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Kallisarvoiset ystävät ja työtoverit,

Olemme juuri päättäneet elämää tihkuneen konfe-
renssin efesolaiskirjeestä. Kuinka vaikuttava ja jän-
nittävä tämä Raamatun kirja onkaan! Näemme siinä 
Kristuksen voitot Paavalin haastaessa meitä osallis-
tumaan niihin. Kirjeessä Pyhä Henki tekee meidät 
tietoiseksi erityisesti siitä, että meillä on mitä ihmeel-
lisin perintöosa Kristuksessa. Mutta myös että Kris-
tuksella on samoin perintöosa meissä voitokkaana, 
valloittavana Kristuksen morsiamena, joka on kutsut-
tu osoittamaan Hänen täydellistä voittoaan koko maailmalle. Paavalin kuvaama 
Kristuksen morsian on kaukana säälittävästä nynnystä, jota nykypäivän seura-
kunta kuvastaa. Siunattu Pyhä Henki etsii voimallista, elinvoimaista, voitokasta ja 
valloittavaa morsianta seisomaan Kristuksen rinnalla Häntä täydentäen. 

Kuvasin edellisessä uutiskirjeessäni voittojamme Jumalan Hengen liikkuessa Kali-
bu Akatemian yllä. Kaikki pimeyden alueet paljastuvat Jumalan valon saavuttaes-
sa oppilaat, että niitä voitaisiin käsitellä. Opiskelijat ovat paljastaneet pornografian 
syvyyden, joka on pitänyt heitä otteessaan niin, etteivät he ole kyenneet opiskele-
maan. Seurauksena tästä haastoin vanhemmat, erityisesti isät, kutsumaan koolle 
hätäkokouksen kaikille opiskelijoille ja vanhemmille, kerran lukukaudessa ilmesty-
vässä uutiskirjeessä vanhemmille. Konferenssissa paljastuneet asiat olivat sydän-
tä särkeviä. Opiskelijat kertoivat, kuinka heidän äideillään ei ollut heille aikaa pu-
humattakaan heidän isistään, jotka ”loistivat poissaolollaan” heidän elämästään. 

Sana puhuu selvästi isättömästä sukupolvesta, joka esiintyy nykypäivänä seura-
kunnassa aivan kuten maailmassakin. Apostolit ja profeetat ovat seurakunnan pe-
rustus. Ilman näitä tärkeitä palvelutöitä meillä ei voi olla vakaata ja varmaa raken-
netta seurakunnassa, ja siten vakaata seurakuntaelämää. Herra lupaa profeetta 
Malakian kautta, että ennen paluutaan hän kääntää isien sydämet lasten puoleen 
ja lasten sydämet isien puoleen. On helppoa saada lapsia mutta paljon vaikeam-
paa kasvattaa heidät. Sama pätee seurakuntaan, jossa on paljon epäkypsiä lapsia 
ja vähän kypsiä poikia. Tämä johtuu siitä, että seurakunnassa on vain vähän to-
dellisia isiä. Nykyajan miehillä on niin kiire juosta pakoon heidän vastuitaan isinä, 
että meille on jäänyt paljon eksyneitä lampaita, joiden kimpussa tämän maailman 
sudet ovat. Tämä on juuri sitä, mitä näemme silmiemme edessä Kalibu Akatemi-
assa, jossa osaksemme on tullut olla todellisia isiä oppilaillemme. Vastuumme on 
valtava, mutta jonkin täytyy ottaa härkää sarvista tässä asiassa.  

Uutiset Kiinasta kertovat, että Kiinan viranomaiset ovat lopettaneet kaiken Co-
vid-19 virukseen liittyvät toimet. Lockdownit, kasvomaskien käyttö ja kontrollipis-
teet on lopetettu. Tämä on ironista ottaen huomioon sen, että muu maailma toimii 
niin ankaran kontrollin alla täyden pelon ja sekaannuksen keskellä, joka liittyy ko-
ronaan liittyvään tiedotukseen. Vetoan jälleen kaikkiin, ettette ota mitään koronaro-
kotetta. Otsikolla ”18 syytä, miksi en ota koronarokotetta” eräs terveysasiantuntija 
esittelee olemassa olevan tiedon aiheesta miellyttävästi loogisessa ja selkeässä 
muodossa, niin että se on helppo ymmärtää:

Uusi 

Michael Howardin 

kirjasarja ilmestynyt! 

kts. s. 5
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Https://www.deconstructingconventional.com/post/18-reason-i-won-t-be-getting-a-covid-vaccine
Tässä myös saman kirjoittajan viestiin linkki suomennettuna kolmen ensimmäisen syyn osalta. 
Https://www.oikeamedia.com/o1-158207

Aihe vaatii rehellistä tarkastelua, ennen kuin sukellamme rokotteiden hyvin arveluttavaan ja turmeltuneeseen maailmaan.

Olemme niin innoissamme siitä, mitä Herra tekee keskuudessamme. Jeesuksen Kristuksen ilmeneminen on niin jännittä-
vää ja tarpeellista tässä kieroutuneessa maailmassamme. Painaudumme aggressiivisesti Kristusta kohti ja julistamme avoi-
mesti Hänen herruuttaan koulun ylle. Ei ole muuta tapaa elää kuin heittäytyä täysin Hänen varaansa, maksoi mitä maksoi. 
Tämä on hyvin todellista Afrikassa tällä hetkellä. Al-Shabaab marssii eteenpäin Mosambikissa, missä ihmisiä mestataan 
päivittäin islamilaisen fundamentalismin nimissä. Tämä todellisuus on nyt aivan lähellä meitä. Meidän täytyy tehdä todellisia 
valintoja palvella häntä ilman kompromisseja. 

Toivon, ettei minun tarvitse valaista amerikkalaisia kaikista Planned Parenthood-järjestön pahuuksista, jota Biden lupaa 
rahoittaa lähes 700 miljoonalla dollarilla vuodessa. Se, että järjestö, joka häpeämättömästi murhaa vauvoja saa veroraho-
janne on häväistys, joka täytyy lopettaa. Se, että Pelosin kaltainen paha nainen johtaa edustajainhuonetta on samanlainen 
häväistys. Mutta toisaalta tämä on se, mitä amerikkalaiset halusivat ja äänestivät. Mikä sääli. 

Ihmisten alhaisten temppujen katseleminen saa meidät helposti alakuloiseksi, koska ihmisen tiet ovat ainoastaan pahat 
Herran edessä. Katso Jeesukseen, täyty Hänen elämällään, ja koe Jumalan hyvyyden kosketus koko olemuksessasi.   
    
- Pastori Michael Howard

Todistuksia

Ugandan terveisiä paikalliselta pastorilta

Olemme niin kiitollisia Jumalalle kaikesta tuesta Suomesta Out of Africalta. Tuki mahdollistaa työn etenemisen pako-
laisleireillä. Viimeksi saadulla tuella mm. rakennettiin katto seurakuntaan Buratukun pakolaisleirillä Adjumanissa. Arvos-
tamme tukeanne suuresti, sillä kuukausittain jaettava ruokamäärä on pienennetty 6 kiloon maissia ja vehnää, 3 kiloon 
papuja ja puoleen litraan ruokaöljyä (henkilöä kohti kuukaudessa). Ensi kuussa maisiin ja vehnän määrä vähennetään 3 
kiloon. Meillä on seurakunnan kokous sunnuntaisin ja Raamatun opiskelua keskiviikkoisin. Lasten työtä tehdään tiistai-
sin, torstaisin, lauantaisin ja sunnuntaisin ja nuorille on toimintaa perjantaisin. Vastikään erään sunnuntain kokouksessa 
omistimme 5 lasta Herralle. Eräs nainen pelastui, ja hän toi taikakalunsa nuotioon poltettavaksi.

Pastori Jeremiah Igitunga 

Kuva viiden lapsen omistamisesta Herralle
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Kalibun vanhusklinikan työstä: 

Kirjoitan teille Kalibun vanhustyön osalta. Malawissa vanhusten asema on huono. Malawilaiset vanhukset ovat syrjittyjä 
ja hylättyjä, monia pidetään jopa noitina korkean iän vuoksi. Vanhusten kodit ovat pääosin mutahökkeleitä, jos sitä-
kään. Monet asuvat taivasalla ilman kunnollista suojaa sateelta. Omat lapset ovat joko kuolleet tai lähteneet kaupunkiin 
etsimään parempaa elämää. Malawissa, varsinkin kylissä, maanviljely on edelleen pääelinkeino, mutta suurimmalla 
osalla vanhuksista on jokin elämää haittaava perussairaus, joka tekee pellolla työskenteltystä mahdotonta. Useimmilla 
vanhuksilla ei ole siten ruokaa eikä vaatteita, eikä ketään joka heitä auttaisi. Heidän tilansa on surkea. Malawissa ei ole 
monia järjestöä, jotka auttavat vanhuksia. 

Kalibu Ministries on Malawissa, Mosambikissa ja Ugandassa toimiva kristillinen palvelujärjestö, jonka päätarkoituksena 
on kouluttaa pastoreita ja nostaa paikallisseurakuntaa. Kalibu on myös perustanut vanhusklinikan Malawiin (Kalibu 
elderly clinic – avattu vuonna 2014), joka sijaitsee Chincheren kylässä, lähellä Blantyren kaupunkia. Klinikka on raken-
nettu muun muassa Suomen ulkoministeriön avustuksella ja se tarjoaa hoitoa 60+ vuotiaille malawilaisille vanhuksille. 
Hoito ja lääkkeet on vanhuksille ilmaisia. Klinikalla työskentelee lääkäri, 3 sairaanhoitajaa ja fysioterapeutti. Vanhusten 
luo tehdään kotikäyntejä ja 4 kertaa kuukaudessa tehdään kenttätyötä lähikylissä. Klinikan toimintaa rahoitetaan pää-
osin avustuksilla. 

Kalibu on juuri ostanut vanhusklinikkaa vastapäätä palan maata, johon on tarkoituksena rakentaa malawilaisille vanhuk-
sille vanhuskylä. Vanhuskylään rakennetaan vanhuksille koteja sekä sairaanhoitajille asuntoja, että huono-osaisimmat 
vanhukset saisivat ympärivuorokautista hoitoa. 

Uuden testamentin tärkein ”rakkautta” merkitsevä kreikan sana on ”agape”. Uudessa testamentissa Jumala osoittaa 
rakkautensa ihmisille ennen muuta uhraamalla poikansa, Jeesuksen Kristuksen. Tämä on suurinta rakkautta. Jeesus 
opettaa myös meitä hyväntekeväisyyteen ja rakkauden osoittamiseen lähimmäisillemme. Pyydän Sinua, ystävä, an-
tamaan vanhuskylää varten jonkinlaisen rahasumman lahjoituksena. Raha käytetään kokonaisuudessaan vanhusten 
hyväksi.

Kalibun vanhushanketta voi tukea Out of African rahankeräystilin FI52 1257 3000 5352 88 kautta. Viite 5225. 

Annielina Rouhiainen

Beatrace John, 84-v. Beatrace ei pysty kävelemään, 
vaan ryömii paikasta toiseen.

Beatraceksen talon katto on romahtanut. Tässä hän 
asui ennen. Beatrace tarvitsee uuden asunnon Kalibun 

vanhuskylässä.
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Rukouksen kantava voima.

Olin varannut ajan magneettikuvaukseen kärsittyäni pahenevista 
hermokivuista alaselässä ja jaloissa. Lähdettyäni magneettikuvauk-
sesta, meni jalat alta. Sieltä sitten suoraan ensiapuun ja parin päivän 
päästä jo olikin leikkaus. L3 ja L4: sen (lannerangan nikamia) välissä 
oli kysta, joka painoi selkäydinhermoon. Sisaret ja veljet Suomessa ja 
Malawissa rukoilivat puolestani ja jopa työnantajani rukoili ystävänsä 
kanssa. En ollut koskaan tuntenut niin valtavaa rukouksen voimaa 
ympärilläni. Se tunne oli liikuttavan kaunis. Rukoukset olivatkin tar-
peen, kun veren hukka oli 1,4 litraa. Olin ihmeissäni ja kyynelissä, 
kun koin että minua todella rakastettiin ja kannettiin rukouksissa. Ju-
malan lepo ja rauha oli koko ajan sisälläni. Tajusin taas kerran, että 
jos jotain tapahtuu, niin asiat etenevät Jumalan johdolla, ja pelkoa ei 
ole Herrani täydellisessä rakkaudessa.
Ps. Rukouksen voima todella kantaa. Siksi kannetaan toisiamme ru-
kouksin, tilanteessa kuin tilanteessa. 

Kiitos kaikille rukouksista! Olette todella rakkaita!
Rakkaudella Marja Hirsimäki

Todistus esirukouksesta

Joku aika sitten kun rukoilimme niin Pyhä Henki sanoi: ”Hae USAn kartta ja vuodattakaa kyyneliä sen pääl-
le”. Kävin hakemassa sen ja heti kun avasin kartan olohuoneen lattialla ja Annikan tullessa viereen molem-
mat aloimme itkeä voimakkaasti Pyhän Hengen vaikutuksesta maan puolesta.  Kyyneleet tippuivat kastellen 
avoinna olevaa karttaa. Voimasta huutoa, kielillä puhumista oli pitkän ajan. Sivelimme ja taputimme maata 
pyytäen Isältä ARMOA ja Hänen Henkensä Vuodatusta maan ylle. Tämän jälkeen me molemmat aloimme 
nauraa Hengessä ilolla ja riemulla julistaen Kristuksen voittoa. Jumalalle yksin Kunnia. 
Tämä on yksi esimerkki siitä, kun Jumalan Henki puhuu jotain niin on oltava herkällä kuulolla ja toteltava, 
koska Hän haluaa rukoilla meissä ja meidän kautta vieden asioita läpi Kaikkivaltiaalle Isälle. Joku asia voi 
tuntua erikoiselta, mutta Jumala tietää mitä tekee.
 
Jumala on laittanut USAn sydämiimme, en tiedä miksi, mutta usein Hänen kanssaan olemme rukoilleet, 
itkeneet, huutaneet maan puolesta Herran edessä. Nytkin sisin herkistyy. Jumalalla on päämäärä USAlle, 
jota Herran Henki ajaa eteenpäin ja mikään ei pysäytä Häntä. Ja Hän haluaa, että yhdessä seisomme maan 
puolesta Hänen edessään. ”Pyydä Minulta niin Minä annan kansat perinnöksesi ja maan ääret omiksesi”. 
(Ps. 2:8). Siunaten Teitä.

Timo & Annika Räty
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Pastori Michael Howardin uusi sielunhoitoaiheinen kirjasarja nyt myynnissä!

Tässä kirjasarjassa pastori Michael Howard tarttuu kolmeen sielunhoitoaiheiseen teemaan omalla kursailemattomalla 
tyylillään, höystäen niiden käsittelyä lukuisin käytännön esimerkein. Loukkaantumisen petos kuvaa nimensä mukaisesti 
loukkaantumisen mallia, jossa syy omasta pettymyksestä vieritetään toisten päälle. Mustasukkaisuuden vihreäsilmäi-
nen hirviö -kirjasessa hän käsittelee kateuden ja mustasukkaisuuden aihepiiriä nerokkaasti William Shakespearen 
Othello-näytelmän hahmojen kautta. Iisebelin vaikutus kuvaa maailmassa ja myös seurakunnassa kasvussa olevaa 
kontrollia, joka perustuu Jumalan säätämän järjestyksen turmelemiseen. 

Yhdessä nämä kirjaset muodostavat hienon kokonaisuuden. Tämä kirjasarja tulisi löytyä jokaisen uskovan kirjahyllystä, 
joka on vakavissaan läheisestä vaelluksesta Herransa kanssa!  

Kirjojen tilaus kauppa@ooa.fi sähköpostin tai puh. 044-0837822 kautta. Hinnat: Loukkaantumisen petos 10€, Musta-
sukkaisuuden vihreäsilmäinen hirviö 10€, Iisebelin vaikutus 15€. 
Koko kirjasarja (yht. 3 kirjaa) tarjoushintaan 30€! Hintaan ei sisälly postikuluja. 

Raamattukoulu opiskelijoiden todistuksia: 

Olemme viettäneet opiskeluntäyteistä aikaa Kalibun Raamattukoulus-
sa. Pastori Michael opettaa Sanasta ja Jumalan valtakunnasta syvälli-
sesti. Opimme opiskelemaan Raamattua syvällisemmin, ymmärtäen ti-
lanteiden taustan ja Jumalan valtakunnan näkökulman siihen. Äskettäin 
olemme opiskelleet Raamatun neljää evankeliumia. Samaan aikaan 
opetamme itse nuorten Jumalan miesten ryhmää, jotta myös he voi-
sivat kasvaa todellisiksi Jumalan valtakunnan ihmisiksi ja siunauksiksi 
ympäristölleen. Sunnuntaisin olemme tehneet saarnamatkoja Kalibun 
eri seurakuntahaaroihin maaseudulla. Näillä matkoilla olen monesti tun-
tenut oloni aika tyhjäksi. On tuntunut siltä, että minulla ei ole mitään 
sen suurempaa sanomaa jaettavaksi seurakunnalle. Pyhä Henki on kui-
tenkin ollut uskollinen ja antanut tavalla tai toisella sanomia jaettavaksi 
jokaisessa paikassa, jossa olen vieraillut. Tämä on kasvattanut luotta-
mustani Jumalaan ja sisäistä rauhaani. Lihan ponnistukset vähenevät 
ja Hänen rauhansa ja tyytyväisyytensä kasvaa sisälläni. Totta kai aina 
välillä on vaikeuksia, mutta tästä Jumalan työstä minussa olen erityisen 
iloinen.

Lämpimin terveisin,
Okko Kiiski  
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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 2021

Kotikokoukset Ulvilassa joka toinen maanantai klo 18
Tiedustelut: korpi.mikko@gmail.com 

 
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 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 tilauk-
sista postikulut vuoden alusta lähtien.


