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Kallisarvoiset ystävät ja työtoverit,

Mikä ”hullu vuosi” vuodesta 2020 tulikaan, kun suurin 
osan maailman väestöstä muuttui sopuleiksi ja ryn-
täsi alas Covid-19 jyrkänteeltä. Tansanian presiden-
tin vastaus tilanteeseen oli klassinen. Hän ajoi pois 
maastaan WHO:n, Punaisen ristin ja monta muuta 
järjestöä tyhmine toimintatapoineen. Bill ja Melinda 
Gatesin pahan säätiön takia maailmassa on olemas-
sa vakava käytännöllinen toimintamalli maailman 
väkiluvun vähentämiseksi. Sen on tarkoitus alkaa 
Afrikasta, sillä afrikkalaiset ”ovat SURKUTELTAVIA.” Onko Adolf Hitlerillä ja Bill 
Gatesilla mitään eroa? Kokonaisen ihmisryhmän kansanmurha on ”luciferilaista”, 
kuten yksi kansainvälinen asiantuntija kuvaili heidän toimiaan eräässä paneeli-
keskustelussa. Saatanallinen juoni suurimman osan yli miljardista afrikkalaisesta 
hävittämiseksi kuulostaa käsittämättömältä, mutta siitä huolimatta tämä murhan-
himoinen suunnitelma, jolla on maailmanlaajuinen tuki, etenee ”humanitaarisen 
avun” savuverhon alla. Rokotteet ovat kammottavia keinotekoisia molekyylejä, 
jotka on suunniteltu tappamaan siitä huolimatta, että niiden on sanottu pelastavan 
maailman. Ystävät ja työtoverit, älkää ottako koronavirusrokotetta. 

Presidentti John Magufulin todistus on selkeä, kun hän sanoi: ”Paholainen tahtoi 
ottaa haltuunsa maailman, mutta me tahdomme muistuttaa häntä, että hänellä ei 
ole mahdollisuutta siihen Tansaniassa. Voin vahvistaa sen, että (maassamme) ei 
ole ollut eikä tule olemaan lockdowneja (yhteiskunnan sulkutoimenpiteitä), vaan 
jatkamme elämäämme eteenpäin normaalisti, koska uskomme Jumalaamme, 
joka on suurempi kuin yksikään tauti.” Kuinka virkistävä kommentti tämä on ”sur-
kuteltavalta” afrikkalaiselta johtajalta. Toinen ”surkuteltava” afrikkalainen johtaja, 
korkeasti koulutettu Etelä-Afrikan korkeimman oikeuden tuomari sanoi tiedotusvä-
lineille: ”Huudan Jumalan puoleen, enkä lakkaa tekemästä niin… jos tähän valmis-
tetaan rokote, en tahdo sitä. Elämme lopun aikoja meidän kristittyjen näkökulmas-
ta… joten jos valmistetaan rokote, jossa on luku 666 haluan Jumalan tuhoavan 
sen…” Tämä tuomari on saanut näkökannastaan osakseen valtavasti kritiikkiä 
Etelä-Afrikan kaltaisessa räjähdysherkässä maassa, jossa ”korona-korttia” käyte-
tään poliittiseen manipulointiin. Miksi rokotepulloissa, jotka on annettu Afrikkaan, 
lukee: ”Käyttöön ainoastaan Afrikassa?”

Jumalan kiitos, Hän on suurempi kuin kaikki ihmisten suunnitelmat, ja erityisesti 
Herra on Saatanaa suurempi. Mikä etuoikeus onkaan elää tässä ajassa ja nähdä 
aikakausien täyttymys. Ei ole mitään, minkä tulisi vangita meidät ja kuluttaa meidät 
enemmän kuin SULHASEMME tunteminen, ja Hänen kaltaisekseen muuttuminen. 
Olen mietiskellyt syvästi Kristuksen morsiamen aihepiiriä. Kristus on aivan täydel-
linen jokaisella elämän alueella. Tietäessäni tämän olevan totta kysyin Herralta: 
”Kuinka yllän koskaan sellaiseksi morsiameksi, jonka tahdot pojallesi, kun olen 
itse niin epätäydellinen?” En etsinyt mitään tyhjentävää vastausta tähän, kuten 
että ”olen täydellinen Kristuksessa,” vaan jotain todellista ja ikään kuin ”käsin kos-
keteltavaa”. Ongelmamme on se, että pyrimme koko elämämme ajan tekemään it-
sestämme täydellisiä. On niin mahtavaa, että lain aikakaudella oli uhri TIETÄMÄT-
TÖMYYDESSÄ TEHTYJÄ SYNTEJÄ varten, joka kattoi ne synnit, joista ihmiset 
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eivät olleet tietoisia. Kun alamme kaivelemaan syntejä elämässämme päädymme tekemään syntiä. Jumala kyllä näyttää 
meille ne elämämme alueet ja luonteenpiirteet, joista Hän ei pidä. Olemme kaikki syntyneet erilaisten luonteenpiirteiden 
kanssa. Osa luonteenpiirteistämme on osa luomistamme, toiset puolestaan olemme oppineet, ja ne täytyy laittaa pois, 
kuten meitä kehotetaan ”riisuutumaan vanhasta luonnosta.” Jaakob ja Johannes olivat ”ukkosenjylinän poikia”. Johannek-
sesta tuli rakkauden apostoli, mutta olen varma siitä, että hän ei koskaan menettänyt jylinäänsä. Muistat varmasti, kuinka 
Pietari kysyi Jeesukselta Johanneksesta: ”Herra, kuinka sitten tämän käy?” (Joh. 21:21) Vastatessaan hänelle Jeesus 
kehotti Pietaria pitämään huolta omista asioistaan ja seuraamaan Häntä. Mikä hieno neuvo tämä onkaan kaikille uskoville!

Morsiamen tulee ihailla sulhastaan yli kaiken, hänen vastatessa sulhasen kutsuun morsiamelle. Meidän ilomme, riemumme 
ja velvollisuutemme on ihailla ja palvoa sulhastamme koko olemuksellamme. Kristuksen rakkauden kutsu meitä kohtaan on 
yksinkertaisesti suurenmoinen, Hänen kutsuessaan ja voittaessaan meitä rakkauteensa. Mikä on vastauksemme Hänelle? 
Ainoastaan sen, että sanomme ”Herra, ihailen Sinua,” niin että todella tarkoitamme sitä, tulisi muuttaa koko sisäisen ole-
muksemme vedeksi ja saada kyyneleet virtaamaan silmistämme. Kyynelten tulisi olla rakkauden ja ihailun kyyneliä, sekä 
kiitollisuuden, ylistyksen ja palvonnan kyyneleitä. Uskovat saattavat turhaan esittää kaikenlaisia vastaväitteitä, joilla he 
yrittävät todistella ja oikeuttaa sen, miksi he eivät täytä tätä valtakunnan periaatetta.  

Mitä enemmän palvomme Häntä, sitä enemmän Herran ilmestystietoa räjähtää yllemme, ja sitä enemmän saamme tietää 
niistä asioista, jotka elämässämme eivät miellytä sulhastamme. Nuo ovat niitä asioita, jotka meidän sitten tulee korjata. En 
voi painottaa tarpeeksi sitä, kuinka tärkeää palvonta on Herralle, ja puhun syvästä kunnioittavasta palvonnasta, joka sulat-
taa ja tyhjentää palvojan täysin. Sitä, kuinka Herra laskeutuu ja istuutuu valtaistuimelle, jonka palvonta on muodostanut, ei 
pysty sanoin selittämään, mutta sen tuntee hengessä. Tämä on se paikka, jossa morsiamesta tulee yhtä sulhasen kanssa, 
ja jossa todellisia valtakunnan asioita käsitellään.     

- Michael Howard

Morsiamen laulu 

Kanssasi saan käydä päivään uuteen,
tarttua näin toivon salaisuuteen,
kauneuteesi uppoutua tahdon,
ihmeellistä Sulhastani palvon.

Rakkautesi pelkoni pois poistaa,
kirkkautesi sielussani loistaa,
onneni on olla lähelläsi,
kätkeytyä Sinun elämääsi.

Ei yötä, kuolemaa, ei pimeyttä,
vanha taakse jää, ei synkeyttä,
Kuninkaani, Herrani, Sua palvon,
polvistua edessäsi tahdon.

Ikuisuuden kanssasi saan olla,
on päättymätön Rauhan Valtakunta,
aivan niinkuin suurten vetten pauhu,
nimellesi sointuu voittolaulu.

– Rebekka Hyny
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Julkaisemme uutiskirjeessä poikkeuksellisesti unen, jonka eräs tuntemamme henkilö on nähnyt:

Kesä-heinäkuun tienoilla näin unen rokotteesta. Ihmisiä painostettiin ottamaan sellainen. Viranomaiset sanoivat, että 
rokotteesta olisi kaikenlaista hyötyä, mutta näin, että se oli tehty ihmisten kontrolloimista varten. 

Unessa olin kaupungissa. Pakenin viranomaisia ja yritin löytää jotakin, en muista tarkkaan mitä. Ehkä yritin löytää ihmi-
siä ja varoittaa heitä, koska sisälläni tunsin, että oli hätätilanne.

Jotkut perheenjäsenistäni olivat jonottamassa saadakseen rokotteen. Tartuin heitä kädestä ja varoitin heitä. Näin viran-
omaisen, jolla oli rokote kädessään. Hän oli valmis rokottamaan ihmisiä. Hän seisoi oven vieressä, joka johti bunkkeria 
muistuttavaan tukikohtaan. Näin mitä tapahtui niille, jotka ottivat rokotteen: Heidät ahdettiin tuohon bunkkeriin, joka oli 
pimeä ja likainen. Kaikki bunkkerissa olivat juovuksissa. Lopulta rokotetut ihmiset alkoivat oksentamaan, ja he hukkuivat 
kaikki omaan oksennukseensa. 

Pakenimme yhteiskuntaa niiden kanssa, joita varoitin. Juoksimme pusikkojen lävitse metsään. Oli alkusyksy. Kävelimme 
ylämäkeen, kunnes saavuimme paikkaan, missä toiset odottivat meitä. Siellä näin, kuinka minulla oli verenpunainen 
huntu – niin kuin morsiamella – joka ulottui päästäni alas maahan asti. Olin kruunattu kultaisella kruunulla, joka oli Elä-
män Kruunu, tai ainakin niin kuulin unessa sanottavan. Sitten heräsin.

Kalibun palvelutyöstä

Työ Kongossa alkanut!

Kalibun palvelutyö on rekisteröity Kongossa ja työ siellä on alkanut. Itä-Ugandan työn johtaja, pastori Jeremiah Igitunga 
vieraili tiiminsä kanssa Kongossa marras-joulukuussa. 

Ihmisiä kokouksessa Kongossa



Yhteystiedot:

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

puhelin:
+358 44-0837822.
Sähköposti: 
info@ooa.fi, kauppa@ooa.fi 

Lesken Ropo -projekti: 
Puhelin: 
+358 44-0837822.
Sähköposti:
leskenropo@ooa.fi
-----------------------------------

Tilinumero:

IBAN 
FI52 1257 3000 5352 88
SWIFT-tunnus: NDEAFIHH

Lahjoitusten viitenume-
rot:

Viite 3007
– Yleinen lahjoitusviite (kattaa 
koko työn, niin koti- kuin ulko-
mailla)

Viite 1177
– Afrikan työn yleinen viite  (sis. 
Kalibu-Raamattuyliopiston, 
Kalibu-Akatemia-koulun, pasto-
rikannatuksen ja humanitääri-
sen avustustyön, mm. Ugandan 
pakolaisleirityö)

Viite 5225
– OoA:n vanhustyö/Lesken 
Ropo -projekti (sis. Lesken-Ro-
po-vanhuskylän ja Kalibun 
klinikan)

Huom.! Vanhat viitenumerot
6004, 2011 ja 1012 sekä 1371 
ovat poistuneet käytöstä.

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 2020

Kotikokoukset Ulvilassa maanantaisin klo 18
Tiedustelut: korpi.mikko@gmail.com 

13.2. klo 14 Kangasniemi. 
Yhteydenotot marjo.ignatius@gmail.com

5.-7.3. OOA:n kevättalven seminaari, Riihon majatalo, Keuruu.
Kokoukset pe klo 19, la klo 10, 15.30 ja 18.30, su klo 10. Hinta 150€ 

täysihoidolla. Kyselyt ja ilmoittautumiset 19.2. mennessä tuijahintzell@gmail.com 
tai p. 044-0837822

 
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.

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! 

Joulukuun apostolisen konferenssin äänitteet saatavilla mp3-muodossa helmikuun ai-
kana. 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 äänite-
myynnin tilauksista postikulut vuoden alusta lähtien.


