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Kaikissa maanosissa esiintyy tällä hetkellä tulvia. Pohjoisella
pallonpuoliskolla on jäätävän kylmä, huolimatta pitkittyneestä höpötyksestä ilmaston lämpenemisestä, jonka myyttisten
hiilidioksidipäästöjen sanotaan aiheuttavan. Manipulointi ja
äärimmäinen kontrolli kuuluvat nykypäivän poliittiseen järjestykseen. Täsmälleen tätä uusi maailmanjärjestys haluaa.
Pysähdy ja tarkastele sitä, keitä tämän maailman vaikutusvaltaisimmat ihmiset itse asiassa ovat. Ääri-vapaamieliset
humanistit, joilla on natsien ihanteet, ovat kaapanneet vallan kansakunnassa toisensa jälkeen; viimeksi Kanadassa
jossa Trudeau tuli valtaan, ja sen jälkeen Yhdysvalloissa.
Kaaoksessa oleva maailma, josta puuttuu täysin järjestys,
on suunniteltu tuottamaan tilanne ja ilmapiiri, johon Antikristus ilmestyy hallitsemaan ja vallitsemaan. Kirjoitin pari vuotta sitten siitä, kuinka taivaallinen sota on
tullut alas maan päälle, ja että Paholainen käyskentelee ylpeästi ympäriinsä ottaen kansakuntia haltuunsa. Korona pandemia on selvä esimerkki toitottamalla aikaansaadusta hysteriasta, ihmiskunnan tuomiseksi kontrollin alle. Kontrollin, jonka
kansalaiset itse ovat luoneet toimiessaan massahysterian pillin mukaan saattaen
voimaan lakeja, jotka perustuvat pelkoon.
Tänään sydämeni on erityisen raskas Venäjän julistettua sodan Ukrainalle. Älkää
erehtykö tästä uskovat ystävät, tämä on suuren Goog-Maagogin taistelun alkua,
josta Hesekielin kirjan luvut 38 ja 39 kertovat. Pelkurimaisella lännellä ei ole sisua eikä päättäväisyyttä käydä Venäjän kimppuun ja se piilottelee säälittävästi
pakotteiden takana, joista ei ole mitään apua. Ainoa asia, mikä herättää Putinin on
ydinohjuksen uhka Pietarin pamauttamiseksi taivaan tuuliin.

Tervetuloa
Kevätseminaariin
11. - 13.3
Riihossa

Olen kyynelehtinyt koko päivän ajan. Venäjää ei pysty pysäyttämään sen päättäväisyydessä liikkua maantieteellisesti alaspäin lopulta Israelia vastaan ottamaan
sotasaalista. Ei ole vielä avoimesti paljastunut, mikä tämä sotasaalis on. Minulle
on selvää, että se on kaksi ja puoli miljoonaa venäjänjuutalaista jotka lähetetään
kiireen vilkkaa Israeliin Venäjältä Israelin julistaessa: ”Päästäkää minun kansani!”
Kun he ovat lähteneet, Venäjä käyttäytyy samalla tavoin kuin faarao, joka katui
päätöstään ja lähti juutalaisten perään hakeakseen heidät takaisin.
En sano, että tämä kaikki tapahtuisi käden käänteessä, mutta aivan varmasti Venäjällä on toimintavalmis strategia laajamittaiseen hyökkäykseen. Amerikka on
menettänyt halunsa taistella ja Bidenin hallinnon käytös Afganistanissa on antanut Venäjälle nyt vapaat kädet tehdä, mitä hyvänsä se tahtoo julkeasti tehdä. On
tapahtunut niin, että Paholainen tämän maailman ruhtinaana on eksyttämässä,
viettelemässä ja manipuloimassa ihmisiä hänen tahtoonsa. Ihmiskunta on menettänyt kaiken terveen harkintansa ja tullut pelon hengen voittamaksi. Mutta Herra
ei ole antanut meille pelon henkeä, vaan voiman, rakkauden ja raittiuden (KJV
terveen harkinnan) hengen (2. Tim. 1:7). Ihmisillä ei ole enää tervettä harkintaa,
koska tämän maailman ruhtinas, jonka teot me tunnemme, on ottanut haltuunsa
heidän mielensä.
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Justin Trudeau kuvaa johtajaa, joka on OTETTU HALTUUN ja presidentti Biden seuraa perässä. Nämä johtajat eivät pysty
ajattelemaan tai toimimaan enää järkevästi. Ainut mitä he kykenevät tekemään on sapelinkalistelu, jota he tekevät oman
kansansa sortamisen lomassa. Pohjois-Amerikan kansat eivät pysty ajattelemaan enää selkeästi. Ne ovat myyneet perintöosansa keittolautasellisesta kuten Eesau. Niistä on tullut laiskoja, saamattomia ja täysin turmeltuneita. Ainut asia, millä
on mitään merkitystä, on raha. Paholainen ei ole typerys. Hän tietää täsmälleen, kuinka kansakunnat saa kaatumaan. En
voinut eilen olla vertaamatta Britannian nykyisen säälittävän pääministerin puhetta Churchillin puheeseen, jossa tämä julisti
Hitlerille, kuinka Britannia tulisi taistelemaan tätä vastaan ja voittamaan. Tällainen päättäväisyys loistaa poissaolollaan Venäjän karhun alkaessa syömään kansakunnan toisensa jälkeen. Missä on Yhdysvaltojen päättäväisyys kansakuntana, jota
sillä oli Pearl Harbourin iskun jälkeen?
Jeesus oli hyvin selkeä palvelutehtävässään vanhoihin viinileileihin liittyen. Emme voi laittaa uutta viiniä vanhoihin viinileileihin, kuten seurakunta on tehnyt. Vanhat viinileilit täytyy herättää uudelleen eloon, ja jos et uskovana suostu uudistettavaksi,
sinut heitetään pois hyödyttömänä. Useimmat viinileilit ovat vanhoja ja väsyneitä ja menettäneet innostuksensa vuosikymmeniä sitten. Uskovat eivät enää usko, että voimme vaikuttaa maailmaan Kristuksen asialla. Meidät on johdettu todella
harhaan Jumalan Sanan modernien tulkintojen vuoksi, erityisesti uskon sanan menestysteologia kultin vuoksi. Rakkaani,
jos en enää usko, että voin siunatun Pyhän Hengen voimalla tehdä valtavan vaikutuksen, silloin olen vanha viinileili, eikä
ole mikään ihme, että Venäjä hyökkäsi julkeasti Ukrainaan, ja tulee jatkamaan kansakuntien uhkailemista kansa toisensa
jälkeen. Maailma tarvitsee uuden Churchillin, joka ei tee kompromissia tai tule ostetuksi tai myydyksi rahasta.
Ihmiskunta on juopunut rahasta ja vallasta, mutta Jeesus on sama ikuisesti. Uskovina meidän tulee karkottaa elämästämme
pelko, joka hallitsee sitä, puhdistaa ja uudistaa viinileilimme, ja nousta olemaan valo, joka Kristus käski meidän olemaan.
Olemme todellakin istutettu taivaallisin Kristuksessa hallitaksemme ja vallitaksemme hänen kanssaan NYT!
- Pastori Michael Howard

Sykloni iskenyt Malawiin
Sykloni iski Madagaskariin, Malawiin ja Mosambikiin.
Tammikuun lopussa Ana-myrsky iski Itäisen Afrikan maihin aiheuttaen tulvia. Myös osissa Keski- ja Etelä-Malawia ihmiset
menettivät kotinsa ja satonsa vuorokauden kestäneen rankkasateen vuoksi. Kalibun palvelutyö on auttanut hankalassa
tilanteessa oleville malawilaisia toimittamalla heille materiaalista apua. Lahjoittamalla Out of Africalle tuet tätä Malawissa
ja Mosambikissa tehtävää kallisarvoista työtä. Malawiin lähetetään avustuskontti kevään aikana.
Siunaavin terveisin,
Antti Mustakallio
Out of African hallituksen puheenjohtaja

Kuvia syklonin tuhoista
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Todistus Ugandasta
Markus Junttila vieraili Bidibidin pakolaisleirillä ja Sorotin seurakunnassa Ugandassa helmikuun alussa.
Ohessa paikallisen pastorin todistus hänen vierailustaan.
Ulos mukavuusalueelta
Markus saapui Sorotiin keskiviikkona 2.2. Olimme lähdössä Obulen kylään torstaina 3.2. kun Markus halusi käydä lähellä
olevassa pankissa. Pankkiautomaatti veti hänen luottokorttinsa sisäänsä. Menin pankkiin sisälle pyytääkseni apua. Kortin
takaisin saaminen ei onnistunutkaan, ja tästä tuli Jumalan testi meille. Tämän tilanteen kautta näin, kuinka omistautunut ja
päättäväinen Markus oli. Jatkoimme matkaamme kylään ilman korttia tuntien Jumalan rauhan. Palasimme sitten takaisin
kaupunkiin, jossa tapasimme Kalibun naisten ryhmän. Vierailumme rohkaisi heitä suuresti.
Perjantaina 4.2. menimme aamulla Sorotin kallion päälle nähdäksemme kaupungin ylhäältä päin sekä auringon nousun.
Pidimme aamurukoushetken kalliolla. Toivoimme vielä, että saisimme luottokortin takaisin. Kun se ei onnistunut, ymmärsimme kuinka Jumala opettaa meille monia asioita välittömästi, kun olemme valmiita astumaan pois mukavuusalueeltamme. Luottokortin jääminen pankkiin ei estänyt Markusta jakamasta Jeesuksen rakkaudesta kaikkien niiden ihmisten
kanssa, jotka Jumala toi hänen luokseen. Tämän jälkeen kävimme katsomassa seurakunnan hankkimaa maa-aluetta.
Markus rukoili maapalasella, ja tunsimme Jumalan hengen siellä. Kunnia Jumalalle!
Lauantaina 5.2. vierailimme paikallisessa terveyskeskuksessa. Meillä oli mahtava aamurukoushetki yhdessä, ja rukoilimme myös sairaiden potilaiden puolesta. Sitten jatkoimme toiseen paikkaan, missä näimme, miten ihmiset saavat toimeentuloa kala-altaista.
Palasimme kotiin ja lounaan jälkeen Markus kertoi minulle, ettei voi hyvin. Rukoilin välittömästi hänen puolestaan. Tiesin, että vihollinen taisteli missiotamme vastaan, mutta meidän kaikkien sisällämme oli voiton voima. Pastori ystäväni oli
järjestänyt konferenssin, johon hän oli kutsunut minutkin paikalle, mutta koska toimin Markuksen isäntänä ajattelin, että
voisimme molemmat osallistua siihen. Epäröin kuitenkin pyytää häntä mukaan, koska hänen vointinsa ei ollut hyvä. Pyysin
häntä kuitenkin, ja hän tuli mukaan oikein mielellään. On suurenmoista, miten Markus rakastaa Herraa ja antoi itsensä
Hänen käyttöönsä. Jumala oli järjestänyt tuon konferenssin, että Markuksen puolesta voitiin rukoilla ja hän saattoi vastaanottaa täydellisen parantumisen.
Sunnuntaina 6.2. menimme kokoukseen Sorotissa, johon olin pyytänyt Markusta puhumaan. Hänen saarnansa rohkaisi
uskovia suuresti. Jumala ei ole antanut meille pelon henkeä, vaan voiman ja raittiuden hengen. Kokouksen jälkeen lähdimme paluumatkalle pääkaupunkiin Kampalaan.
Olen kiitollinen siitä, että Markus totteli Jumalan ääntä ja lähti mukavuusalueeltaan jakaakseen Jumalan rakkautta ugandalaisille ihmisille. Hänen palvelutyönsä siunasi meitä.
Jumalan siunausta sinulle, ja tervetuloa uudestaan!

Kirjoittanut pastori Fred, Kalibun palvelutyön pastori Sorotissa Ugandassa

Out of African tapahtumia 2022
11.-13.3. OOA:n kevätseminaari, Riihon majatalo, Haapamäki.
Kokoukset pe klo 18.30, la klo 10, 15 ja 18, su klo 10.
Hinta täysihoidolla 160€ (pe-päivällinen - su-lounas).
Ilmoittautumiset ja kyselyt: tuijahintzell@gmail.com p. 044-0837822

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

9.-15.5 Apostolinen konferenssi.
Pihlavan leirikeskus, Lehmuutie 35, Säkylä
Puhuja: Pastori 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.
leskenropo@ooa.fi

----------------------------------Tilinumero:

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 cdlevykkeillä. Muistitikku sisältyy hintaan.

IBAN
FI52 1257 3000 5352 88
SWIFT-tunnus: NDEAFIHH

Olemme alkaneet veloittaa kirja- ja äänitemyynnin tilauksissa todelliset postikulut vuoden 2022 alusta lähtien koskien 1-5 kirjan tilauksia. Suuremmissa tilauksissa postimaksuissa joustetaan harkintamme mukaan.

Lahjoitusten viitenumerot:

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!

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.

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.

