseen. Oletko valmis siihen?!!

Pastori Michaelin opetus psalmi 149:sta on valtava todistus vapaut-
tavasta voimasta, joka tulee ylistyksen kautta niin, että viholliset 
väistyvät. Sen avulla voimme liikuttaa Jumalan kättä hänen tarkoitus-
periensä edistämiseksi.     - Tuija

Kiitos Apostolisesta konferenssista, pääsin taas ”tankkaamaan” ja tietysti innostu-
maan lisää. Jokaisella kerralla konferenssissa saa uusia näkökulmia Sanaan, vaikka 
käsiteltävät kohdat ja kertomukset olisivat tuttuja muuten. Lisäksi yhteys muiden kanssa 
kuulumisten vaihtamisineen on hienoa.

Tällä kertaa oli mahtavaa käydä läpi Daavidin elämää. Kuningas -sanan merkitys laajeni 
huomattavasti koskemaan meitä jokaista, minuakin. Jumalan johdatus ja Daavidin 
luottamus Jumalaan kulkee koko ajan mukana Daavidin elämässä, niin oikein tehdyissä 
asioissa kuin mokaamisissa, katumisessa ja parannuksenteossa.

Myös opetus seurakuntamalleista (Jerusalem, Efesos, Antiokia) antoi kuvan siitä, mikä 
noista seurakunnista oli lähettävä seurakunta ja mihin Out of Africankin työ tähtää, kou-
luttaa ja motivoi.           - Esko Palomäki

On ollut todellinen kunnia osallistua apostoliseen konferenssiin. Konfer-
enssissa Jumala todella kosketti sydäntäni ja uudisti minussa intohimon 
kansakuntia kohtaan sekä todella painoi sydämelleni, kuinka tärkeää on 
olla läpimurtouskova. 

Rakastin pastoreiden Jim ja Eileen Kirtin todistusta heidän ajastaan Af-
rikassa. Se sekä rohkaisi että haastoi minua. Näkemykseni siitä, miltä 
”kansakuntiin vaikuttaminen” todella näyttää, on muuttunut. Olen ajatel-
lut sitä aiemmin opettamisena, uskon rukouksina ja evankeliumin saar-
naamisena. Sitä se onkin, mutta kuitenkin niin paljon muutakin. Suurin osa 
heidän kertomuksestaan koostui ihmisten keskellä työskentelemisestä. He 
olivat heidän joukossaan tehden työtä heidän rinnallaan, ollen todellisia ih-
misiä heille. Tällä oli todella suuri vaikutus minuun. Rakkaus 
on jokapäiväistä elämää, myrskyn keskellä seisomista. Paikallaan pysymistä 
silloin, kun mieluummin juoksisi karkuun. Ihan tavallista jokapäiväistä 
elämää ja paljon kovaa työntekemistä. Ei mitään niin ihmeellistä eikä ihanan 
lämpöisen pörröisiä tunteita, ja kuitenkin se todella vaikuttaa elämiin. Opin 
että lähetystyöntekijänä olemisessa ei ole kyse maailman muuttamisesta, 
vaan ennemmin siitä, että Jumala asettaa minut epämukavien tilanteiden 
keskelle saattaakseen valmiiksi työnsä minussa. Sitä että luovun omasta 
elämästäni, kaipauksistani ja tarpeistani toisten tarpeiden tähden. On niin 
helppoa unohtaa, mikä vaikutus rakkaudella on, ja Raamattu puhuu siitä 
sanoilla ”ja suurin näistä on…”

Haluaisin todella rohkaista sellaisia ihmisiä, jotka eivät koskaan ole olleet 
konferensseissa tai lähetysmatkoilla Malawissa osallistumaan niihin. Ju-
malan ylistäminen ja rukoileminen yhdessä, hieno keskinäinen yhteys ja 
syvät Raamatun opetukset todella vaikuttavat elämään. Tulet lähtemään 
pois muuttuneena.    - Marie Borkholder



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
Jäähallinraitti 3
FI-33540 TAMPERE
FINLAND

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)

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

Huutavan Ääni -tiimin vierailut alkuvuodesta 2018

Ulvila  Kotikokoukset Ulvilassa tiistaisin klo 18 
  Lisätietoja korpi.mikko@gmail.com
Jyväskylä  su 4.2. klo 14 ja 17, Sepänkeskus, os. Kyllikinkatu 1 
Jyväskylä su 4.3. klo 14 ja 17, Sepänkeskus, os. Kyllikinkatu 1   
 
   

Kaikki tiedot päivittyvät nettiin www.ooa.fi. Tarkempia tietoja kokouksia koskien 
puh. +358 50 4949546 tai kauppa@ooa.fi.


