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TODELLINEN KRIISI MEILLE KAIKILLE
Rakkaat ystävät ja työtoverit
Emme voi tarkastella tämänhetkistä Ukrainan kriisiä ymmärtämättä sitä, millaisia asioita maailmassa tällä hetkellä
tapahtuu. Vaikka kunnioitan ja iloiten suitsutan Ukrainan
johtajia ja armeijaa, olemme unohtaneet kaikista tärkeimmän henkilön, jota ilman Ukrainan voitto ei ole mahdollista.
Tämä persoona on Kaikkivaltias Jumala, Herran Jeesuksen Kristuksen Isä.
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Tällaisten kriisien keskellä huomaamme sen, ketkä ovat
todellisia ystäviämme. Presidentti Zelenskyin ja kaikkien
muiden ukrainalaisten ei pitäisi koskaan luottaan Euroopan unioniin, Natoon tai
amerikkalaisiin. Ainoa persoona, johon todella kannattaa luottaa on Jumala. Ei ole
epäilystäkään siitä, että länsimaat ovat ärsyttäneet Venäjää ja luoneet tämänhetkisen pattitilanteen. Olemme jo maailmansodan kynnyksellä, mutta sen aika ei ole
vielä.
Kolme vuotta sitten suuri taivaallinen sota arkkienkeli Miikaelin ja hänen enkeliensä sekä Paholaisen ja hänen joukkojensa välillä tuli alas tälle planeetalle. Maa on
viimeinen taistelutanner hyvän ja pahan välisessä taistelussa. Ilmestyskirja tekee
tämän asian täysin selväksi. Lopun lähestyessä Paholainen marssii ympäriinsä
yrittäen nielaista kokonaisia kansakuntia. Tämän maailman rikkaat vapaamieliset
humanistit taistelevat loppua ihmiskuntaa vastaan ja erityisesti Jumalaa vastaan,
jota he intohimoisesti vihaavat. Emme voi koskaan ymmärtää sitä, mitä tällä hetkellä tapahtuu, ellemme usko ja hyväksy voimakkaiden eksytyksen ja viettelyksen
henkien toimivan maailmassa. Kenet tahansa on mahdollista eksyttää ja vietellä,
niin että hän käyttäytyy eri tavalla, kuin olisi uskonut olevan mahdollista. Olemme
kolmen viimeisen vuoden aikana todistaneet tuhoisia ”vyöryjä” koko maaplaneettaa vastaan. Olemme nähneet korona pandemian, tuhoisia tulvia monissa kansakunnissa, sodanlietsontaa kaikissa kansakunnissa sekä ihmisten järjetöntä kaltoin
kohtelua kaikkialla. Laittomuus vallitsee. Esimerkiksi Malawissa ihmisiä silvotaan
kuoliaaksi viiden dollarin tai kännykän vuoksi. Tämä on täysin järjetöntä silpomista ja tappamista. On täysin demonista, kun ihmisolento ottaa viidakkoveitsen ja
paloittelee toisen ihmisen, joka huutaa armoa. Tähän pisteeseen ihmiskunta on
rappeutunut.
Esirukoilijana minulla ei ole etuoikeutta valita puolia, tai edes ajatella omia ajatuksiani. Minun täytyy vain yksinkertaisesti kuunnella ja totella Jumalaa. Hesekielin
kirjan luvut 38 ja 39 puhuvat suuresta Maagogin maassa sijaitsevan Googin sodasta. Kaikki Raamatun selittäjät ja kommentaattorit ovat yhtä mieltä siitä, että
Goog merkitsee Venäjää. Meille kerrotaan:
”Mutta sinä päivänä tulee mieleesi jotakin, ja sinä mietit pahan juonen.” (Hes.
38:10) Täsmälleen näin on käynyt Vladimir Putinille. Saatana on provosoinut häntä aloittamaan Googin ja Maagogin sodan ENNEN SEN AIKAA. Paholainen tietää,
että sillä on vähän aikaa, ja sen suunnitelma on yrittää estää Jumalan suunnitelmaa. Ei ole väliä sillä, mitä hyviä tai huonoja puolia Venäjän ja Ukrainan ja lännen
tilanteeseen liittyy, ja kuka on tehnyt mitä. Merkityksellistä on se, että Saatana on
tuonut pahan juonen (ajatuksen) Putinin mieleen. Ihmiskunnan vihollinen, Saata-
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na, on eksyttänyt ja vietellyt hänet ja käyttää häntä pelinappulanaan, kuten Hitleriä vuosina 1939-1945, käynnistääkseen
Harmageddonin taistelun ennenaikaisesti.
Ukrainassa ei ole käynnissä vain luonnollinen sota. Todistamme valtavaa hengellistä konfliktia, jota käydään luonnollisissa
olosuhteissa. Tässä ei ole kyse poliittisesta tasapainoilusta vaan KAIKKIVALTIAAN JUMALAN PIDÄTTÄVÄSTÄ KÄDESTÄ. Ukrainan voitot ylivoimaista vastustajaa ja sen sotilaallista voimaa vastaan todistaa sen, että Jumala on tullut alas ja
puuttunut tämän Saatanan käynnistämän luonnollisen sodan kulkuun.
Seurakunnan erityisesti Ukrainassa täytyy olla kasvoillaan rukouksessa ja esirukoilijoiden ympäri maailmaa täytyy taistella
sota voittoon hengessä, niin kuin ei koskaan ennen. Ne, jotka ovat Herran puolella, eivät voi sotkea itseään tämän maailman toimiin, vaan heidän tulee olla erottautuneita Herralle hänen kunniakseen. Voimme väitellä loputtomiin asti siitä, kenen
vika tämä katastrofi on, ja kuka siitä on vastuussa. Mutta loppujen lopuksi se on Saatanan vika, ja me olemme Herran
armeija, jos rakastamme ja palvelemme Jumalaamme. Putin on Saatanan työkalu Herran suunnitelman estämiseksi. Ukrainalla on täysi laillinen oikeus taistella ja Jumala on Ukrainan puolella. Emme saa kuitenkaan unohtaa sitä, että on suuri
joukko venäläisiä, jotka myös rakastavat Herraa, mutta jotka Putin on eksyttänyt ja vietellyt sotaan. Vangittujen venäläisten
todistukset tekevät päivänselväksi sen, että venäläisten enemmistö on sotaa vastaan, kun he saavat ymmärtää totuuden.
Mikä on vastassamme? Vastaukset ovat perustavanlaatuisia ja selkeitä:
1. Todellinen vihollisemme on Saatana, jolla ei ole rakkautta ihmiskuntaa kohtaan, riippumatta ihmisten kotimaasta, ihonväristä tai uskonnosta.
2. Tätä maailmaa hallitsevilla rikkailla ei ole rakkautta kansanjoukkoja kohtaan. Heillä on suunnitelma sortaa ihmiskuntaa,
ja he asettuvat täten Saatanan puolelle.
3. Vladimir Putin on tällä hetkellä ”Paholaisen asianajaja” hänen luotuaan valtavan tuhoisan sodan, joka tuo koko maailman Kolmannen maailmansodan ja ydinkatastrofin kynnykselle.
4. Jumala on taivaan ja maan Herra, eikä salli tämän tapahtumista. Vielä ei ole Herran aika.
5. Esirukoilijoiden tulee synnytysrukoilla, että Jumala suitsii Putinia lopettamaan ukrainalaisten ihmisten törkeän tappamisen ja heidän omaisuutensa törkeän tuhoamisen tuomalla Putinin ”kantapäänsä alle”. Järjettömien ja tarpeettomien kuolemien tulee loppua. Rukoile Putin ”pois pelistä”, ja jos tarpeen, Jumalan tuomion lankeamista hänen päällensä, koska hän
on asettunut ihmiskunnan vihollisen puolelle.
- Pastori Michael Howard

Todistuksia kevätseminaarista
Vietimme hienon viikonlopun yhdessä Riihossa. Lyhyt aika oli todella antoisa;

saimme kuulla syvällistä opetusta ja nauttia todellisesta yhteydestä. Antin, Mikan ja Okon opetukset olivat syvällisiä ja nostattavia. Mika puhui siitä, kuinka
meillä tulee olla Jumalan viiniä astioissa, ja että uutta viiniä ei voi kaataa vanhoihin astioihin. Meidän tulee uudistua Hengessämme ja se vaatii meiltä sen,
että todella varaamme aikaa Herran kanssa. Rukous, ylistys ja palvonta, sekä
yhteys toinen toistemme kanssa mahdollistaa uudistumisen ja eteenpäin menemisen Herran valtakunnan työssä. Rukoillaan Jumalaa, niin Hän vaikuttaa!
Me emme taistele henkivaltoja vastaan, vaan pyydämme Herraa puuttumaan
asioihin. Meillä ei todellakaan ole mitään pelättävää.  
Antti opetti Lopun ajoista ja siitä, kuinka Jumalan tuli on vaarassa sammua lopun aikoina. On vaarana, että uskovien keskinäinen rakkaus kylmenee. Meidän
tulee olla tarvitsevia ja köyhiä hengessämme. Ilman Jeesusta me emme voi
mitään tehdä. Jeesus sanoo (Joh.15:5): ”Minä olen viinipuu, te olette oksat.
Joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää; sillä ilman
minua te ette voi mitään tehdä.” Ja Jumalahan on RAKKAUS.
Koen todella suurta iloa nähdessäni ihmisten kasvaneen Herran kanssa, ja olen
niin kiitollinen siitä, että saamme tukeutua toinen toisiimme näinäkin aikoina. Yhteydessä Jumalaan ja toinen toisiimme pysymme vahvoina pystyssä. Voimme
olla rohkealla mielellä.  
Lämpimät terveiseni,
- Nina Ovaskainen

Kuvassa taustalla teos ”Elämän puu”
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Kevätseminaarissa Riihossa oli hyvä olla yhdessä ylistyksen ja palvonnan ilmapiirissä. On niin helppo olla, kun Pyhä

Henki yhdistää ja saadaan enemmän ja enemmän kiinnittyä Totiseen Viinipuuhun Jeesukseen Kristukseen. Nyt jälkeen
päin ymmärtää sen, miten runsaan ja monipuolisen Sanan ruokapöydän Jumala oli valmistanut meille. Itse koen tulleeni
runsain mitoin ravituksi. Edelleen on niin kylläinen olo. Jumalan hyvyys ja rakkaus on niin ihmeellinen. Ei ole mitään parempaa kuin katsoa Häneen ja rakastua Häneen. Ihailla Jeesusta. Kunnia Jumalalle.
- Paula

Kuukauden kirja
Iisebelin vaikutus
Suomen edustajaksi vuoden Eurovision laulukilpailuun Italian Torinoon valittiin The Rasmuksen kappale ”Jezebel”.
Kappaleen nimi suomeksi on ”Iisebel”, joka mainitaan myös
Raamatussa.
Millainen nainen Iisebel oli? Minkälainen on Iisebelin vaikutus nykypäivänä länsimaisissa yhteiskunnissamme? Mikä
on Jumalan vastaus ja ratkaisu tähän ongelmaan?
”Nykyään näemme Iisebelin luonteen nousevan hälyttävästi maailman sekä - surullista kyllä - seurakunnan keskellä.
Sukupolveemme on levinnyt miehiä vihaavan, narsistisen
ja uhriutuvan persoonallisuuden vaikutus, joka juontuu suoraan Iisebelin luonteesta. Pastori Michael Howard paneutuu kolmannessa sielunhoitoaiheisessa kirjassaan tähän
synkkään ja vaikutusvaltaiseen persoonaan – Iisebeliin.”
(lainaus kirjan takakannesta)
Kirja myynnissä kaupassamme nyt tarjoushintaan 10€.
Muista myös Sielunhoitosarjan (Loukkaantumisen petos,
Mustasukkaisuuden vihreäsilmäinen hirviö, Iisebelin vaikutus) tarjous 30€.

Kuva: Kalibu Academyn oppilaat ylistävät

Out of African tapahtumia 2022

Yhteystiedot:
Out of Africa ry
Murtomäentie 4-6 F 47
33470 Ylöjärvi
puhelin:
+358 44-0837822.
Sähköposti:
info@ooa.fi,
kauppa@ooa.fi

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.

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

----------------------------------Tilinumero:
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.

