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Toivon vilpittömästi, että voisitte kaikki olla Blantyressä näkemässä ja kokemassa sen, mitä täällä tapahtuu Akatemiamme opiskelijoiden keskuudessa
nauttiessamme Pyhän Hengen vierailusta. Kaikki
Raamattuyliopiston opiskelijat ovat päättäneet 21
päivän paaston, joka on innoittanut heitä ja antanut
heille myös Pyhän Hengen tulen vuodatuksen. Kalibu Akatemian opiskelijoiden voidaan kuulla laulavan
ja palvovan Herraa asuntoloissaan öisin. Ennennäkemättömän suuri joukko opiskelijoita kokoontuu aamurukouksiin heidän etsiessä
Herran kasvoja, jotta Hän vierailisi heidän keskuudessaan. Kaikki koulussa – sekä
henkilökunta että opiskelijat – tekevät yhteistyötä tuodakseen valtavan muutoksen
Akatemiaan. Tietenkin kun valo loistaa myös pimeys paljastuu. Opiskelijat kaipaavat todistaa siitä, mitä Herra tekee heidän keskuudessaan ja heidän henkilökohtaisessa elämässään. Monet opiskelijat vapautuvat kaikenlaisista kahleista,
erityisesti seksuaalisista kahleista, jotka johtuvat heidän kotitaustoistaan. Opiskelijat etsivät itse apua ja sielunhoitoa, ilman että koulun henkilökunta taivuttelisi tai
painostaisi heitä siihen. Kysyin kaikilta opiskelijoilta viime lauantai-iltana: ”Kuinka
monet teistä todella, tarkoitan, todella rakastatte Herraa? Älkää nostako kättänne,
ellette todella tarkoita sitä.” Ei ollut tuskin kättä, joka ei olisi noussut ylös.
Olen pitänyt opetussarjan palvonnasta. Siitä, mitä todella merkitsee palvoa Jumalaa verrattuna ylistämiseen. Neljän viikon opetuksen jälkeen opiskelijat vastaavat siihen, ja Herran voitelu on jokaisen koulun yhteisen kokoontumishetken
yllä. Korona unohtuu Jumalan läsnäolossa, ja näin asian tulisikin olla tässä suojasatamassa. Pelko on nielty ja voitto saatu. On hetkiä, jolloin Herran läsnäolo saa
paikan vavahtelemaan, kuten silloin kuin alkuseurakunta rukoili. On hyvin riemastuttavaa nähdä ja kokea tämä Jumalan liikehdintä.
Olemme puhuneet niin paljon ”alueensa hallitsevista yksiköistä”. Näitä yksikköjä
voisi parhaiten kuvata Jumalan ”hallinnan voimanpesiksi”. Ne asettavat voimaan
Jumalan valtakunnan auktoriteetin maailman herruuden keskelle. Herra on antanut uskoville kaikissa kehitysvaiheissaan vallan hallita ja vallita, mutta jokaisen
yksilön tulee nousta tuohon kutsuun ja vastuuseen. Useimmat uskovat eivät tiedä tästä mitään, tai sitten ole valmiita sitoutumaan tai uhrautumaan sen vuoksi.
Asettamalla Kaikkivaltiaan Jumalan valtakunnan periaatteet toimintaan työnnämme taaksepäin pimeyden valtakuntaa ja sen hallitsijaa, perustaen näin valkeuden
valtakuntaa. Ei ole väliä, millä tasolla toimimme. Kyseessä voi olla perheyksikkö,
liiketoimi, orpokoti, koulu tai mikä tahansa muu laitos. Meidät on kutsuttu olemaan
”maan suola”, ja jättämään Herran tuoksun minne tahansa menemmekin. Tämä
antaa todellisen tarkoituksen elämäämme, josta niin helposti saattaa tulla arkipäiväisen ikävää.
Kalibu Akatemiasta on tullut uuden kehityssuuntauksen edelläkävijä, kun se on
seissyt VALTAKUNNAN periaatteiden puolesta. Koulun vaikutus ulottuu nyt Malawin koulujen toimintatapoihin sekä myös naapurimaihin. Me emme ole muuttamassa opiskelijoiden elämiä täällä sanoin vaan teoin. On todella innostavaa
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nähdä suurimpien kapinallisten muuttuvan hengellisiksi johtajiksi. Tässä on pohjimmiltaan kyse käytännön kristillisyydestä.
Tietenkin tähän liittyy aina ”hintalappu”, mutta pääasia on pitää katse kiinnitettynä Herrassa ja siinä päämäärässä, jonka
Hänen Sanansa asettaa. On suurenmoista nähdä Pyhän Hengen muuttavan voiman toimivan opiskelijoiden, opettajien ja
työntekijöiden elämässä. Tämä voima saattaa Hänen valtakuntansa auktoriteetin toimintaan ja hallintaan, niin että suurten
joukkojen elämät voivat muuttua yksi kerrallaan. Tästä kristityn elämässä on kyse. Emme voi tehdä opetuslapsia kansakunnissa, ennen kuin meistä itsestämme tulee opetuslapsia.
Niin paljon tapahtuu tällä hetkellä ja työn kasvaessa vastuumme kasvavat jatkuvasti. Elämme lopun aikoja, siitä ei ole
epäilystäkään. Vastaukseni niille, jotka jankuttavat aina SALALIITOISTA on tämä: Eikö se, että Saatana ottaa vallan maan
päällä Antikristuksen järjestelmällään sitten ole äärimmäinen salaliitto? Kuka tahansa, varsinkin uskova, joka kieltää sen,
että pahuus rehottaa on säälittävän naiivi. Herää seurakunta! On aivan ilmiselvää, että tämä koko Covid-19 hölynpöly on
tähän mennessä suurin ansa, joka on koskaan viritetty ihmiskunnalle. Painotan jälleen: ÄLÄ OTA ROKOTETTA.
Ryhmä israelilaisia lääkäreitä ja ajattelijoita on juuri haastanut Israelin hallituksen Haagin kansainväliseen rikosoikeuteen.
Miksi, kysyt. Syy tähän on se, että 60-kertainen määrä vanhuksia ja 240-kertainen määrä nuoria on kuollut rokotuksen vaikutukseen, kuin mitä olisi kuollut itse koronavirukseen (parin kuukauden sisällä rokotuksen saamisen jälkeen). Bill Gates
on avoimesti todennut, että maailma on ylikansoitettu ja että ihmisten lukumäärää täytyy vähentää merkittävästi. ”Herra
hyväntekijä” puhuu tällä tavoin kansanmurhan puolesta. Tämä kaikki on Paholaisen järjestelmän valmistelemista.
Pidetään katseemme vakaasti hänessä, joka on uskomme alkaja ja täydelliseksi tekijä. Nyt on todella aika rakastua Kristukseen niin kuin ei koskaan ennen, ja nousta tänä tärkeänä ajan hetkenä, jona olemme Hänen lähettiläitään.
- Pastori Michael Howard

Todistuksia
Meillä oli tosi onnistunut kevätseminaari Riihon majatalossa!

Tulimme yhteen pienellä ryhmällä nykyisen koronatilanteen keskellä. Koin, että Herra oli mielissään siitä. Olimme koolla Hänen
vuokseen.
Palvelin Sanan jakamisessa viikonlopun aikana. Seminaarin
aihe oli ”Kristuksen ruumis toiminnassa”. Halusin avata Sanasta
sitä tarkoitusta, joka Jumalalla on meille hänen omilleen Hänen
ruumissaan. Herra laittoi sydämelleni kohtia Efesolaiskirjeestä
tähän liittyen. Sanaa tutkiessani ymmärsin, että tämä tarkoitus
toteutuu ainoastaan YHTEYDESSÄ Kristuksen ruumiissa, ei
omillaan. Tässä palvelutehtävässä ei ole muutenkaan kyse meistä itsestämme, vaan HÄNESTÄ, joka on tehnyt meidät YHDEKSI
pelastamalla meidät Jeesuksen kautta. Tämän tulee olla vahva
perustuksemme. Me toimimme Häneltä saaduissa lahjoissa ja
kutsumuksissa kirkastaaksemme HÄNTÄ ja rakentaaksemme
toinen toisiamme. Teemme sen YHDESSÄ toisten Kristuksen
ruumiin jäsenten kanssa: ”Anoen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen Hengen hänen tuntemisessaan ja valaisisi
teidän sydämenne silmät, että tietäisitte, mikä on se toivo, johon
hän on teidät kutsunut, kuinka suuri hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään… (Ef. 1:17-18) ”Ja Kristuksen asua uskon
kautta teidän sydämissänne, niin että te, rakkauteen juurtuneina
ja perustuneina, voisitte KAIKKIEN PYHIEN KANSSA käsittää,
mikä leveys ja pituus ja korkeus ja syvyys on, ja oppia tuntemaan
Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä; että tulisitte täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä” (Ef. 3:17-19).
Jumalan siunausta!
Antti Mustakallio
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UGANDAN MATKA 22.2.-7.3.2021

Tammikuun lopulla kysyin mahdollisuutta vierailla Bidibidissä. Ennen lähtöä oli monenlaista vastustusta, mutta kiitos Jumalan niistä selvittiin, matka toteutui ja pääsin lähtemään 22.2. Aika Bidibidissä oli lyhyt, mutta
sitäkin intensiivisempi. Matkalla tapahtui paljon ja sain olla Jumalan johdatuksessa alusta loppuun, ja sain
osakseni valtavaa rakkautta. Päivät aloitettiin aamurukouksella Kalibun kirkossa klo 6.30 ja päätettiin pastori
Jeremian luona iltahartauteen (fellowship), jossa oli ylistystä, rukousta ja Sanan jakamista.

Sunnuntaina saarnasin kirkossa psalmista 91. Toin esille sen, miten ajankohtainen se on tässä ajassa. Siinä
mm. sanotaan: ”Se, joka asuu Korkeimman suojassa ja yöpyy Kaikkivaltiaan varjossa, sanoo näin: …Et pelkää yön kauhuja etkä päivällä lentävää nuolta, et ruttoa, joka liikkuu pimeässä, et tautia, joka riehuu keskellä
päivää.” Tämän rinnastin siihen, että korona-virus on tällainen tauti, eikä meidän uskovina tarvitse sitä pelätä. Pastori Jeremia piti rohkaisevana, että olin tullut sinne ja olin ensimmäinen vieras pandemian alkamisen
jälkeen.
Viimeiset päivät olin Entebbessä hotelli Fevessä. Viimeisenä iltana tuli hotellin työntekijän Raymondin kanssa puhetta uskonasioista. Työntekijöistä suurin osa oli uskovia. Kysyin, rukoilevatko he yhdessä keskenään.
Hän vastasi, että joskus, mutta ei säännöllisesti. Ehdotin, että mitä jos pidettäisiin ylistys- ja rukouskokous
minun huoneessani vartin päästä. Raymond oli hieman yllättynyt, mutta heti mukana ja kutsui henkilökuntaa koolle. Pidimme kokouksen hotellihuoneessani, aloitimme ylistämällä ja rukoilemalla ja valtava Pyhän
Hengen läsnäolo täytti huoneen. Hotellin siivooja Dorothy luki Raamatusta psalmin 91, eli täsmälleen saman
Raamatun kohdan, mitä olin käsitellyt edellisenä sunnuntaina Bidibidin kirkossa. Ikään kuin Jumalalta tuli viimeinen varmistus, että Hän on ollut minun kanssani ja johtanut tätä matkaa alusta loppuun asti. Rukoilin vielä
heidän jokaisen puolesta erikseen heidän henkilökohtaisia asioitaan sekä hotellin puolesta. Mikä valtava ilo
ja riemu oli huoneessa ja me kaikki halasimme toisiamme. Ilta oli aivan mahtava päätös matkalle.
Olen tästä matkasta kiitollinen ja kiitokset kaikille, jotka ovat tehneet tämän mahdolliseksi ja rukoilleet puolestani.
Markus
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Pieni ihme tapahtui minulle kevätseminaarissa!! Olin ollut

aika isossa leikkauksessa viikkoa ennen, ja oli kipuja ja
tuska suurista lääkemääristä, joita piti ottaa. Osallistuin
etänä Zoomin kautta, siinä rukoilin Herralta apua tilanteeseeni. Sunnuntaina sain huomata, ettei kipua enää ollutkaan siinä mittakaavassa, kuin ennen ja kipulääkemäärä
tippui minimiin. Pirjo-sisar oli saanut asiasta tiedonsanat.
Kipu on pysynyt pois. HERRA on niin ihmeellinen ja rakas, ei voi sanoin kuvata!!
Tarja

Tervetuloa Apostoliseen konferenssiin Pihlavan leirikeskukseen Säkylässä!
Out of Africa järjestää 24.-30.5.2021 Apostolisen konferenssin Pihlavan leirikeskuksessa Säkylässä (os.
Lehmuuntie 35, 27800 Säkylä). Konferenssi alkaa lounaalla maanantaina 24.5. klo 13 ja päättyy lounaaseen
sunnuntaina 30.5. klo 12.30. Apostolisen konferenssin opettajina toimii pastori Michael Howard. Konferenssin aihe on Lopun ajat.
Konferenssi toteutuu, mikäli ilmoittautuneita on 30 henkilöä ja kokoontumisrajoitukset sallivat 30 hengen kokoontumisen Satakunnassa sen aikana. Vaihtoehtoisesti Apostolinen saatetaan järjestää toisessa paikassa,
jossa kokoontumisrajoitus sallii kokoontumisen. Jos konferenssi peruuntuu, maksetut konferenssimaksut
palautetaan ilmoittautuneille.
Konferenssipaikka:
Pihlavan leirikeskuksen esittelyn löydät osoitteesta www.sakyla-koylionseurakunta.fi/kirkot-ja-tilat/pihlavanleirikeskus. Leirikeskus sijaitsee saaressa, johon pääsee autolla siltaa pitkin. Jokaisesta huoneesta on järvinäköala.
Konferenssin hinnat:
Apostolisen konferenssin hinta on 344€, johon sisältyy täysihoito omilla liinavaatteilla. Liinavaatteet on myös
mahdollista saada leirikeskuksesta lisämaksua vastaan. Jos pystyt osallistumaan konferenssin vain osan
aikaa, hinta sovitaan erikseen ilmoittautumisen yhteydessä (vuorokausihinta 55€ sis. ruoat ja majoituksen).
Konferenssin majoitus:
Konferenssin majoitus on Pihlavan leirikeskuksessa 4-5 hengen huoneissa, joihin majoitetaan 3-4 henkilöä.
Aviopareille järjestetään omat huoneet. Jokaisessa huoneessa on oma suihku ja wc. Halutessasi voit myös
hankkia itsellesi toisen majoituspaikan.
Konferenssin ruokailut:
Konferenssissa tarjottava ruoka on laktoositonta. Ilmoita mahdolliset erityisruokavaliosi ilmoittautumisen yhteydessä.
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Konferenssiin saapuminen:
Kätevimmin Pihlavan leirikeskukseen pääsee omalla autolla. Pihassa on parkkipaikkoja 14 autolle.
Julkisilla Säkylään pääsee bussilla. Parhaista julkisen liikenteen matkustusyhteyksiä voit tiedustella tarvittaessa Maria Eklundilta (yhteystiedot alla).
Konferenssiin ilmoittautuminen:
Konferenssia koskevat tiedustelut ja ilmoittautuminen m.kivijarvi.eklund@gmail.com tai tekstiviestillä numeroon 040-8654478 maanantaihin 10.5. mennessä. Sinun ei tarvitse ilmoittautua konferenssiin toista kertaa,
jos olet jo ilmoittautunut aiemmin.
Ilmoittautuessasi tarvitsemme sinulta seuraavat tiedot:
1.
Etu- ja sukunimi
2.
Osallistumisaika (koko konferenssi vai erilliset päivät)
3.
Majoituspaikkasi (majoitutko leirikeskuksessa, mahdollinen huonekaveritoiveesi)
4.
Sähköpostiosoite infokirjettä varten ja puhelinnumero.
5.
Mahdolliset ruoka-aineallergiat. Kaikki ruoka on laktoositonta.
6.
Tarvitsetko kyytiä Säkylän linja-autoasemalta tai jos saavut omalla autolla, voitko auttaa osallistujien hakemisessa sieltä.
Konferenssimaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä Out of Africa ry:n tilille FI82 1257 3000 5321 29.
Viite 2778.
Tarkemmat ohjeet ja konferenssin aikataulu lähetetään infokirjeessä toukokuun loppupuolella.
Lämpimästi tervetuloa konferenssiin Säkylään!

Out of African tapahtumia 2021
Kotikokoukset Ulvilassa joka toinen maanantai 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.
leskenropo@ooa.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 ovat nyt saatavilla. Hinta 60€. Voi tilata
CD-sarjana (mp3) tai USB-tikulla (mp3, 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.

