KALIBUN JUMALUUSOPIN
JA HERÄTYKSEN RAAMATTUOPISTO
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Kalibun jumaluusopin
ja herätyksen raamattuyliopisto
Raamattuyliopistomme nimeksi tulee Kalibu University
of Divinity and Revival (Kalibun jumaluusopin ja herätyksen raamattuyliopisto). Se tarjoaa nelivuotista opetusohjelmaa, joka johtaa alempaan korkeakoulututkintoon
(Bachelor in Divinity). Yliopisto on tarkoitettu ainoastaan
kansainvälisille opiskelijoille ja sijaitsee Blantyressa Malawissa. Päätimme sijoittaa koulun Malawiin siksi, että
voisimme poistaa erityisesti nykyaikaisen länsimaisen
elämänmuodon aiheuttamat esteet ja häiriöt kaikkien
tulevien opiskelijoiden tieltä, jotta he pystyisivät keskittymään täysin Jumalan Sanaan ja kuuliaisuuteen Pyhälle
Hengelle. Toinen tärkeä tarkoitus sille, että tulemme toimimaan kolmannesta maailmasta käsin ja perustamaan
raamattuyliopiston sinne, on se, että suurin osa maailman väestöstä elää kolmannen maailman maissa ja he
ovat ihmisiä, jotka meidän tarvitsee kipeimmin tavoittaa
evankeliumilla.

Näky

Kyseessä ei ole mikään tavallinen raamattukoulu vaan
strateginen apostolisella perustalla toimiva yliopisto,
jossa varustetaan perinpohjaisesti uuden sukupolven
miehiä ja naisia viemään Jumalan valtakuntaa aggressiivisesti eteenpäin kansakuntien keskuudessa. Useimmat
kristityt ovat autuaan tietämättömiä siitä, että taivaallisissa tapahtuu jotain tarkasti suunniteltua. Herra valmistautuu vuodattamaan Jooelin ennustamat varhais- ja
myöhäissateet ja vierailemaan maan päällä tavalla, joka
ylittää kaikki aikaisemmat. Valitettavasti suurin osa seu-
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rakunnasta on huonosti valmistautunut käsittelemään
sellaista vuodatusta. Seurakunnan aika tulee päättymään samalla tavalla kuin se alkoikin. Siksi tarvitsemme
kipeästi niitä, jotka voivat toimia hengellisinä isinä ja
äiteinä; jotka ovat koulutettuja ja varustettuja sekä Sanassa että Hengessä niittääkseen satoa ja tehdäkseen
opetuslapsia.
Pyhä Henki tulee haastamaan kaikkia Kalibun jumaluusopin ja herätyksen raamattuyliopistoon tulevia
elämään radikaalisti Jeesukselle, niin että opiskelijat oppivat perustamaan dynaamisia alueellisesti hallitsevia
seurakuntia tai palvelutehtäviä, minne tahansa menevätkin tai mitä sitten tekevätkin. ”Alueen valtaaminen”
tarkoittaa sellaisen auktoriteettiaseman saavuttamista
Jumalan valtakunnassa, että uskovasta tulee ”väkevä
mies” ja hän täyttää Jeesuksen sanat: ”Hiljaiset perivät
maan.”
Kaikkien on jo korkea aika lakata näkemästä meidät
johtajina ja johdettavina. Sen sijaan meidät pitäisi nähdä lahjoilla varustettuina ihmisinä, joilla on yksi yhteinen
tavoite: nähdä Herran tulevan kirkastetuksi ja palvella
tuota päämäärää. Tietenkin on oleva johtajia ja seuraajia, mutta jokaisella on oma lahjansa ja kutsunsa. Kalibun jumaluusopin ja herätyksen raamattuyliopistossa
opiskelijoita rohkaistaan löytämään paikkansa Herrassa
niin, että he toteuttavat Jumalan tarkoituksia ja tahtoa
Hänen kunniakseen, eivät omaksi tyydytyksekseen tai
oman valtakuntansa rakentamiseksi. Me kaikki rakennamme Hänen valtakuntaansa ja tarvitsemme siihen
kaikki saatavilla olevat voimavarat. Ihmiset ovat suurin voimavara, joiden avulla siunattu Pyhä Henki tekee
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työtä. Raamattuyliopistossa haluamme nähdä jokaisen
opiskelijan käsittävän oman arvonsa ja nousemaan siunaukseksi Herralle yksinkertaisella kuuliaisuudella Pyhälle Hengelle. Emme saa koskaan unohtaa, että juuri Pyhä
Henki tuntee Isän mielen ja tahdon.
Kaikki johtajat ja opettajat ovat kokeneita kenttätyöntekijöitä. He tuovat mukaan opetukseen sen asiantuntemuksen, jonka ovat saaneet henkilökohtaisista
käytännön kokemuksistaan taistelussa, ei teorioita tai
olettamuksia. Nämä luennoitsijat ja professorit, jotka
ovat myös perusteellisia ja varteenotettavia akateemikkoja, tulevat opettamaan perinpohjaisesti Sanan syvyyksiä.

Raamatun erehtymättömyys

Kenenkään ei sallita opettaa tai palvella Kalibun jumaluusopin ja herätyksen raamattuyliopistossa, ellei hän
usko Jumalan innoitetun Sanan erehtymättömyyteen ja
seiso rohkeasti uskonsa takana.

Raamattuopiston ohjesääntö Ja hallinto

Kalibun jumaluusopin ja herätyksen raamattuyliopiston
ohjesääntö tulee olemaan se perusta, jolle koko koulun
hallinto perustuu. Siinä määritellään johtajien roolit ja
tehtävät johtajan, varajohtajan ja kanslian johtajan alaisuudessa. Kouluun muodostetaan asianmukainen johtokunta, jonka päätökset tulevat olemaan lopullisia ja
sitovia kaikissa asioissa.
Yliopistolla tulee olemaan asiaankuuluva vaakuna,
oma lippu ja arvonmerkit.
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Erinomaisuuden Henki

Kalibun jumaluusopin ja herätyksen raamattuyliopistossa kaiken edellytetään toimivan erinomaisuuden hengessä, niin kuin Herran miehille ja naisille sopii. Tämä
pätee erityisesti akateemiseen työhön, jossa opiskelijoita rohkaistaan pyrkimään akateemiseen erinomaisuuteen. Se liittyy myös kaikkeen käytännön työhön, jossa
kunnia, arvokkuus ja rakkaus osana Kristuksen kaltaista
luonnetta ovat edellytyksinä valmistuvien opiskelijoiden
vihkimiselle palvelutyöhön. Tämä vihkimys on oleva valmistuvien opiskelijoiden ensisijainen päämäärä, ja se
varustaa heidät Jumalan valtakunnan palvelukseen.
Raamattuyliopisto on oleva Pyhän Hengen koulu.
Siellä tullaan opettamaan itselleen kuolemisen periaatetta, joka seuraa aina siunatun Pyhän Hengen saadessa
toimia vapaasti, ja tämä periaate tulee olemaan täysin
toiminnassa. Kaikista opiskelijoista tulee raamattuyliopistossa ollessaan esirukoilijoita, niin että he oppivat
kaikessa ehdotonta kuuliaisuutta siunatulle Pyhälle
Hengelle. Vain aito Pyhän Hengen herätys voi muuttaa
maailman ja ravistella kansakuntia.
Akateemisten opintojen lisäksi jokaisen opiskelijan
tulee osallistua koulun hengellisiin toimintoihin, ja niiden suorittaminen vaikuttaa suuresti opiskelijan kaikkien tulosten arviointiin.

Käyttäytymissäännöt

Asianmukaiset käyttäytymissäännöt säätelevät kaikkea
käyttäytymistä, ja niitä noudatetaan tarkasti. Nämä
säännöt koskevat seuraavia osa-alueita:
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1. Henkilökohtainen asenne ja elämäntavan ja
käytöksen moraalisuus.
2. Keskinäiset suhteet:
i) Opiskelijat ja luennoitsijat
ii) Opiskelijat ja raamattuopiston hallinto
iii) Opiskelijat ja kanssaopiskelijat
iv) Opiskelijat ja ulkopuoliset ihmiset
Jokaista käyttäytymissääntöjä rikkovaa opiskelijaa rangaistaan välittömästi.

Kurinpidolliset toimenpiteet

Jokaisella laitoksella on oltava asianmukaiset kurinpidolliset toimenpiteet ja menetelmät. Kaikissa vakavissa
kurinpidollisissa asioissa, joissa käyttäytymissääntöjä
on rikottu ja joista on rangaistuksena koulusta erottaminen, lopullinen päätösvalta on koulun rehtorilla yksin tai
yhdessä kanslian johtajan ja asuntolan johtajan kanssa.
Kaikissa akateemisissa kysymyksissä raamattuopiston
johtokunta on oleva lopullinen päättävä elin. Molemmissa tapauksissa tehdyt päätökset ovat lopullisia.

Koulun asuntolat

Majoitus on suunniteltu erityisesti niin, että jokaisella
opiskelijalla on käytössään oma huone, jossa on jääkaappi ja keittolevy. Tarkoitus on, että jokaisella opiskelijalla
olisi mahdollisimman paljon yksityisyyttä, jotta hän pystyisi omistautumaan vakavissaan henkilökohtaisille opinnoille ja rukoukselle muita opiskelijoita häiritsemättä.
Ateriat tarjoillaan raamattuyliopiston ruokasalissa,
ja kaikille aterioille osallistuminen on pakollista. Opintomaksut pidetään mahdollisimman alhaisina, etteivät
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ne taakoittaisi opiskelijoita vaan he pystyisivät keskittymään opiskeluun ja Kristuksen elämän elämiseen.
Kaikki asunnot on rakennettu erinomaisuuden hengessä, ja opiskelijoiden edellytetään elävän tämän saman hengen mukaisesti.

Korkea akateeminen taso

Kaikkia akateemisia suorituksia koskevat erityisen tiukat
vaatimukset. Opiskelijoiden edellytetään osallistuvan
kaikille luennoille asiallisesti pukeutuneina ja täsmällisesti käyttäytymissääntöjen mukaisesti. Kaikille ohjaustunneille tulee osallistua ja kaikki tehtävät tulee suorittaa asianmukaisesti ja palauttaa määräajassa. Kaikki
opiskelijat tulevat suorittamaan tenttejä lukuvuoden
puolivälissä ja lopussa, lukuun ottamatta sellaista tilannetta, jossa he eivät ole saaneet hyväksyttyä suoritustodistusta yleisestä akateemisesta osallistumisestaan
ja käytöksestään vuoden aikana. Ellei opiskelija saavuta
tenteistä vaadittavaa tulosta, hänet reputetaan raamattuyliopiston johtokunnan päätöksen perusteella. Tarkasti määriteltyä tasapainoa tullaan edellyttämään koulussa vaadittavan korkean akateemisen tason sekä sen
välillä, miten opiskelija menestyy muissa hengellisissä
toiminnoissa, kuten paastoamisessa, esirukouksessa,
saarnaamisessa, ylistyksessä ja palvonnassa sekä kuuliaisuudessa Pyhälle Hengelle.

Opetussuunnitelma

Opetusohjelma tulee olemaan nelivuotinen ja johtamaan alempaan korkeakoulututkintoon. Pyöritimme
Etelä-Sudanissa kymmenen vuoden ajan samankaltais-
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ta opetusohjelmaa, joka johti diplomiin, mutta ei ollut
kansainvälisesti tunnustettu. Tämä opetusohjelma tulee
johtamaan kansainvälisesti tunnustettuun tutkintoon.
Opettajakunta tulee koostumaan neljästä opettajasta,
joista kahdella on maisterin tutkinto, yhdellä tohtorin
tutkinto ja yhdellä kaksi alempaa korkeakoulututkintoa.
Raamattuopisto toimii Kalibu Academy -koulun alaisuudessa. Kalibu Academy on hallituksen tunnustama ja
rekisteröimä, mutta sillä ei tule olemaan lainkaan toimivaltaa raamattuyliopiston asioissa.
Alustava opetussuunnitelma on seuraava:

Ensimmäinen vuosi:

Johdatus Raamattuun innoitettuna Sanana
Ensimmäinen Mooseksen kirja – alku
Armotalouskaudet
Mooses ja viisi Mooseksen kirjaa
Katsaus Vanhaan testamenttiin
Raamatun oppi		
Johdatus hepreaan
Suuret profeetat
Raamatunhistoria: jaettu valtakunta
Jesaja, Jeremia, Hesekiel
Raamatunselitysoppi

Toinen vuosi:

Evankeliumit
Jumalan valtakunta
Katsaus Uuteen testamenttiin
Johdatus kreikkaan
Pienet profeetat
Opetuslapseus
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Pyhän Hengen palvelutyö
Psalmit
Heprealaiskirje
Jooel, Sakarja, Malakia
Raamatun maantieto ja kulttuuri

Kolmas vuosi:

Paavalin elämä
Seurakunnan rakenne
Apostolien teot
Daniel
Eskatologia
Roomalaiskirje
1. & 2. Korinttolaiskirje
Galatalais-, Efesolais-, Filippiläis- ja Kolossalaiskirje
Liitot
Veri ja risti
Vertaileva uskontotiede

Neljäs vuosi: (käytännöllinen vuosi)
Viisitahoinen palvelutehtävä
UT:n seurakunta: alueellinen hallinto
Kasvatustiede
Israelin juhlat
Ilmestysmajat & temppelit
Esirukous
Paasto
Käytännön kristillisyys
Valtakunnan yhteisöjen istuttaminen
Opetuslapseuttaminen
Parantuminen, vapautuminen, ihmeet
Paimenuus
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Rakkaat ystävät ja työtoverit
Kalibu
Academy
-koulun
tavoin
Kalibun raamattuyliopisto tulee
olemaan ainutlaatuinen koko maailmassa. Olen tästä
aivan varma. Tässä
raamattuyliopistossa yhdistyvät monen vuosikymmenen aikana siunatun
Pyhän Hengen käytännön koulussa opitut läksyt ja ne syvät
totuudet, jotka Hän on ilmoittanut Jumalan Sanan valossa.
Suurin osa seurakunnasta yrittää niin kovasti olla hengellinen, että se on menettänyt kosketuksensa todellisuuteen.
Tässä raamattuyliopistossa yhdistämme aidosti dynaamisen
hengellisyyden siihen voimalliseen käytännön todellisuuteen, joka tulee vahvasta elämästä Kristuksen yhteydessä.
Tämä on väkevä yhdistelmä.
Valmistuneet opiskelijat menevät kansakuntien keskuuteen aloittamaan maata ravistelevia palvelutehtäviä, jotka
muuttavat noiden kansakuntien ja jopa kokonaisten alueiden
kohtalon. Tässä ei ole kyse uuden seurakunnan, orpokodin
tai palvelujärjestön perustamisesta vaan Jumalan valtakunnan auktoriteetista, joka tulee ilmi alueellisen hallitsemisen
kautta. Perustettavat seurakunnat, orpokodit tai järjestöt
tulevat ilmaisemaan tällaista alueellista hallintavaltaa.
Uskolliset ystäväni, haluan teidän näkevän, mikä valtava
potentiaali sisältyy tähän 2000-luvun eturintaman näkyyn ja
palvelutyöhön. Ellet ole vielä lukenut Norman Grubbin Rees
Howellsista kertovaa kirjaa Esirukoilija, hanki se, ja jos olet jo
lukenut sen, lue se uudelleen. Olin pitkään tekemisissä Walesin raamattukoulun kanssa, vaikka en koskaan opiskellut-
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kaan siellä. Ystävystyin Samuel Howellsin kanssa, ja ystävyytemme kesti hänen kuolemaansa saakka. Välillämme vallitsi
valtava hengellinen yhteys. Muistan, miten istuin tuntikausia hänen työhuoneessaan puhumassa ja jakamassa Herran
syviä asioita. Eräänä päivänä kävellessäni tuon koulun kauniilla alueella Walesin Swanseassa Herra puhui minulle selvästi ja sanoi: ”Olen antanut tämän raamattukoulun sinulle!” Välitön vastaukseni oli: ”Herra, mitä sinä sanoit?” Herra
toisti painokkaasti:”Olen antanut tämän raamattukoulun sinulle.” Tunsin
oloni nöyräksi
ja jäin ihmettelemään. Sellainen rhemasana on aina
ehdottomasti
vahvistettava vähintään
kahden todistajan sanalla. Tuon saman viikon aikana eräs
raamattukoulussa pitkään palvellut vanha nainen kutsui
minut teelle. Keskustellessamme hän sanoi minulle: ”Tiedäthän, että tämä raamattukoulu kuuluu sinulle!” Olin
hämmästynyt ja pystyin vastaamaan ainoastaan: ”Tiedän.”
Muutamaa päivää myöhemmin myös eräs toinen raamattukoulun pitkäaikainen työntekijä kutsui minut teelle ja kertoi
täsmälleen saman asian. Sen jälkeen vähintään kolme muuta ihmistä on kertonut minulle eri aikoina ja eri paikoissa:
”Walesin raamattukoulu kuuluu sinulle.” Rees Howellsin
kuolemaa seuranneiden raamattukoulun tapahtumien jälkeen jotkut kysymykset jäivät vaivaamaan mieltäni, vaikka
en koskaan epäillytkään sitä sanaa, jonka Herra oli antanut
minulle niin monia vuosia aikaisemmin. Muutama vuosi
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sitten olin jälleen Swanseassa saarnaamassa usean vuoden
tauon jälkeen. Menin näyttämään eräälle rakkaalle pyhälle
ja uskolliselle työntekijälle Walesin raamattukoulun aluetta.
Portti oli yllättäen auki, joten ajoin sisään ja näytin työtoverilleni joitakin koulun paikkoja. Istuessani autossa Herran ääni
puhui jälleen, niin kuin Hän oli tehnyt niin monia vuosia aiemmin. ”Enkö sanonut sinulle, että olen antanut sinulle Walesin
raamattukoulun?” Herra kysyi. ”Mutta se ei ole täällä, se on
tuo raamattuopisto Afrikassa.” Sekunnin murto-osassa kaikki
palaset loksahtivat paikoilleen ja näky tuli kristallinkirkkaaksi.
Kyse ei ollut rakennuksista ja maa-alueesta Walesin Swanseassa vaan Herran Rees Howellsille antaman näyn tuomisesta
2000-luvulle ja sen hienosäätämisestä tälle ajalle, joka on lopun aikaa.
Kutsun sinua tärkeäksi työtoveriksi tässä hämmästyttävässä näyssä. Saat valtavan etuoikeuden lähettää valmistuneita
opiskelijoita maan ääriin aloittamaan uutta dramaattista Jumalan liikehdintää tällä planeetalla Hänen kunniakseen ennen
kuin Hän palaa takaisin.
Tule tekemään työtä kanssamme ja niittämään satoa. Etsin tuhatta ihmistä, jotka voisivat kukin antaa 500 euroa kertalahjoituksena tai muutaman kuukauden aikana. Tilitiedot
lahjoitusta varten ovat: FI52 1257 3000 5352 88, viite 1177.
Käytäthän viitettä maksaessasi. Tämä on todellakin ihmisten kohtaloita muuttava sijoitus. Haluan todella, että pääset
nauttimaan sadonkorjuusta kanssamme, ja niin tulee myös
käymään. Raamattuopiston on tarkoitus aloittaa toimintansa
vuonna 2016.
Siunauksin ja rakkaudella Kristuksessa

Michael Howard
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