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Rakkaat ystävät ja työtoverit

Kaikkien niiden uskovien, jotka eivät usko riivaajahenkien 
olemassaoloon, tai jotka vähättelevät niiden voimakasta 
toimintaa ihmisten elämässä, on todella aika herätä. Lähes 
kolme vuotta sitten raportoin siitä, kuinka hengellinen sota, 
jota taistellaan taivaallisissa, oli tullut alas maan päälle. Mii-
kael ja hänen enkelinsä ovat järjestelmällisesti kukistaneet 
Saatanaa joukkoinensa. Tämä on valmistautumista suurta 
ja viimeistä taistelua varten, joka tullaan käymään tämän 
planeetan päällä. 

Saatana on käynnistänyt valtavan mittaluokan sodan mei-
tä kaikkia vastaan. Siitä lähtien kun Kain tappoi Aabelin 
ihmiset ovat aina taistelleet sotia. Mutta se, mitä koemme tällä hetkellä, on en-
nennäkemätöntä ja – kokematonta. Monet ihmiset - erityisesti johtajat – ovat ny-
kyään riivaajien inspiroimia, mikä tekee sodista vaarallisempia kuin koskaan en-
nen. Viimeisen kolmen vuoden tapahtumien tarkastelemisen tulisi saada meidät 
haukkomaan henkeämme. Meillä oli tämä korona katastrofi ja paniikki, joka on 
aiheuttanut sen, että maailmaa johtavat harvat yksilöt, joita tituleerataan ”terve-
ysalan asiantuntijoiksi”. Vastikään on todistettu, että tohtori Fauci (Yhdysvaltojen 
koronatoimien johtohenkilö) vehkeili Wuhanin laboratorion kanssa Kiinassa, ja 
että koronavirus tunnettiin jo kauan ennen kuin se vapautettiin maailmaan. Näistä 
löytyy pitävät todisteet. 

Ongelma on se, että useimmat ihmiset eivät hyväksy todistusaineistoa, koska se 
laittaisi meidät vastuuseen käsittelemään tätä totuutta, emmekä halua tehdä sitä. 
Useimmat ihmiset eivät edes piittaa näistä todisteista. Haluamme mieluummin 
elää uskomuksillamme ”itse tehdyssä” maailmassa, kuin kohdata sen todellisuu-
den, että planeettaamme on kohdannut sen järjestelmällinen haltuun ottaminen 
pahuuden voimien taholta. Geopoliittinen tilanne on sellainen, että läntiset maat 
ovat menettäneet oikeutuksensa johtaa maailmaa. Kuinka ihmeessä olemme 
tulleet sellaiseen tilanteeseen, missä Eurooppa on täysin riippuvainen Venäjän 
maakaasusta ja öljystä, maksaen 400 miljoonaa dollaria PÄIVÄSSÄ Venäjälle sii-
tä. Ilman näitä Venäjän luonnonvaroja useimmissa eurooppalaisissa kodeissa ei 
ole lämmitystä tai energiaa esimerkiksi ruoanlaittoa varten. Ei ole ihmekään, että 
Venäjä on ollut niin uhmakkaan rohkea hyökätessään Ukrainaan länsimaailman 
vetäytyessä tilanteesta ja jatkaessaan elämäänsä pienissä eristäytyneissä kup-
lissaan. 

Nato on täysi vitsi. Se on selkärangaton ameeba ja hyvä tekosyy sotakoneelle. 
Yhdysvaltojen täydellinen epäonnistuminen tehdä itsensä omavaraiseksi öljyssä, 
jota sillä olisi yllin kyllin saatavilla alueellaan, ei ole muuta kuin salaliittovehkeilyä. 
Amerikkalaiset valittavat maailman tappiin asti polttoaineen hintojen noususta, 
mutta valitsevat silti seuraavissa vaaleissa Bidenin, demokraateista kaikkein pa-
himman, uudelleen virkaan. Katsoin kauhuissani eilen, kuinka kanadalaiset palvoi-
vat Trudeauta. Senkin jälkeen, miten hän on käyttäytynyt, kanadalaiset äänestävät 
myös hänet jatkokaudelle. Ihmiset ja jopa uskovat ovat lumoutuneita, ja tämä voi 
olla tapahtunut ainoastaan eksytyksen hengen vuoksi. 

”Älä pelkää – paketti” 

nyt myynnissä! 

kts. s.3



sivu 2/4

Olemme todistaneet sotatantereiden räjähdysmäistä kasvua ympäri maapalloamme, erityisesti Venäjällä ja Kiinassa. Olem-
me nähneet myös islamilaisen terrorismin valtavan kasvun Afrikassa. Elämme tällä hetkellä YDINKATASTROFIN lähtölas-
kennan keskellä. Vladimir Putinin uhkaus käyttää Venäjän ydinaseita on hyvin todellinen, eikä kenenkään tulisi vähätellä 
sitä. Hän on testannut lännen päättäväisyyttä ja voittanut tietäessään nyt, kuinka pitkälle länsi on valmis menemään, eikä 
länsi ole valmis menemään Krimille tai minnekään muuallekaan Ukrainaan. 

Sanottuani tässä kirjoituksessani kaiken tämän, älä anna pelon hengen saada sinussa taas sijaa, kuten koronan aikana. 
Herra on antanut meille rakkauden, rauhan ja terveen harkinnan hengen. Meitä käsketään pukemaan yllemme Kristuksen 
mieli. Ydinräjähdys voi kyllä pyyhkäistä kaupungin maan päältä, mutta emme pysty tuhoamaan maata, joka kuuluu Herralle. 
Hän sanoo psalminkirjoittajan kautta: ”Herran on maa, ja kaikki, mitä siinä on…” (Ps. 24:1) Jumala ja HÄNEN LUONTONSA 
ja luomakuntansa ovat paljon anteeksiantavaisempia kuin mitä me olemme. Tsernobylin alueella tapahtunut katastrofi on 
todistus tästä. Alue on nyt herännyt uudelleen eloon Jumalan luoman luonnon vuoksi. 

Venäjän strateginen liike hyökätä Ukrainaan on kaukaista jylinää Goog Maagogista, jota kuvaillaan Hesekielin kirjan luvuis-
sa 38 ja 39. Kaikkein vaarallisinta on, että Putinin kaltaisella miehellä on ydinase-arsenaali hyppysissään sekä ehdoton dik-
taattorin valta kansakunnasta. Emme kuitenkaan huomaa yhtä asiaa, nimittäin Saatanan roolia, hänen manipuloidessaan 
ihmisten, ja jopa uskovien mieliä. Kuinka monta uskovaa tunnet, jotka käyttäytyvät oudolla tavalla ja tekevät irrationaalisia 
(typeriä) päätöksiä. Riivaajahenki, joka on ottanut valtaansa länsimaailman ja sen ajattelun, on pimeyden tekoja, Saata-
nasta. Meille uskoville on tärkeää tunnistaa nämä tosiasiat ja pitää huolta siitä, että emme itse tule eksytetyksi ja petetyksi. 

Elämme jo antikristillisessä järjestelmässä. Koko koronahysteria osoittaa täsmälleen sen, kuinka ihmiskunta ja useimmat 
uskovatkin käyttäytyvät, kun pedon merkki otetaan käyttöön. Elämä ei todellakaan tule kulkemaan sillä tavoin, kuin se on 
aina ennen mennyt. Meillä on edessämme ainoastaan yksi valinta, ja se on kuunnella ja totella Pyhää Henkeä. Tämä vaatii 
sitä, että olemme erityisen herkkiä Hänelle, ja sille, mitä Hän tahtoo elämältämme.  
     
- Pastori Michael Howard

Kevät seminaarista kuulumisia

Riihon viikonloppuseminaarin aihe oli ”Kaikkeen maailmaan”.  Seminaarissa vallitsi ylistyksen ja palvonnan ilmapiiri. Py-
hän Hengen uudistava kosketus elämään. Rakkaus Jeesukseen, Kristuksen ruumiin yhteys. Olen siunattu ja kiitollinen 
kaikesta. Hänessä voin nähdä taas ja syttyä elämään. Innostava odotus ja jano mitä Jumala tekee ryhmissä eri puolilla 
Suomea. Odotetaan ja janotaan. Jumalan näky on suuri. 

- Petja

Kahvitauolla näkötornilla Seminaarissa mukana olleita mie-
hiä, Petja toinen vasemmalta
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Älä Pelkää- Kirjapaketti

Kuten Michael Howard uutiskirjeemme pääkirjoituksessa kirjoitti, elämme merkityksellisiä aikoja luomakunnan valmistau-
tuessa pikku hiljaa Jeesuksen paluuseen. Kaikkien kokemiemme tapahtumien ja mullistusten keskellä meidän uskovien 
on tärkeää pitää katseemme Kristuksessa ja antaa Jumalan ja Hänen Sanansa vahvistaa meitä. Tahdomme esitellä hyvää 
lukemista tueksesi tähän. Tarjoamme ”Älä pelkää – paketin” (Kuninkaan paluu, Valloita maa, Yön kauhut) nyt tarjoushin-
taan 30€. Kirjojen yksittäishinnat Kuninkaan paluu ja Valloita maa 15€/kpl, Yön kauhut 8€.

Ohessa kirjojen esittelyt:

Kuninkaan paluu

Perustavanlaatuinen tutkielma lopun ajoista Ilmestyskirjan pohjalta. Selkeää ja ymmärrettävää Sanan selittämistä, joka 
rohkaisee ja vahvistaa uskovaa. Voitokas näkökulma lopun aikoihin. Ilmestyskirjan sanoma ei ole synkkyyden ja tuomion 
sanoma. Nostaa katseemme asioista, joilla meitä on seurakunnan toimesta peloteltu vuosikymmeniä, valloittavaan Kris-
tus-Kuninkaaseen, joka on palaamassa hakemaan Morsiantaan. Ehdottomasti paras lopunajoista koskaan kirjoitettu kirja! 

Valloita maa

Täytyykö meidän pelätä Venäjää? Kirja esirukoustyöstä Suomessa sekä ihmeellisestä rukousmatkasta Suomen ja Ve-
näjän rajalle. Matkan aikana Jumala antaa selkeän merkin siitä, että sen tekeminen on Hänen suunnitelmansa. Michael 
Howard kantoi esirukoustaakkaa Venäjän uhkasta Suomea kohtaan monia vuosia 2000-luvun alkupuolella. Lue tästä 
kirjasta, miten voit toteuttaa raamatullista maan haltuun ottamisen periaatetta käytännössä. 

Yön kauhut

Käsittelee sitä, miten voimme voittaa pelon hengen elämässämme psalmin 91 kautta. Opas luottamukseen, turvallisuu-
teen, vapautukseen ja siunaukseen Jumalassa. 
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Out of Africa ry
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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 2022

9.-15.5 Apostolinen konferenssi. 
Pihlavan leirikeskus, Lehmuutie 35, Säkylä.

Aihe: Pimeyden töiden voittaminen. Puhuja: Pastori Michael Howard 
Ilmoittautuminen 27.4. mennessä. 

Kts. lisäinfo tammikuun uutiskirjeestä.

Kotikokoukset Ulvilassa joka toinen tiistai.
Yhteydenotot korpi.mikko@gmail.com

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! 

Olemme alkaneet veloittaa kirja- ja äänitemyynnin tilauksissa todelliset postikulut vuo-
den 2022 alusta lähtien koskien 1-5 kirjan tilauksia. Suuremmissa tilauksissa postimak-
suissa joustetaan harkintamme mukaan.  


