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Kallisarvoiset ystävät ja työtoverit

Ympäri planeettaamme sijaitsee strategisia maamerkkejä. 
Mietiskelen usein sitä, suunnitteliko Jumala ne erityisesti 
noihin paikkoihin kansakuntien hallittaviksi. Jumala ei ole 
tehnyt tai luonut mitään ilman TARKOITUSTA. Gibraltarin 
salmi, joka ”valvoo” Välimerta, joka virtaa Atlantin valtame-
reen, Suezin ja Panaman kanaalit, Hormuzinsalmi Saudi-
Arabian ja Iranin ympärillä sekä Malakansalmi, joka ohjaa 
kaikkea meriliikennettä Singaporen kautta, ovat kaikki täl-
laisia. Yksi ehkä merkittävin ja usein unohdettu vesireitti on 
salmi Aasian ja Euroopan välillä, joka kulkee Turkin lävitse. 
Bosporinsalmi on yksi maailman kiireisimmistä meriväylistä. 
Arvioiden mukaan vuosittain noin 48 000 alusta kulkee sen 
lävitse, mikä on kolme tai neljää kertaa Suezin tai Panaman kanavien liikennettä 
enemmän. Bosporinsalmi on yksi maailman tärkeimmistä meriliikenteen väylis-
tä öljyn kuljettamiseen Kaspianmeren alueelta ja Venäjältä Aasiaan ja Keski- ja 
Etelä-Eurooppaan. 

Tein vastikään valaisevan matkan Istanbuliin. Tämä 18 miljoonan asukkaan kos-
mopoliitti kaupunki löi minut ällikällä. Vaikutti siltä, kuin joka toinen kaupungin asu-
kas olisi ollut innokas tupakoija. Kaikkien kohtaamieni ihmisten ystävällisyys oli 
koskettavaa. Vaikka olin muslimimaassa näin ihmisten – myös naisten – kosket-
tavan, pitävän kädestä kiinni ja halaavan toisia ihmisiä, myös miehiä. Mutta missä 
oli kristittyjen todistus? Tällaisessa strategisessa keskuksessa näin vain yhden 
metodistien pitämän majatalon, joka toi ilmi merkkejä kristillisyydestä. Tämä on 
hyvin ironista. Homojen on lupa toimia kaupungissa, kunhan eivät ole liian ag-
gressiivisia. Mikä syytös meitä uskovia vastaa, joilla tulisi olla kristillisiä keskuksia 
tämän laajalle levittyvän kaupungin eri puolilla. 

Pyhän Hengen voima teki valtavan vaikutuksen juuri tälle samalle seudulle kak-
si tuhatta vuotta sitten. Minkälaisia todistuksia löydämmekään Jumalan Sanasta: 
”Ja sitä kesti kaksi vuotta, niin että kaikki Aasian asukkaat, sekä juutalaiset että 
kreikkalaiset, saivat kuulla Herran sanan.” (Apt. 19:10) Yksi Istanbulin suurista 
nähtävyyksistä on Hagia Sofia, suuri kristillinen kirkko, joka on rakennettu Juma-
lan kunniaksi. Muslimien vallatessa Konstantinopolin vuonna 1452 he tekivät Ha-
gia Sofiasta moskeijan. Mikä irvikuva tämä onkaan ja niin häpeällistä Kristuksen 
nimelle. Meidän ollessa Ruususen unessa nykypäivänä, muslimit etenevät halus-
saan valloittaa enemmän alueita ja ihmisiä oman asiansa taakse. Ei ole epäilystä-
kään siitä, etteikö tällaisella strategisella paikalla ollut tärkeä tehtävä. Se oli suuri 
keskus ja ”laukaisualusta” evankeliumin leviämiselle koko Aasiaan, Intiaan ja siitä 
edemmäksi. Mutta nykyään olemme seurakuntana menettäneet oikeutuksemme 
ja jumalallisen tarkoituksemme, koska olemme pysähtyneet paikallemme uskon-
nolliseen keskinkertaisuuteen. 

Joka kerta lukiessani Apostolien tekoja minussa syntyy halu tehdä enemmän Kris-
tukselle. Tässä EI ole kyse kyvyistämme, lahjoistamme tai varoistamme, vaan Hä-
nen voimastaan – ei ainoastaan inspiroida meitä suurempaan näkyyn Jumalan 
valtakunnasta – vaan myös konkreettisesti mennä rakentamaan sitä. Tässä on 
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tämä suuri kaupunki idän ja lännen välissä, jossa on vain vähän, jos ollenkaan kristillistä vaikutusta. Jumala käski Israelin 
kansaa menemään ottamaan maan haltuunsa. Samoin meidän täytyy aivan samoin MENNÄ OTTAMAAN MAA HALTUUM-
ME. Kirjoittaessani tätä mieleeni tulee uudet ponnistelumme pyrkiessämme sisään Kongoon, jonne matkustamme pian 
ottaaksemme maan haltuun Jeesukselle ja käynnistääksemme uuden palvelutyön siellä. Ehkäpä minun tulee katsoa myös 
Istanbulia ja joitain muita Aasian kaupunkeja ottaakseni maan haltuun niissä. Mitä se vaatii? Se vaatii miehiä ja naisia, joilla 
on näkyä ja kuuliaisuutta ja ennen kaikkea uhrautumista, ja 2000-luvun seurakunnalta puuttuu näitä ominaisuuksia. 

Malawissa elämme maassa, joka on tällä hetkellä niin sodassa itsensä kanssa, että kapina rehottaa maassa kaikkialla. 
Maassa ei ole satanut eikä satoa ole. Lämpötila on tulikuuma ja joet kuivuvat. Pyydän, rukoilkaa karjamme puolesta. Meillä 
on vettä mutta ei ruokaa sille. Eläimet safaripuistoissa hoikistuvat jatkuvasti ja monet niistä tekevät jo kuolemaa. Tämä on 
katastrofi, jonka keskellä paikalliset poliitikot pelaavat typeriä poliittisia pelejään samaan aikaan kun Malawi ”on tulessa”. 
Rukoile puolestamme Herran tuodessa tämän mieleesi. Tilanne on todella kriittinen. Resurssit, joilla Herra on siunannut 
meitä, voidaan pyyhkiä pois päivässä. On vienyt meiltä vuosia kasvattaa karjamme sen kokoiseksi kuin se on tänä päivänä. 
On sydäntä särkevää nähdä sen tuhoutuminen hetkessä. 
Pyydä Herraa avaamaan Hänen yliluonnolliset ovensa ja lähettämään sateet sekä antamaan meille taivaallista näkyä, 
kuinka toimia tilanteemme keskellä. 

- Pastori Michael Howard

Todistuksia Apostolisesta konferenssista

Saimme viettää todella siunattua aikaa Jumalan kirkkauden läsnäolossa Apostolisessa konferenssissa joulukuun ensim-
mäisellä viikolla. Saaressa sijainnut kaunis Pihlavan leirikeskus tarjosi tähän upeat puitteet. Konferenssin aiheeseen ”Mene 
ottamaan maa haltuusi” meitä oli perehdyttämässä ”isot tykit”, eli pastorit Michael Howard ja Dutch VanderVlucht. Lisäksi 
kuulimme iltatilaisuuksissa Jim ja Eileen Kirtilta sekä Asko ja Janette Pesolalta todistuksia, jotka eivät jättäneet ketään 
kylmäksi. 
Iltakokouksissa saimme nauttia myös laadukkaasta ylistyksestä, joka vei meitä yhdessä palvomaan Herraamme ja iloit-
semaan Hänen edessään. Aamurukouksissa anoimme Herralta uutta ”räjäyttävää” voimaa elämäämme, joka veisi meidät 
ottamaan maan haltuumme, mitä se kunkin  elämässä käytännössä tarkoittaakaan. Pastori Dutch VanderVlucht opetti meitä 
kohtaamaan ihmisiä evankeliumilla heidän omat lähtökohtansa huomioon ottaen. Pastori Michael Howard puolestaan lä-
väytti meille viimeisellä oppitunnilla suuren haasteen: Olenko rakastaja vai prostituoitu? Rakastanko ja palvelenko Jumalaa 
Hänen itsensä tähden, välittämättä siitä, mitä siitä itse saan? Vai yritänkö ”ostaa” Jumalalta palveluksia, tehdä asioita Hä-
nelle saadakseni siitä itselleni jotain hyötyä?  

Antti Mustakallio

Pakkaspäivät saapuivat Satakuntaan konferenssin ajaksi. Puhtaus ja raikkaus niin kuin Jumalan Sana: “Autuas se mies 
joka ei vaella jumalattomien neuvoissa eikä astu syntisten teitä, eikä istu kussa pilkkaajat istuvat, vaan rakastaa Herran 
lakia ja tutkistelee hänen lakiaan päivät ja yöt” (Ps. 1:1-2). “Maan haltuun ottaminen” antoi paljon pohdittavaa ja rukoiltavaa 
Herran edessä. Ensin oma maa haltuun, sitten vasta tehtävään, jonka Jumala antaa. Niin kuin Hän antoi Joosuallekin 
tehtävän, johon hänet oli Mooseksen rinnalla valmistettu. Heti alusta asti tiesi, että juuri tätä sanomaa tarvitsen. Kaikkiin 
kysymyksiin, joita oli esittänyt Herralle tuli vastaus. Kiitos taas kerran Pastoreille ja kaikille osallistujille. Jumalan siunausta, 
rohkeutta ja voimaa tuleviin aikoihin ja Herran johdatusta!                                    

Terveisin Tarja                                                                                                                    
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Kalibun Raamattuyliopiston opiskelijat lähetettiin pareittain perustamaan seurakuntatyötä Malawin maaseudun kyliin 4 
viikon ajaksi syyskuussa. Todistukset heidän palvelutyöstään ovat olleet riemullisia. Julkaisemme niitä loppuvuoden uu-
tiskirjeissä.  

Raamattukoululaisten todistuksia

Seurakuntien istuttaminen Malawin maaseudulla on osa opintojamme Kalibun Raamattuyliopistossa. Tiimimme lähetettiin 
Keski-Malawiin Chimpenin kylään, Dowaan ja kongolaisten pakolaisleiriin Dzalekassa. Syys- ja marraskuun asuimme 
teltoissamme kyläläisten keskellä ilman sähköä, kunnollista wc:tä ja juoksevaa vettä opettaen, saarnaten ja rohkaisten 
paikallista seurakuntaa. 

Näiden kuukausien jälkeen voin sanoa oppineeni monta asiaa seurakunnan istuttamisesta. Seurakunnan istuttamista ei 
opita istumalla Raamattukoulun oppitunnilla. Siihen ei ole mitään ohjekirjaa tai valmista mallia. Kaikki omat odotukseni ja 
hienolta tuntuvat ideat seurakunnan rakentamisesta musertuivat noiden kahden kuukauden aikana… mikään ei mennyt 
niin kuin olimme suunnitelleet! Täytyy muistaa, että olemme tekemisissä pääosin kouluttamattomien kyläläisten kanssa, 
jotka ovat eläneet omien perinteidensä, tapojensa ja noituutensa kanssa satojen vuosien ajan. Meidän ei auta hurauttaa 
autolla paikalle kylään ja yrittää alkaa muuttamaan kaikkea tätä kerralla. Jumala myös näytti meille, että Hänen työssään 
ei ole kyse numeroista tai väkijoukoista, vaan opetuslapseudesta. Jos pystyn nostamaan edes yhden tai kaksi sitoutu-
nutta, uskollista Kristuksen opetuslasta, olen onnistunut! Toinen asia, minkä opin, on se, että opetuslapseuttaminen vaatii 
aikaa, kyyneliä ja vaivannäköä. Se on elämän mittainen matka.

Opin myös, että meitä lähetyssaarnaajia ei toivoteta joka paikkaan avosylin tervetulleeksi. Dzalekan pakolaisleirillä meitä 
ei aluksi toivotettu tervetulleeksi ja Chimpenin kylässä minua ja työpariani Tanjaa kutsuttiin satanisteiksi! Tämä vaatii itsel-
leen ja ihmisten mielipiteille kuolemista. Mutta emme lannistuneet koskaan, koska pidimme katseemme koko ajan kiinni 
Jumalassa. Tanjan kanssa keskityimme ylistykseen, rukoukseen ja esirukoukseen, joiden avulla lähestyimme Jumalan 
valtaistuinta rohkeasti. Ymmärsimme sen, että olemme hengellisessä taistelussa, jossa emme kamppaile lihaa ja verta 
vastaan, vaan pimeyden valtoja ja voimia taivaallisissa. Seisoimme rukouksessa järkkymättä, ja vihollisen täytyi paeta. 

Näiden kahden kuukauden aikana näimme Jumalan liikkuvan ja todistimme monia parantumisia, vapautumisia, kasteita 
(sekä vesikaste, että Pyhän Hengen kaste) ja pelastumisia. Paljon työtä on vielä tehtävänä, mutta olemme nyt laskeneet 
perustuksen seurakunnallemme, ja meillä on pieni ryhmä uskollisia ihmisiä, jotka ovat sitoutuneet työhön. Ensi vuonna 
haluamme alkaa rakentamaan seurakunnalle rakennusta maalle, jonka Kalibu on ostanut Chimpenin kylästä.  

Annielina
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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

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! 

Toukokuun apostolisen konferenssin äänitteet valmistuneet. Apostolisen konferenssin
”Alueensa hallitsevat yksiköt” äänitteitä voi tilata kauppa@ooa.fi tai p. 044-0837822. 
Hinta 60€. Äänitteet ovat mp3-muodossa, ja ne voi tilata muistitikulla (suositus) tai cd-
levykkeillä. Muistitikku sisältyy hintaan. 


