Tue ja sijoita työhömme! Soita puh. 0600 1 2255
(Suomen työ) ja puh. 0600 1 2211 (Afrikka)
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Keräysluvan nro: RA/2020/1540
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Kallisarvoiset ystävät ja työtoverit,
Meidän tulee muistaa ainoastaan yksi asia täyden
hämmennyksen, epäjärjestyksen ja kaaoksen keskellä, joka on ottanut maailman haltuunsa: Meidän
Jumalamme istuu vakaasti valtaistuimellaan ja Hänellä on täysi hallintavalta. Uskovat eivät voi antautua
maailman järjestykselle ajatuksin, sanoin tai teoin.
Tällainen on Herran pettämistä. Mitä eroa oikeastaan
oli siinä, kun Pietari ja Juudas pettivät Jeesuksen?
Tietysti se, että Pietari meni ja itki syntiänsä, kun taas
Juudas meni ja hirtti itsensä.
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Kuitenkin petos on petos, ja kavaluutta vihataan, kuten ne seitsemän republikaanisenaattoria, jotka äänestivät demokraattien rinnalla presidentti Trumpia vastaan
(Yhdysvalloissa virkarikosoikeudenkäynnissä) ovat nyt todenneet. Kukaan ei halua heidän jatkavan enää. He menettävät paikkansa kongressissa seuraavissa
vaaleissa, mikä on aivan oikein. He ovat kavalia pettureita.
On olemassa vain yksi vihollinen. Sinä hetkenä, kun kuvaillessamme mitä tahansa
tilannetta, tapahtumaa tai ihmistä ja toteamme niissä olevan epäjärjestystä, hämmennystä tai kaaosta, niin tiedämme että Saatana on joko suunnitellut tilanteet, tai
ainakin jollakin tavalla vaikuttamassa niissä. Niinpä tämän niin kutsutun Covid-19
pandemian typeryyden keskellä on kaikki nämä kolme elementtiä, jotka ovat aivan
selvästi suunniteltu luomaan epäjärjestystä ihmiskunnassa, niin että Antikristuksen järjestelmä vahvistuisi ihmisten omasta tahdosta. Tavallisten ihmisten laaja
enemmistö on antanut oikeutuksen koronaan liittyville toimintatavoille ja mielivaltaiselle lainsäädännölle ja säännöille.
Täällä Afrikassa lähes 800 oppilaan Kalibu Akatemiassamme - joista lähes kaikki
majoittuvat koulun asuntoloissa – meidät pakotettiin lähettämään neljäsosa oppilaistamme kotiin sen jälkeen, kun maan terveysministeri antoi uuden tyhmän
säädöksen. Ennen oppilaiden lähettämistä kotiin kaikille oppilaille täytyi tehdä koronatesti. Kenenkä tahansa oppilaan, joka sai testistä positiivisen tuloksen, täytyi
jäädä kouluun ja olla karanteenissa. Nämä oppilaat ovat eläneet yhdessä, syöneet
yhdessä, opiskelleet yhdessä ja rukoilleet yhdessä. Yksikään oppilas ei saanut
testistä positiivista tulosta. ONGELMAN JUURI ON SE, ETTÄ TERVEYSMINISTERIÖIDEN IHMISET HALLITSEVAT USEIMMISSA KANSAKUNNISSA PELON
JA VAROJEN KAUTTA. He ovat poliitikkoja ja suurimmilta osin tietämättömiä asioista lääketieteellisistä tutkinnoistaan huolimatta.
Olen aivan innoissani uudesta korkeasti koulutettujen lääkäreiden ja eksperttien
liikkeestä. He ovat perustaneet MAAILMAN LÄÄKÄRIEN LIITON, (engl. World
Doctors Alliance) ja kehottavat kaikkia heittämään pois maskinsa. Tietenkin maailman terveysjärjestö WHO ja muut terveydenhoitoalaa hallitsevat toimijat ovat aloittaneet laajan kampanjan heitä vastaan. He taistelevat heitä vastaan nähdessään
valtavien taloudellisten voittojensa ja järkkymättömän valtansa olevan uhattuna.
Entinen terroristijohtaja, joka johtaa nyt WHO:ta on klassinen esimerkki ”FIRMASTA”, joka haluaa pitää taloudellisesti tuottoisan asemansa.
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On pelottavaa nähdä se, kuinka nopeasti Antikristuksen järjestelmä on junaillut vallan haltuun ottamista Yhdysvalloissa
”Uneliaan Joen” valinnan jälkeen. Kaikki se, millä on moraalista arvoa, on nopeasti rapautumassa; hävetköön kaikki uskovat, jotka äänestivät Bideniä. Mitä petollisuutta Herran nimelle se olikaan. On vakavasti väärin äänestää tunteisiimme
pohjautuen ja jättää huomiotta se, mitä ihmiset oikeasti edustavat. Miten kukaan amerikkalainen on voinut äänestää virkaan
kandidaatin, jolla on vakava dementia?
Lopuksi tärkeä huomio. Sunnuntaina 21. helmikuuta juutalaisia eri puolilla maailmaa kutsuttiin yhteiseen rukoukseen. Tuosta yhteisestä rukouskokouksesta tuli hyvin tunteellinen tilaisuus, jossa anottiin Jumalalta pelastusta: ”Maailmankaikkeuden
Hallitsija, me, sinun rakkaat lapsesi, jotka olemme tulleet yhteen eri puolilla maailmaa, käännymme puoleesi rukoillen. Ota
vastaan tämä rukouksemme armossasi ja laupeudessasi. Kiitämme sinua vilpittömästi kaikista päivittäisistä siunauksistamme, anomme sinua sydämemme pohjasta lähettämään Messiaan välittömästi pelastamaan meidät armossasi tästä pitkästä
maanpakolaisuudesta ja kärsimyksestä ja tuomaan rauhan maailmaan. Emme voi enää odottaa! Kaipaamme sitä, että
sinun suuri nimesi ilmoitetaan kansakunnille ja että Sinun hallintavaltasi palaa koko maailmaan ja läsnäolosi sinun BEIS
HAMIKDASHiisi - Pyhään temppeliisi – NYT!”
Shema Israel, A-don-ay E-lo-hei-nu, A-do-nay Echad.
Kuule, oi Israel, Herra meidän JUMALAMME, Herra ON YKSI.
https://youtube.com/watch?v=OseTUbOP1Dc
Tämä klippi kannattaa katsoa, ja innostua siitä, kuten minäkin tein.
Rakkain terveisin,
- Pastori Michael Howard

Todistuksia

Olen Anja Tuominen, 85 v. Tampereelta. Vaikka
jo 13-vuotiaana sain uskon sydämeeni, tunsin pitkän aikaa sisälläni tyhjyyttä, kuin jotakin puuttuisi.
Tuli niin voimakas halu kasteelle ja niin päivä koitti
16.12.2020 minut kastettiin hotellin kylpyammeessa. Aamupäivällä lepäillessäni aloin puhua yhtäkkiä
kielillä, jotka eivät meinanneet loppuakkaan. Siitä
tiesin, että olin oikealla tiellä. Tiesin, että Jeesus
Kristus, oli läsnä Hengessä. Kiitos Jeesus! Hän
vapahti minut ja antoi voiman kulkea kohti voiton
seppelettä.
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Minulla on ollut synnynnäinen jalkaterien virheasento. Kävelin puolitoistavuotiaaksi asti polvillani. Minua käytettiin lääkärissä, mutta siitä ei ollut apua. Muistan, kuinka lapsena valvoin joskus öisin sen vuoksi, että jalat
olivat kipeät, mutta ajattelin, että ne ovat kasvukipuja. En pitänyt liikuntatunneista, koska tulin siitä kipeäksi
ja liikunta oli hankalaa.18-vuotiaana kävin ensimmäisen kerran fysioterapeutilla, koska niskat olivat jumissa
ja pyörryin. Fysioterapeutti ihmetteli, että miten olet saanut nämä näin jumiin. Lisäksi tein huonon ammatinvalinnan, opiskelin seisomatyöhön, ja tein sitä 20v, kunnes koko kehossa oli lopulta paljon virheasentoja ja
kovia kipuja ja menetin työkykyni. Sain n. vuosi sitten kalliit, muotin mukaan tehdyt (=ortopediset) pohjalliset,
mutta niidenkin kanssa tuli ongelmia, enkä pystynyt pitämään niitä. Olen kamppaillut kovasti asian kanssa,
tammikuussa ikään kuin kuin luovutin, luovuin siitä toiveesta, että tulisin kivuttomaksi ja työkykyiseksi.
Noin viikko sen jälkeen olin eräässä kodissa rukoilemassa rukousystävien kanssa, kun talon isäntä kysyi
jokaiselta henkilökohtaista rukousaihetta. Olin menossa kuntoutukseen ja pyysin viisautta lääkärille ja fysioterapeutille. En edes muista, mitä asioita puolestani rukoiltiin, enkä tuntenut jaloissani mitään, mutta yhtäkkiä
koin, että nyt jalkaterät ovat suorassa! Kotiin tultuani kävin kävelemässä reilun kilometrin lenkin, yleensä tulin
sellaisesta tosi kipeäksi, mutta nyt en tullut! Tämä on suuri ihme, olen niin hämmästyneen iloinen ja valtavan
kiitollinen Jumalalle!
Rebekka Hyny

Out of African tapahtumia 2020
Kotikokoukset Ulvilassa maanantaisin klo 18
Tiedustelut: korpi.mikko@gmail.com

Yhteystiedot:
Out of Africa ry
Murtomäentie 4-6 F 47
33470 Ylöjärvi

24.-30.5. Apostolinen konferenssi, Pihlavan leirikeskus, Säkylä
puhuja Michael Howard
Kaikki tiedot päivittyvät nettiin www.ooa.fi. Tarkempia tietoja
kokouksia koskien puh. 044-0837822. tai kauppa@ooa.fi.

puhelin:
+358 44-0837822.
Sähköposti:
info@ooa.fi,
kauppa@ooa.fi
Lesken Ropo -projekti:
Puhelin:
+358 44-0837822.
www.leskenropo.fi

----------------------------------Tilinumero:
IBAN
FI52 1257 3000 5352 88
SWIFT-tunnus: NDEAFIHH

Lahjoitusten viitenumerot:
Viite 3007
– Yleinen lahjoitusviite (kattaa
koko työn, niin koti- kuin ulkomailla)
Viite 1177
– Afrikan työn yleinen viite (sis.
Kalibu-Raamattuyliopiston,
Kalibu-Akatemia-koulun, pastorikannatuksen ja humanitäärisen avustustyön, mm. Ugandan
pakolaisleirityö)
Viite 5225
– OoA:n vanhustyö/Lesken
Ropo -projekti (sis. Lesken-Ropo-vanhuskylän ja Kalibun
klinikan)
Huom.! Vanhat viitenumerot
6004, 2011 ja 1012 sekä 1371
ovat poistuneet käytöstä.

Joulukuun apostolisen konferenssin äänitteet saatavilla mp3-muodossa maaliskuun aikana. Hinta 60€. Voi tilata CD-sarjana tai USB-tikulla (tikku sisältyy hintaan). Tilaukset
kauppa@ooa.fi tai puh. 044-0837822. Olemme alkaneet veloittamaan kirja- ja äänitemyynnin tilauksista postikulut vuoden alusta lähtien.
HUOMIO! Muistathan ilmoittaa meille osoitteenmuutoksestasi! Lähetä uutiskirjeen tilausta, peruutusta tai osoitteenmuutosta koskevat sähköpostit osoitteeseen kauppa@ooa.
fi (myös kirja- ja äänitetilaukset). Muistathan myös aina laittaa viitteen maksuusi tehdessäsi lahjoituksen rahankeräystilillemme. Kiitos!
Rahankeräyksen järjestäjä: Out of Africa ry
Lupanumero: RA/2020/1540
Rahankeräyksellä kerättävät varat käytetään:
1. Etelä-sudanilaisten pakolaisten keskuudessa tehtävään avustustyöhön Bidibidin pakolaisleirillä Ugandassa. Varoilla mahdollistetaan toimintaa tukemalla työntekijöitä taloudellisesti, järjestämällä koulutustapahtumia 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 maita. Hätää lievitetään jakamalla avustuspakkauksia, joissa on välttämättömiä elämiseen liittyviä tarvikkeita
kuten ruokaa, astioita ja pesuaineita. Varoja käytetään myös Covid-19 pandemian aiheuttamien taloudellisten ja sosiaalisten vahinkojen lievittämiseen.
3. Katastrofiavun antamiseen Mosambikissa. Kerättäviä varoja käytetään kodeistaan pakenemaan joutuneiden ihmisten auttamiseen Kalibu Ministriesin seurakuntatyön kautta Mosambikissa.
4. Vanhustyön toteuttamiseen. Varoja käytetään vanhusklinikan toiminnan mahdollistamiseen Chincheressä, Malawissa. Varoilla lähetetään avustuskontteja, osallistutaan toiminnasta koituviin kuluihin, sekä
rahoitetaan toiminnan laajentamista (kuntoutusosasto vanhuksille v. 2021). Vanhusklinikan terveydenhoitopalvelut ovat vanhuksille (yli 60-vuotiaat) ilmaisia. Varoilla rakennetaan myös koteja heikoista elinolosuhteista kärsiville vanhuksille. Varoja käytetään myös mahdollisten kehitysyhteistyöhankkeiden, jotka
tähtäävät vastaavan vanhustyötoiminnan laajentamiseen ja kehittämiseen alueella, omarahoitusosuuksiin.
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 pääkaupunkiin 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.

