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Kallisarvoiset ystävät ja työtoverit

Olemme juuri päättäneet yli 6400 kilometrin edestakaisen 
matkan Namibiaan ja takaisin. Ajoimme Namibiaan Sambi-
an ja Botswanan kautta. Matkamme tarkoitus oli rakentaa 
namibialaisia pyhiä. Näkynämme on rakentaa siellä palve-
lutyötä tulevaisuudessa. 
Namibia on hyvin harvaan asuttu maa, joka on pääosin 
aavikkoa. Silti se on erityisen kaunis maa, jossa sijaitsee 
kuuluisa Luurankorannikko. Luurankorannikon nimi juontaa 
siitä, että tällä syrjäisellä rannikolla haaksirikkoon joutuneet 
ihmiset päätyivät lopulta luurangoksi. Vettä ei ole saatavil-
la tuhansien kilometrien säteellä. Kuninkaallisen Merijalka-
väen sotilas (Iso-Britannian armeijan erikoisjoukko) päätti 
vastikään testata taitojaan Luurankorannikolla. Hän oli selvinnyt erilaisissa han-
kalissa paikoissa ympäri maailmaa, ja mahtaili selviävänsä hyvin myös Luuranko-
rannikolla. Hänet kuljetettiin helikopterilla tähän kiviseen autiomaahan, jossa on 
käärmeitä ja skorpioneja. Hän selvisi siellä ainoastaan kolmen päivän ajan, ennen 
kuin päätti lähteä pois näistä kolkoista olosuhteista. Edes hänen kestävyytensä ei 
pystynyt saamaan häntä suorittamaan tehtäväänsä. Lyhyt matka näihin painajais-
maisiin olosuhteisiin paljastaa sen, että ainoastaan Jumalan voima voi pelastaa 
täällä kenenkään. 

Luurankorannikon vaikuttava luonnonilmiö on kuuluisa Etelämantereen virtaus, 
joka kiertää Etelänavalta. Virtaus tuo mukanaan Etelämantereen jääkylmät vedet, 
jotka ovat täynnä kaikenlaisia kaloja ja ravintoaineita, jotka houkuttelevat kaiken-
laisia eläimiä; pingviineistä ja hylkeistä aina valkohaihin ja miekkavalaisiin asti, sen 
vesille. Rannikon varrella, erityisesti missä suuret joet kuten Oranjejoki virtaavat 
Atlantin valtamereen, on suuria timanttiesiintymiä. Nämä merivirtaukset ovat niin 
kylmiä, että sakea sumu ylettyy mereltä noin kahteenkymmeneenviiteen kilomet-
riin asti mannerta, kun kylmän veden yllä oleva ilmamassa kohtaa aavikon kuu-
man ilman. Useimpina päivinä minun täytyy pitää villapuseroa Luurankorannikon 
reunamilla sijaitsevassa Swartkopmundin kaupungissa, koska siellä on niin kylmä. 

Namibiassa on valtavasti erilaisia eläimiä sekä luonnonsuojelualueilla että ihmis-
ten maatiloilla ja tiluksilla. Maa suojelee tunnollisesti villieläinkantaansa. Vierai-
limme maailmankuulussa Etoshan luonnonsuojelualueella matkallamme kotiin, ja 
näimme siellä 14 leijonaa yhden aamun aikana. Näimme myös viisi sarvikuonoa ja 
tietenkin loputtomasti muita eläimiä. Kuinka jännittävää onkaan nähdä näitä upeita 
eläimiä tietäen, että Herra on siunannut Afrikkaa tällaisella villieläinten paljoudella. 
Maassa on käytössä lujat keinot villieläinten salametsästystä koskien. Salamet-
sästäjät on tapana ampua kuoliaaksi paikan päällä. Ne jotka pidätetään, saavat 
elinkautisen vankeusrangaistuksen vankilassa. Itse olen sitä mieltä, että toimien 
salametsästäjien hillitsemiseksi tuleekin olla kaikista ankarimpia. Pahimpia rikol-
lisia tähän liittyen ovat korealaiset, jotka saapuvat maahan voimakkaiden kivää-
riensä kanssa ja vahingoittavat erityisesti sarvikuonoja. Sarvikuonon sarven hinta 
on noussut jo miljoonaan dollariin. Meidän tulee rukoilla vakavasti, että tällaisten 
kauheuksien tekijöiden rikokset paljastuvat, ja he itse joutuvat kärsimään teois-
taan mitä vakavimmat seuraamukset.  
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Kun sateet saapuvat, mitä ei tapahdu usein, koko autiomaa muuttuu mahtavaksi häikäisevän värikkääksi ”matoksi”. Sie-
menet, jotka ovat saattaneet levätä kuivassa erämaassa toisinaan jopa kolmen tai neljän sukupolven ajan, puhkeavat 
kimmeltävään väriin, joka kestää vain viikon tai kaksi. Tämän jälkeen ne muuttuvat samanlaisiksi siemeniksi, kuin mitä oli-
vat. Jumalan luomakunnan salaisuudet eivät koskaan lakkaa hämmästyttämästä minua, sen räjähtäessä täyteen elämään 
edessään olevalle näyttämölle. En voi kyllin kuvailla kasvien värejä, niiden puhjetessa autiomaan unesta taistelemaan 
elämästään, joka kestää vain aivan lyhyen hetken. Veden ihme, sen saadessa elämän puhkeamaan kukkaan, on yksi suu-
rimmista Herran salaisuuksista, josta meidän tulee pitää hyvää huolta. Joka kerta, kun vierailen autiomaassa, minuun tekee 
valtavan vaikutuksen Jumalan hyvyys, Hänen antaessa vettä yltäkylläisesti. Olen tullut nauttimaan siitä, mutta en koskaan 
pidä sitä itsestäänselvyytenä. 

Namibiassa on loisteliasta kauneutta, mikä selvästi ilmaisee Herran korkeinta kuninkaallisuutta Hänen loisteliaassa käden 
jäljessään luomakunnassa. Olen syvästi vaikuttunut ja tunnen oloni tyhjäksi Herran majesteettisen luovuuden edessä kat-
sellessani tällaisen kauneuden levittäytyvän edessäni. Työmme alkaessa Namibiassa, minuun tekee suuren vaikutuksen 
se kunnia, jonka Jumala lahjoittaa meille, olla valtakunnan ihmisiä, jotka esittelevät Hänen valtakuntansa periaatteita niille, 
jotka uskonto on sitonut, ja jotka eivät kykene näkemään ihmisten määrämiä rajoituksiansa pidemmälle. Kun ajattelemme 
Kristuksen opetusten syvyyttä sitä koskien, että koko luomakunta tarvitsee lunastusta, liikutun suuresti katsellessani lan-
genneen luonnon kauneutta ja kuvitellessani, minkälainen se tulee olemaan Jumalan luovan voiman käsissä.     
    
- Pastori Michael Howard

Kontti on saapunut

Heinäkuussa Malawiin lähtenyt kontti saapui perille Kalibuun 25.10. Kontissa lähetettiin mm. kokonainen vanhuksille 
suunniteltu kuntosalilaitesarja, kuntoutusvälineitä,  vaatteita, työkaluja ja huonekaluja. 

Kiitos kaikille, jotka olitte mukana konttitalkoissa! Erityiskiitokset: Markus Junttila, Mikko Huhtiala, Mikko Korpi, Juha Blom, 
Timo Minkkinen, Riitta Hakulinen, Sirpa Pesola, Tanja Salin, Autorentti Tampere & Hanna Salkinoja. 
Yhdessä saimme ison urakan tehtyä!
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Kyllä antoi Herra runsasta hedelmää tässä syysseminaarissa Kristuksen todistaja etänäkin netin kautta. Ilmapiiristä välit-
tyi erityisen lämmin henki, yhteys ja Jumalan läsnäolo.

Kesän Malawin vierailijat todistajina olivat itsessään elävä todistus Pyhän Hengen työstä itse kunkin elämässä, ilosta löy-
tää lähempi yhteys kunhan sallii Hänen liikuttaa meitä ja vapauttaa tekemään uutta meissä poistamalla vanhaa.
Minua liikutti suuresti kun pastori Errolin ohjaus ja kokemus oli ollut jokaiselle niin rohkaisevaa. Muistan Malawissa usein 
aamurukouksen alkua odotellessa kun ikkunasta katselin uskollisia Jumalan palvelijoita pastori Errolia ja Mrs Davralia 
kävelemässä kohti dining roomia ja ajattelin että se näky -  rakkaus ja uskollisuus ei koskaan häviä verkkokalvoltani ja 
sydämestäni ja nyt se vahvistui teidän todistajienkin kautta, kiittäen netin äärestä .

- Peppiina

Syysseminaarin todistuksia

Iloista yhdessä oloa

Timo Minkkinen saarnavuorossa
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Saimme kohdata toisiamme ihanassa ympäristössä syysvärien maalaamassa maisemassa virtaavien vesien äärellä Ka-
rin ja Varpun isännöimissä kauniissa rakennuksissa.
Niin oli taivaallinen Isämme ajatellut suodessaan meille ilon ja levon hetkiä Pyhässä Hengessä voimallisen ylistyksen 
noustessa sydämestämme.  Näin rakentui Jumalan valtaistuin keskellemme unohtumattomalla tavalla. 

Seminaarin aihe oli ”Kristuksen todistajina”.  Saimme kuulla Afrikassa viime kesänä olleilta ystäviltä kertomuksia Kris-
tuksen todistajina olemisesta. Pastori Errolin johtamina he olivat vierailleet Malawin seurakunnissa ja olivat joutuneet 
saarnaamaan ilman valmistautumista.  Näin he saivat käytännön opetusta Pyhän Hengen vaikuttamasta tavasta saar-
nata. Sehän meidän tulisi oppia jokaisen, sillä silloin lihan vaikutus ja järjen päätelmät puheissamme vähenee tai jäävät 
kokonaan pois. Yhteistä heille kaikille oli sydämen ilo ja tietoisuus Jumalan tahdossa olemisesta Pyhässä Hengessä, 
mitkä vaikuttivat koko ajan ihmisten kohtaamisissa. Ilo oli katsoa videoita seurakuntien riemullisista vastaanotoista suurina 
kunnianosoituksina vierailijoille.

Kalibussa vierailijat saivat myös osallistua pastoreiden konferenssiin, josta videoilta näimme afrikkalaisten esteetöntä ja 
vapaata tapaa ylistää ja palvoa Herraa. Konferenssi on aina suuri tapahtuma, johon pastorit kaikkialta Malawista tulevat 
sankoin joukoin.

Ylistäessämme Jumalaa Laukaassa sain ymmärryksen Hänen tarkoitusperistään valmistaa meistä morsiantaan, joka olisi 
virheetön, puhdas, valmistautunut ja antautunut Hänelle. Se on koko Raamatun läpi kulkeva punainen lanka: Jeesuksen 
ja seurakunnan avioliitto.  Rukoilen sitä, että Hän vaikuttaisi myös meissä kaikissa niin, että voisimme lukeutua siihen 
joukkoon, joka on Hänen morsiamensa ja jota Jeesus malttamattomana odottaa. Siten saisimme olla Häntä lähellä ikui-
suuden.

Sulhastani odottaen
- Tuija

Syysseminaarin todistuksia

Ylistystä Herralle
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Ajankohtaista Out of African kaupasta

Out of African kaupan kuulumisia

Tahdomme mainostaa Talous-aiheisen seminaarin äänitteitä vuodelta 2010. 
Laittamalla nämä Jumalan Sanan periaatteet käytäntöön henkilökohtaises-
sa taloudessasi tulet kokemaan aikanaan Hänen siunauksen ja vaurauden 
myös taloudellisesti haastavien aikojen keskellä!

Muista myös Rees Howells — Esirukoilija kirjan uuden painoksen tarjous 15€ 
+ postikulut. Kolme kirjaa 40€, neljä 50€. 

Myös Talven 2021 Apostolisen konferenssin Mene ottamaan maa haltuusi — 
äänitteet ovat saatavilla nyt hintaan 50€ mp3-muodossa muistitikkuna.

Kaikki tilaukset kauppa@ooa.fi tai p. 044-0837822.

Sananpaikkoja taloudenhoidosta

-  (2 kor 9:6-11) Huomatkaa tämä: joka niukasti kylvää, se myös niukasti niittää. Ja joka runsaasti kylvää, se myös 
runsaasti niittää.
7. Antakoon kukin, niinkuin hänen sydämensä vaatii, ei surkeillen eikä pakosta; sillä iloista antajaa Jumala rakastaa.
8. Ja Jumala on voimallinen antamaan teille ylenpalttisesti kaikkea armoa, että teillä kaikessa olisi aina riittävästi, voi-
daksenne ylen-palttisesti tehdä kaikkinaista hyvää; 
9. Niinkuin kirjoitettu on: ”Hän sirottelee, Hän antaa köyhille, Hänen vanhurskautensa pysyy iankaikkisesti”.

 - (3 Joh 1:2) Rakkaani, minä toivotan sinulle, että kaikessa menestyt ja pysyt terveenä, niinkuin sielusikin menestyy.

 - (1 Tim 6:17-19) Kehoita niitä, jotka nykyisessä maailmanajassa ovat rikkaita, etteivät ylpeilisi eivätkä panisi toivoansa 
epävarmaan rikkauteen, vaan Jumalaan, joka runsaasti antaa meille kaikkea nautittavaksemme,

18. kehoita heitä, että tekevät hyvää, hyvissä töissä rikastuvat, ovat anteliaita ja omastansa jakelevat,

19. kooten itsellensä aarteen, hyvän perustuksen tulevaisuuden varalle, että saisivat todellisen elämän.
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Rahankeräyksen järjestäjä: Out of Africa ry
Lupanumero: RA/2020/1540
Rahankeräyksellä kerättävät varat käytetään:
1. Etelä-sudanilaisten pakolaisten keskuudessa tehtävään avustustyöhön Bidibidin pakolaisleirillä Ugan-
dassa. Varoilla mahdollistetaan toimintaa tukemalla työntekijöitä taloudellisesti, järjestämällä koulutusta-
pahtumia 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 mai-
ta. Hätää lievitetään jakamalla avustuspakkauksia, joissa on välttämättömiä elämiseen liittyviä tarvikkeita 
kuten ruokaa, astioita ja pesuaineita. Varoja käytetään myös Covid-19 pandemian aiheuttamien taloudel-
listen ja sosiaalisten vahinkojen lievittämiseen.
3. Katastrofiavun antamiseen Mosambikissa. Kerättäviä varoja käytetään kodeistaan pakenemaan joutu-
neiden ihmisten auttamiseen Kalibu Ministriesin seurakuntatyön kautta Mosambikissa.
4. Vanhustyön toteuttamiseen. Varoja käytetään vanhusklinikan toiminnan mahdollistamiseen Chinche-
ressä, Malawissa. Varoilla lähetetään avustuskontteja, osallistutaan toiminnasta koituviin kuluihin, sekä 
rahoitetaan toiminnan laajentamista (kuntoutusosasto vanhuksille v. 2021). Vanhusklinikan terveydenhoi-
topalvelut ovat vanhuksille (yli 60-vuotiaat) ilmaisia. Varoilla rakennetaan myös koteja heikoista elinolo-
suhteista kärsiville vanhuksille. Varoja käytetään myös mahdollisten kehitysyhteistyöhankkeiden, jotka 
tähtäävät vastaavan vanhustyötoiminnan laajentamiseen ja kehittämiseen alueella, omarahoitusosuuk-
siin.
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 pääkaupun-
kiin 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.

Out of African tapahtumia 2022-2023

Kokoukset Jyväskylässä
Yhteydenotot ta.minkkinen@gmail.com

Kokoukset Kuopiossa
Yhteydenotot paula.kjp@gmail.com

24-26.2.2023 Talviseminaari, Hilkan Tupa, Laukaa

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! 

Olemme alkaneet veloittaa kirja- ja äänitemyynnin tilauksissa todelliset postikulut vuo-
den 2022 alusta lähtien koskien 1-5 kirjan tilauksia. Suuremmissa tilauksissa postimak-
suissa joustetaan harkintamme mukaan.  


