
 
 
 

OPENING REMARKS AT INSPIRE CONFERENCE 2022 – PAUL WAFULA WABWIRE – PRESIDENT AND 

CHAIRMAN INSPIRE SYNERGY and INSPIRE CONFERENCE ORGANIZING COMMITTEE. 

HHoonnoorr::  

OOuurr  GGuueesstt  ooff  HHoonnoorr,,  WWhhoo  iiss  aanndd  WWhhoo  wwaass  aanndd  WWhhoo  iiss  ttoo  ccoommee,,  tthhee  ffaaiitthhffuull  wwiittnneessss,,  tthhee  ffiirrssttbboorrnn  ffrroomm  tthhee  
ddeeaadd,,  aanndd  tthhee  rruulleerr  oovveerr  tthhee  kkiinnggss  ooff  tthhee  eeaarrtthh,,  tthhee  KKiinngg  ooff  kkiinnggss,,  tthhee  LLOORRDD  ooff  LLoorrddss,,  tthhee  LLiioonn  ooff  tthhee  TTrriibbee  
ooff  JJuuddaahh,,  tthhee  AAllpphhaa  aanndd  OOmmeeggaa,,  LLaaddiieess  aanndd  GGeennttlleemmeenn  lleett  uuss  ssttaanndd  uupp  aanndd  ppuutt  oouurr  hhaannddss  ttooggeetthheerr  aanndd  lleett  
uuss  mmaakkee  aa  jjooyyffuull  nnooiissee  aass  wwee  cceelleebbrraattee  aanndd  aacckknnoowwlleeddggee  OOuurr  LLoorrdd  aanndd  SSaavviioorr  JJeessuuss  CChhrriisstt  tthhee  SSoonn  ooff  tthhee  
LLiivviinngg  GGoodd..    

TThhee  CChhaammppiioonn  ooff  tthhee  hhoossttss  aabboovvee  aanndd  CCaappttaaiinn  ooff  mmyy  ddeessttiinnyy,,  IInn  YYoouu  aalloonnee  II  mmaakkee  mmyy  bbooaasstt  YYoouu  rreeiiggnn  
aalloonnee  aass  LLoorrdd  ooff  aallll..  

SSaalluuttaattiioonnss::  

OOuurr  gguueesstt  ssppeeaakkeerrss  ffoorr  tthhee  ddaayy,,  MMrr  SSoolloommoonn  IIkkhhooiiddaa  aanndd  PPrrooff  AAnnaanndd  PPiillllaaii,,  tthhee  ffaaccuullttyy  SSppeeaakkeerrss  ffoorr  

IInnssppiirree  22002222  pprreesseenntt  aanndd  MMeemmbbeerrss  ooff  tthhee  IInnssppiirree  CCoolllleeggee  ooff  SSppeeaakkeerrss,,  ddiissttiinngguuiisshheedd  GGuueessttss  iinn  yyoouurr  

vvaarriioouuss  ccaappaacciittiieess,,  LLaaddiieess  aanndd  GGeennttlleemmeenn,,  aallll  pprroottooccooll  oobbsseerrvveedd..  IItt’’ss  wwiitthh  mmuucchh  ddeelliigghhtt  aanndd  pplleeaassuurree  tthhaatt  

II  wweellccoommee  yyoouu  aallll  ttoo  tthhee  1188tthh  eeddiittiioonn  ooff  tthhee  IInnssppiirree  SSyynneerrggyy  CCoonnffeerreennccee  aanndd  iinnddeeeedd  aann  eevveenn  ggrreeaatteerr  

pplleeaassuurree  ffoorr  uuss  ttoo  hhaavvee  oouurr  ppaanneell  ooff  ssppeeaakkeerrss  lleeaavvee  tthheeiirr  bbuussyy  sscchheedduulleess  ttoo  ccoommee  aanndd  ssppeeaakk  ttoo  uuss  dduurriinngg  

tthhiiss  yyeeaarr’’ss  ccoonnffeerreennccee..  



 
 
 

  

WWhhoo  wwee  aarree??  

IInnssppiirree  iiss  aann  aannnnuuaall  tthhoouugghhtt  lleeaaddeerrsshhiipp  aanndd  mmoottiivvaattiioonnaall  ccoonnffeerreennccee  wwhhoossee  aaiimm  iiss  ttoo  eeqquuiipp  ttooddaayy’’ss  

ddyynnaammiicc  aanndd  aassppiirriinngg  pprrooffeessssiioonnaallss  ttoo  cchhaannggee  tthhee  ccoonnttiinneenntt  ooff  AAffrriiccaa  tthhrroouugghh  iinnnnoovvaattiioonn,,  iinnssppiirraattiioonnaall  

lleeaaddeerrsshhiipp,,  aanndd  uupphhoollddiinngg  eexxcceelllleenntt  wwoorrkk  eetthhiiccss..    

  

TThhiiss  ccoonnffeerreennccee  hhaass  bbeeeenn  rruunnnniinngg  ffoorr  tthhee  ppaasstt  1188++  yyeeaarrss  aattttrraaccttiinngg  oovveerr  55000000  pprrooffeessssiioonnaallss  aanndd  

mmaarrkkeettppllaaccee  lleeaaddeerrss  ccuuttttiinngg  aaccrroossss  tthhee  vvaarriioouuss  ccoorrppoorraattee  aanndd  bbuussiinneessss  eennttiittiieess,,  pprriivvaattee  aanndd  ppuubblliicc  

iinnssttiittuuttiioonnss  aaccrroossss  AAffrriiccaa..    

  

TThhiiss  ccoonnffeerreennccee  iiss  tthhee  bbrraaiinncchhiilldd  ooff  aa  tteeaamm  ooff  ddyynnaammiicc  aanndd  eennlliigghhtteenneedd  pprrooffeessssiioonnaallss  wwiitthh  zzeeaall  ttoo  uupphhoolldd  

eexxcceelllleenntt  wwoorrkk  eetthhiiccss  aanndd  sseerrvviiccee  ddeelliivveerryy  iinn  AAffrriiccaa..    

  

TThhee  ccoonnffeerreennccee  iiss  ddeessiiggnneedd  ffoorr  pprrooffeessssiioonnaallss,,  bbuussiinneessssppeeooppllee,,  IInnssttiittuuttiioonnss  aanndd  iinnddiivviidduuaallss  iinntteerreesstteedd  iinn  

ttrraannssffoorrmmiinngg  aanndd  iinnfflluueenncciinngg  cchhaannggee  iinn  tthhee  mmaarrkkeett  ppllaaccee..  

  

TThhee  ccoonnffeerreennccee  hhaass  ssiinnccee  iittss  iinncceeppttiioonn  iimmppaacctteedd  tthhee  lliivveess  ooff  pprrooffeessssiioonnaallss  ttoo  bbrriinngg  aabboouutt  cchhaannggee  iinn  tthhee  

gglloobbaall  mmaarrkkeettppllaaccee..    

  



 
 
 

TThhee  ccoonnffeerreennccee  hhaass  hhoosstteedd  iinntteerrnnaattiioonnaallllyy  rree--kknnoowwnn  ssppeeaakkeerrss  aanndd  eexxppeerrttss  ffrroomm  vvaarriioouuss  ddiisscciipplliinneess  wwhhoo  

aarree  ppaassssiioonnaattee  aabboouutt  cchhaalllleennggiinngg  ssttaattuuss  qquuoo  aanndd  eeqquuiippppiinngg  mmaarrkkeettppllaaccee  iinnfflluueenncceerr  ttoo  ssttaanndd  oouutt  aass  

eexxcceelllleenntt  lleeaaddeerrss  iinn  tthheeiirr  aarreeaass  ooff  iinnfflluueennccee..  

  

WWee  ppaassssiioonnaatteellyy  bbeelliieevvee  tthhaatt  tthhee  ttiimmee  iiss  nnooww  ffoorr  AAffrriiccaa  ttoo  aarriissee  aanndd  ttaakkee  iittss  ppllaaccee  iinn  tthhee  gglloobbaall  

mmaarrkkeettppllaaccee  aanndd  ffoorr  bbeelliieevveerrss  ttoo  lleeaadd  iinn  tthhiiss  rreevvoolluuttiioonn..    

  

AAss  aa  ccoommmmiittmmeenntt  ttoo  tthhiiss  qquueesstt,,  wwee  hhoolldd  aann  aannnnuuaall  ccoonnffeerreennccee  aammoonngg  ootthheerr  iinniittiiaattiivveess  tthhaatt  bbrriinnggss  

ttooggeetthheerr  aallll  lliikkee--mmiinnddeedd  ppeeooppllee,,  mmeemmbbeerrss,,  ppaarrttnneerrss  aanndd  aassssoocciiaatteess  ffrroomm  tthhee  mmaarrkkeettppllaaccee..  

  

TThheemmee  22002222::  

  
AAbboouutt  tthhee  VViissiioonn  ffoorr  IInnssppiirree  CCoonnffeerreennccee  22002222    
  
TThhee  ddiirreeccttiioonn  tthhee  LLoorrdd  iiss  lleeaaddiinngg  uuss  iinn  22002222  iiss  ssiimmiillaarr  ttoo  22002211  bbuutt  wwiitthh  aa  ddiiffffeerreenntt  eemmpphhaassiiss,,  tthhee  tthheemmee  
sstteemmss  ffrroomm  IIssaaiiaahh  4433..1188  --  1199  ““DDoo  nnoott  rreemmeemmbbeerr  tthhee  ffoorrmmeerr  tthhiinnggss,,  NNoorr  ccoonnssiiddeerr  tthhee  tthhiinnggss  ooff  oolldd  tthhiinnggss  ooff  
oolldd..  BBeehhoolldd,,  II  wwiillll  ddoo  aa  nneeww  tthhiinngg,,  nnooww  iitt  sshhaallll  sspprriinngg  ffoorrtthh;;  SShhaallll  yyoouu  nnoott  kknnooww  iitt??  II  wwiillll  eevveenn  mmaakkee  aa  rrooaadd  
iinn  tthhee  wwiillddeerrnneessss  AAnndd  rriivveerrss  iinn  tthhee  ddeesseerrtt””    
  
TThhee  eemmpphhaassiiss  llaasstt  yyeeaarr  wwaass  oonn  vvss  1188  ““DDoo  nnoott  rreemmeemmbbeerr  tthhee  ffoorrmmeerr  tthhiinnggss,,  NNoorr  ccoonnssiiddeerr  tthhee  tthhiinnggss  ooff  oolldd””..  
  



 
 
 

WWhheerree  II  ssaaiidd  tthhaatt  AAffrriiccaa  hhaass  ffoorr  ffaarr  ttoooo  lloonngg,,  bbeeeenn  llaaiidd  bbaacckk  aass  sshhee  ppllaacceess  bbllaammee  ffoorr  hheerr  ssiittuuaattiioonn  aanndd  
ccuurrrreenntt  pprreeddiiccaammeennttss  oonn  hheerr  ppaasstt;;  bbllaammiinngg  iitt  oonn  aannyytthhiinngg  aanndd  eevveerryytthhiinngg  tthhaatt  hhaass  hhaappppeenneedd  bbeeffoorree  tthheemm  
oorr  eevveerryyoonnee  aanndd  aannyyoonnee  tthhaatt  hhaass  lliivveedd  oorr  ggoovveerrnneedd  bbeeffoorree  tthheemm..    
  
TThhee  yyoouunngg  bbllaammee  iitt  oonn  tthhee  oolldd,,  tthhee  oolldd  bbllaammee  iitt  oonn  tthhee  ddeecceeaasseedd,,  eevveerryyoonnee  hhaass  ssoommeeoonnee  eellssee  ttoo  ppooiinntt  
bbllaammee  ttoo  ffoorr  wwhhyy  AAffrriiccaa  iiss  iinn  iittss  ccuurrrreenntt  ssttaattee..  
  
AAnndd  tthhaatt  wwee  ccoonnttiinnuueedd  ttoo  ppllaaccee  bbllaammee  oonn  oouurr  ppaasstt  lleeaaddeerrss,,  ccoolloonniiaalliissmm,,  ssllaavvee  ttrraaddee,,  NNaattuurraall  rreessoouurrccee  
eexxppllooiittaattiioonn  bbyy  ffoorreeiiggnneerrss,,  uunnffaaiirr  ttrraaddee  tteerrmmss,,  iinnccoommee  iinneeqquuaalliittyy  aanndd  tthhee  lliisstt  ccoouulldd  ggoo  oonn  aanndd  oonn..  AAnndd  yyeess,,  
ffoorr  mmaannyy  ooff  tthheessee  wwee  ccaann  pprroovviiddee  jjuussttiiffiiccaattiioonnss,,    
  
bbuutt  eennoouugghh  iiss  eennoouugghh  --  wwee  hhaavvee  ggoott  ttoo  ssttoopp  bbllaammiinngg  ootthheerrss,,  wwee  hhaavvee  ggoott  ttoo  ssttoopp  bbllaammiinngg  tthhee  ppaasstt,,  wwee  
hhaavvee  ggoott  ttoo  ttaakkee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  oouurr  ffaattee,,  ffoorr  hhooww  lloonngg  sshhaallll  wwee  lliivvee  ooffff  tthhee  bbeeggggiinngg  bboowwll,,  wwee  ccaannnnoott  
ccoonnttiinnuuee  ttoo  lliivvee  lliiffee  tthhrroouugghh  tthhee  rreeaarr--vviieeww  mmiirrrroorr,,  wwee  hhaavvee  ggoott  ttoo  ssttaarrtt  llooookkiinngg  ffoorrwwaarrdd  aanndd  uussee  tthhee  
wwiinnddssccrreeeenn  iinn  oorrddeerr  ttoo  mmoovvee  ffoorrwwaarrdd  aanndd  ffaasstteerr..  
  
IItt  wwaass  ttiimmee  ffoorr  AAffrriiccaa  aanndd  AAffrriiccaannss  ttoo  ffoorrggeett  aabboouutt  tthheeiirr  ppaasstt  aass  aann  eexxccuussee,,  aanndd    bbeeggiinn  ttoo  mmoovvee  oonn  aanndd  
mmoovvee  ffoorrwwaarrdd,,  yyeess  tthhee  ppaasstt  mmaayy  hhaavvee  hhaadd  iittss  sshhoorrttccoommiinnggss  bbuutt  tthhoossee  sshhoouulldd  nnooww  bbee  lleessssoonnss  lleeaarrnneedd  9999  
wwaayyss  ooff  hhooww  nnoott  ttoo  bbee  ssuucccceessssffuull..  
  
BBuutt  tthhiiss  yyeeaarr  tthhee  eemmpphhaassiiss  iiss  oonn  vvss  1199  BBeehhoolldd,,  II  wwiillll  ddoo  aa  nneeww  tthhiinngg,,  nnooww  iitt  sshhaallll  sspprriinngg  ffoorrtthh;;  SShhaallll  yyoouu  nnoott  
kknnooww  iitt??  II  wwiillll  eevveenn  mmaakkee  aa  rrooaadd  iinn  tthhee  wwiillddeerrnneessss  AAnndd  rriivveerrss  iinn  tthhee  ddeesseerrtt””  
  
TThhaatt  iiss  ffuurrtthheerr  iilllluussttrraatteedd  bbyy  tthhee  nneeww  tthhiinngg  ffoorr  tthhee  GGeennttiilleess  iinn  tthhee  oouuttppoouurriinngg  ooff  tthhee  HHoollyy  SSppiirriitt  iinn  tthhee  AAccttss  
ooff  tthhee  AAppoossttlleess  iinn  CChhaapptteerr  1100  ooff  tthhee  bbooookk  ooff  AAccttss,,  bbyy  GGoodd  bbrriinnggiinngg  ttoo  rreemmeemmbbrraannccee  tthhee  pprraayyeerrss  aanndd  aallmmss  
ooff  tthhee  ddeevvoouutt  ggeennttiillee  cceennttuurriioonn  --  CCoorrnneelliiuuss  aanndd  uurrggeedd  hhiimm  ttoo  sseenndd  ffoorr  tthhee  AAppoossttllee  PPeetteerr,,  wwhhoo  uunnkknnoowwiinnggllyy  
aallssoo  rreecceeiivveedd  aa  rreevveellaattiioonn  ooff  aa  sshheeeett  ffrroomm  hheeaavveenn  wwiitthh  uunncclleeaann  aanniimmaallss  aanndd  mmaakkeess  hhiiss  wwaayy  wwiitthh  tthhee  



 
 
 

sseerrvvaannttss  tthhaatt  hhaadd  ccoommee  ttoo  ppiicckk  hhiimm  uupp  ttoo  ggoo  ttoo  CCoorrnneelliiuuss  hhoouussee  aanndd  aafftteerr  tthhee  pplleeaassaannttrriieess  aass  tthheeyy  bbeeggiinn  
ttoo  uunnddeerrssttaanndd  tthheeiirr  mmeeeettiinngg  tthhee  HHoollyy  SSppiirriitt  ffaallllss  uuppoonn  tthhee  GGeennttiilleess  aanndd  aass  tthheeyy  ssaayy    tthhee  rreesstt  iiss  hhiissttoorryy..    
  
WWee  bbeelliieevvee  tthhaatt  AAffrriikkaa  hhaass  oovveerr  tthhee  yyeeaarrss  iinnvveesstteedd  hheeaavviillyy  iinn  pprraayyeerrss,,  ffaassttiinngg,,  aanndd  aallll  ssoorrttss  ooff  rreelliiggiioossiittyy  
tthhaatt  sshheess  eevveenn  nnooww  bbeeiinngg  mmoocckkeedd  aanndd  ttaauunntteedd  oovveerr  bbeeiinngg  tthhee  mmoosstt  rreelliiggiioouuss  ccoonnttiinneenntt  aanndd  yyeett  aatt  tthhee  
ssaammee  ttiimmee  tthhee  ppoooorreesstt  ccoonnttiinneenntt    ooff  tthhee  wwoorrlldd  aass  iiff  hheerr  GGoodd  hhaass  bbeeeenn  ooff  nnoo  eeffffeecctt  oonn  oouurr  lliivveelliihhoooodd  aanndd  
wweellllbbeeiinngg  wwiitthh  ''mmoorree  cchhuurrcchheess  tthhaann  sscchhoooollss'',,  aanndd  ''mmoorree  bbiisshhooppss  tthhaann  bbeelliieevveerrss''  aanndd  ffoorr  aallll  oouurr  rreelliiggiioouuss  
eexxcceesssseess  wwee  ccaann  ccaallll  oouutt  aanndd  yyeett  lliivviinngg  iinn  eemmaacciiaatteedd  ccoommmmuunniittiieess,,  iinn  aabbjjeecctt  ppoovveerrttyy,,  iitt  iiss  ssaadd  ttoo  sseeee  
AAffrriikkaannss  ddyyiinngg  ooff  ssttaarrvvaattiioonn  iinn  22002222  aanndd  yyeett  oouurr  ccoonnttiinneenntt  hhaass  tthhee  wwoorrlldd’’ss  llaarrggeesstt  aarraabbllee  llaanndd,,  wwee  hhaavvee  
tthhee  bbeesstt  cclliimmaattee  mmoosstt  ooff  AAffrriiccaa  lliitteerraallllyy  hhaass  22  sseeaassoonnss  aa  yyeeaarr  ((rraaiinnyy//ssuunnnnyy))  aanndd  ccaann  ggrrooww  ffoooodd  aallll  yyeeaarr  
rroouunndd  aanndd  yyeett  wwee  lleeaavvee  wwiitthh  tthheessee  cchhaalllleennggeess  aass  nnoorrmmaall..    
  
iitt’’ss  aa  ssaadd  ssiittuuaattiioonn,,  bbuutt  ii  bbeelliieevvee  tthhaatt  tthheerree  iiss  ssttiillll  mmuucchh  hhooppee  ffoorr  AAffrriikkaa  aanndd  iitt’’ss  ffoorr  tthhee  eecccclleessiiaa  ––  ““tthhee  
ccaalllleedd--oouutt  oonneess””  ––  tthhee  cchhuurrcchh  iinn  AAffrriikkaa  ttoo  ccoommee  ttoo  tthhee  ffoorree  aanndd  ppllaayy  aa  cceennttrraall  rroollee  iinn  tthhee  ttrraannssffoorrmmaattiioonn  ooff  
oouurr  ootthheerrwwiissee  tthhoouugghhtt  ttoo  bbee  --  ddaarrkk  ccoonnttiinneenntt..    
  
WWee  hhaavvee  aa  mmaassssiivvee  ccoommmmuunniittyy  ––  aa  bbooddyy  ooff  vvoolluunnttaarryy  bbeelliieevveerrss  tthhaatt  iiff  wwee  ppoossiittiivveellyy  iinnfflluueenncceedd  ccoouulldd  ccrreeaattee  
aa  ffoorrccee  ttoo  rreecckkoonn..  II  aallwwaayyss  mmaarrvveell  aatt  tthhee  ppoowweerr  cchhuurrcchh  lleeaaddeerrss  hhaavvee  oovveerr  tthheeiirr  ccoonnggrreeggaannttss  ttoo  bbee  aabbllee  ttoo  
ggeett  aann  eennttiirree  ccoonnggrreeggaattiioonn  ttoo  vvoolluunnttaarriillyy  ssppeenndd  ddaayyss  oonn  eenndd  wwiitthhoouutt  ffoooodd  ((ffaassttiinngg)),,  nniigghhttss  wwiitthhoouutt  sslleeeepp  
((kkeesshhaass//nniigghhtt  pprraayyeerrss)),,  ggiivviinngg  rreessoouurrcceess  ttoowwaarrdd  mmeeggaa  bbuuiillddiinngg  pprroojjeeccttss  ppeerrssoonnaall//ccoorrppoorraattee  
((ttiitthhiinngg//ooffffeerriinnggss//sseeeedd  ggiivviinngg))  iiff  tthhiiss  ssaammee  zzeeaall  aanndd  ccoommmmiittmmeenntt  wwaass  aallssoo  ggeeaarreedd  ttoowwaarrddss  aaddddrreessssiinngg  
oouurr  ccoommmmuunniittyy  cchhaalllleennggeess  ––  wwoorrkk  eetthhiicc,,  pprroodduuccttiivviittyy,,  ssaavviinnggss  aanndd  iinnvveessttmmeenntt  aanndd  ttoo  aaddddrreessss    
iinnffrraassttrruuccttuurraall,,  eedduuccaattiioonnaall,,  hheeaalltthhccaarree,,  uunneemmppllooyymmeenntt  aanndd  mmaannyy  ootthheerr  ssoocciiaall  aanndd  eeccoonnoommiiccaallllyy  
ssttiimmuullaattiinngg  aaccttiivviittiieess  wwhhyy  wwoouullddnn’’tt  wwee  rreeggiisstteerr  tthhee  ssaammee  lleevveell  ooff  ssuucccceessss  aanndd  eevveenn  mmoorree..  OOuurr  
ccoommmmuunniittiieess  wwoouulldd  bbeeggiinn  ttoo  tthhrriivvee  aanndd  oouurr  ppeeooppllee  bbee  aabbllee  ttoo  fflloouurriisshh        
  



 
 
 

WWee  bbeelliieevvee  tthhaatt  wwee  aarree  ssttaannddiinngg  aatt  aa  hhiissttoorriiccaall  ttiimmee,,  iitt’’ss  bbeeeenn  oovveerr  443300  yyeeaarrss  nnooww  ssiinnccee  tthhee  ffiirrsstt  ssllaavvee  
sshhiipp  ddoocckkeedd  iinn  tthhee  AAmmeerriiccaass  aanndd  iitt’’ss  aallssoo  wwhheenn  eevveerryy  pprroopphheettiicc  iinncclliinnaattiioonn  iiss  ttoowwaarrddss  tthhee  rreebbiirrtthh,,  
rreennaaiissssaannccee,,  tthhee  rreessttoorraattiioonn  ooff  AAffrriikkaa  aakkaa  tthhee  rreesseett  ooff  AAffrriikkaa  wwhheenn  hheerr  pprraayyeerrss  aanndd  aallmmss  aarree  ccoommiinngg  
bbeeffoorree  GGoodd  aass  aa  mmeemmoorriiaall  aanndd  lliikkee  CCoorrnneelliiuuss  tthhee  IInnssppiirree  SSyynneerrggyy  iiss  nnooww  mmoobbiilliizziinngg  hheerr  rreellaattiivveess  --  tthhee  
AAffrriikkaannss  iinn  aanndd  oouuttssiiddee  tthhee  ccoonnttiinneenntt  bbootthh  oonnsshhoorree  aanndd  iinn  tthhee  ddiiaassppoorraa  ttoo  ggaatthheerr  ttooggeetthheerr  ttoo  hheeaarr  tthhee  
mmeessssaaggee  tthhee  LLoorrdd  iiss  ppllaacciinngg  oonn  tthhee  hheeaarrttss  aanndd  mmiinnddss  ooff  tthhee  ''PPeetteerrss''  ooff  oouurr  ddaayy  --  wwhhoo  tthheemmsseellvveess  sshhaallll  bbee  
rreessppoonnddiinngg  iinn  oobbeeddiieennccee  ttoo  ddiivviinnee  iinnssttrruuccttiioonn  aatt  tthhee  iinnvviittee  ooff  ''CCoorrnneelliiuuss''  aanndd  bbeelliieevviinngg  tthhaatt  tthhee  HHoollyy  SSppiirriitt  
wwiillll  ttaakkee  oovveerr  aanndd  mmaakkee  tthhee  nneeww  tthhiinngg  HHee  iiss  ddooiinngg  iinn  AAffrriikkaa  ppllaaiinn  ffoorr  aallll  ttoo  sseeee  aanndd  ppeerrcceeiivvee..    
  
IIttss  iinnddeeeedd  ttiimmee  ffoorr  AAffrriikkaa  ttoo  rreesseett  aanndd  aass  IInnssppiirree  wwee  aarree  aavvaaiilliinngg  oouurrsseellvveess  ttoo  bbee  tthhaatt  vveehhiiccllee,,  tthhaatt  
ppllaattffoorrmm  aanndd  tthhee  cchhaannnneell  tthhrroouugghh  wwhhiicchh  tthhiiss  mmoovveemmeenntt  ccaann  bbee  iiggnniitteedd..  SSoo  wwee  aarree  ggaatthheerriinngg  ttooggeetthheerr  tthhiiss  
wweeeekk  ttoo  ggeett  ssiigghhttss  oonn  wwhhaatt  AAffrriikkaa  oouugghhtt  ttoo  ddoo  iinn  lliigghhtt  ooff  tthhee  rreesseett..    
  
  
sseett  aaggaaiinn  oorr  ddiiffffeerreennttllyy,,  rreessttaarrtt,,  rree--eennaabbllee,,  rreebboooott,,  iinniittiiaalliizzee,,  rreeaaddjjuusstt,,  eennaabbllee--ddiissaabbllee,,  rreeiinniittiiaalliizzee,,  iinniittiiaalliissee,,  
aaccttiivvaattee  aanndd  rreeccaalliibbrraattee..  
  
IInn  aa  ccoommppuutteerr  oorr  ddaattaa  ttrraannssmmiissssiioonn  ssyysstteemm,,  aa  rreesseett  cclleeaarrss  aannyy  ppeennddiinngg  eerrrroorrss  oorr  eevveennttss  aanndd  bbrriinnggss  aa  
ssyysstteemm  ttoo  nnoorrmmaall  ccoonnddiittiioonn  oorr  aann  iinniittiiaall  ssttaattee,,  uussuuaallllyy  iinn  aa  ccoonnttrroolllleedd  mmaannnneerr..  
  
AA  rreesseett  iiss  aabboouutt  eemmbbrraacciinngg  aa  ppoossiittiivvee  aattttiittuuddee  ttoowwaarrddss  cchhaannggee  aanndd  ffiinnddiinngg  ooppppoorrttuunniittiieess  ffoorr  ppeerrssoonnaall  
ggrroowwtthh  eevveenn  iinn  tthhee  hhaarrddeesstt  ooff  ttiimmeess..  AA  rreesseett  aalllloowwss  uuss  tthhee  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  mmaakkee  iimmpprroovveemmeennttss  iinn  oouurr  ddaaiillyy  
lliiffee  iinn  aannyy  sshhaappee  oorr  ffoorrmm  wwee  cchhoooossee;;  aatt  aannyy  ppaaccee  wwee  ddeessiirree..  
    
TTDD  JJaakkeess  iiff  yyoouu  ccoommee  ttoo  aa  ccoonnssttrruuccttiioonn  ssiigghhtt  aanndd  ffoouunndd  aa  hhuummmmeerr,,  ssppaaddee,,  sshhoovveell,,  nnaaiillss  aa  ttooooll  bbooxx  yyoouu  
kknnooww  aa  ssmmaallll  jjoobb  iiss  bbeeiinngg  ddoonnee,,  oonn  tthhee  ootthheerr  hhaanndd  wwhheenn  yyoouu  ffiinndd  eeaarrtthhmmoovveerrss,,  ggrraaddeerrss,,  ccaatteerrppiillllaarrss,,  
ccrraanneess  eettcc  yyoouu  kknnooww  tthhaatt  aa  mmeeggaa  pprroojjeecctt  iiss  uunnddeerrwwaayy..  IIff  wwee  wwaanntt  ttoo  kknnooww  tthhee  aassssiiggnnmmeenntt  ggiivveenn  ttoo  AAffrriiccaa  



 
 
 

wwee  nneeeedd  ttoo  llooookk  aatt  tthhee  nnaattuurraall  rreessoouurrcceess  tthhaatt  GGoodd  hhaass  bbuurriieedd  hheerree,,  tthhee  aarraabbllee  llaanndd,,  tthhee  yyoouunngg  ppooppuullaattiioonn,,  
tthhee  ggoooodd  wweeaatthheerr,,  tthhee  wwiilldd  lliiffee  eettcc  ccaann  ggiivvee  uuss  aa  ggoooodd  iinnddiiccaattiioonn  ooff  tthhee  ggrreeaattnneessss  wwee  wweerree  ccrreeaatteedd  ttoo  bbee  
  
AAnndd  tthheerreeffoorree,,  aass  AAffrriikkaa  rreesseettss  lleett  uuss  ggeett  bbaacckk  ttoo  tthhee  ggrreeaattnneessss  wwee  wweerree  ccrreeaatteedd  ttoo  bbeeccoommee..  
  
WWee  aarree  ggaatthheerreedd  hheerree  ttoo  mmaakkee  tthhoossee  cchhaannggeess  tthhaatt  wwee  nneeeedd  ttoo  mmaakkee  ttoo  ggeett  AAffrriikkaa  ttoo  iittss  GGoodd  ggiivveenn  
ppootteennttiiaall,,  tthhaatt  iitt  mmaayy  bbee  ttrruullyy  ssaaiidd  ooff  uuss  tthhaatt  tthhee  ppeeooppllee  tthhaatt  wwaallkkeedd  iinn  ddaarrkknneessss  hhaavvee  sseeeenn  aa  ggrreeaatt  lliigghhtt::  
tthheeyy  tthhaatt  ddwweellll  iinn  tthhee  llaanndd  ooff  tthhee  sshhaaddooww  ooff  ddeeaatthh,,  uuppoonn  tthheemm  hhaatthh  tthhee  lliigghhtt  sshhiinneedd..  IIssaaiiaahh  99::22  
  
WWee  bbeelliieevvee  tthhaatt  wwee  aarree  ssttaannddiinngg  aatt  tthhee  tthhrreesshhoolldd  ooff  AAffrriiccaa''ss  ggrreeaatteesstt  MMaarrkkeett  ppllaaccee  rreevvoolluuttiioonn..  
  
AAnndd  wwee  bbeelliieevvee  tthhaatt  tthhee  AAffrriikkaannss  iinn  tthhee  ddiiaassppoorraa  ((lliikkee  tthhee  JJoosseepphh,,  MMoosseess,,  DDaanniieellss,,  EEsstthheerr,,  MMoorrddeeccaaii,,  
NNeehheemmiiaahh’’ss  aallll  ddiiaassppoorraa))  aanndd  lloovveerrss  ooff  AAffrriikkaa  ((KKiinngg  CCyyrruuss,,  KKiinngg  AAeerrtteexxeess,,  KKiinngg  NNeebbuucchhaaddnneezzzzaarr,,  PPhhaarraaoohhss  
eettcc  ))    aarree  ggooiinngg  ttoo  ppllaayy  aa  ppiivvoottaall  rroollee  iinn  mmaakkiinngg  tthhiiss  hhaappppeenn  aass  AAffrriikkaannss  ccoommee  ttooggeetthheerr  aanndd  bbeeggiinn  ttoo  
ccoollllaabboorraattee  mmoorree  aanndd  iinnvveesstt  mmoorree  iinnttoo  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  AAffrriikkaa  aanndd  tthhee  AAffrriikkaannss..  
  
AAss  wwee  ggaatthheerr  tthhiiss  wweeeekk  lleettss  ggeett  aallll  wwee  ccaann,,  ccaann  aallll  wwee  ggeett  aanndd  sseeaatt  oonn  tthhee  ccaann  aass  wwee  bbeeccoommee  tthhee  cchhaannggee  
wwee  wwaanntt  AAffrriikkaa  ttoo  bbeeccoommee..  
  
WWee  bbeelliieevvee  tthhaatt  oouurr  cchhooiiccee  ssppeeaakkeerrss  aarree  ggooiinngg  sshhaarree  tthheeiirr  GGoodd  ggiivveenn  ccoonnvviiccttiioonnss  oonn  tthhee  ssuubbjjeecctt  tthheeyy  wwiillll  
bbee  ddiissccuussssiinngg..    IIttss  iinnddeeeedd  TTiimmee  ffoorr  AAffrriikkaass  RReesseett        
  
LLaaddiieess  aanndd  GGeennttlleemmeenn  wweellccoommee  ttoo  IInnssppiirree  22002222..    
  
##AAffrriikkaa’’ss  rreesseett  
  



 
 
 

KKiinndd  RReeggaarrddss,,    

  
MMrr..  PPaauull  WWaaffuullaa  WWaabbwwiirree  
PPrreessiiddeenntt  --  IInnssppiirree  SSyynneerrggyy..  
  


