Tue ja sijoita työhömme! Soita puh. 0600 1 2255
(Suomen työ) ja puh. 0600 1 2211 (Afrikka)
Puhelun hinta 10,01 eur + pvm/mpm
Keräysluvan nro: RA/2019/222
Keräysaika: 9.3.2019 – 31.12.2020

Rakkaat ystävät ja työtoverit,
Talvi on saapunut tähän osaan Afrikkaa, ja kolmen
kuukauden pelottelu-taktiikan jälkeen koronavirusvitsaus ei ole levinnyt Afrikan väestössä siten kuin
maailman ”asiantuntijat” ennakoivat. Huolimatta siitä, että maanosan kaukaisimpienkin osien asukkaat
tietävät viruksesta kaiken, se ei ole juurikaan vahingoittanut Afrikkaa, ja tämä ei johdu ns. lockdowneista
(maiden harjoittamat toimenpiteet yhteiskunnan sulkemiseksi koronavirus epidemian aikana).
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OOA:n kesäseminaari
järjestetään
Zoom-sovelluksen kautta.
kts. Takasivu

Loputtomalle huhujen suoltamiselle, sormella osoittelemiselle ja väittelemiselle
siitä, miksi tämä viruspandemia alkoi ja miten se tulee päättymään ei tule olemaan vastauksia. Sen sijaan karu totuus on se, että kyseessä on Jumalan käsi,
joka valmistelee Hänen vierailuaan maan päälle. Kyllä, Ilmestyskirjan 13. ja 14.
luvun mukaan sekä Herra että Saatana korjaavat suuren sadon ennen Jeesuksen paluuta. Bill Gatesin kaltaiset ihmiset ilkeine rokotusohjelmineen riemuitsevat
siitä tosiasiasta, että koronavirus on vihdoin tarjonnut mahdollisuuden pakottaa
ihmiskunta maailmanlaajuiseen immuniteettiin. Älä koskaan hyväksy tätä pahaa
lopputulosta minkäänlaisissa olosuhteissa hyvänsä, sillä se orjuuttaa ihmiskunnan
tavalla tai toisella.
Riemuitsen siitä, että presidentti Trump katkaisi rahoituksen WHO:lle, pahalle ja
itsekkäälle ”kyykäärmeiden pesälle”. Kuka astui nopeasti esiin täyttämään taloudellisen aukon? Totta kai meidän ”sankarimme” Bill Gates. Oletko pannut merkille,
että kaikesta ökyrikkaiden heidän miljardilahjoituksiaan koskevasta retoriikasta
huolimatta ainoastaan hyvin harvat heistä ovat lahjoittaneet varoja koronapandemiasta aiheutuneen taloudellisen katastrofin vahinkojen lievittämiseen, ja hekin
verrattain hyvin vähän. Ei, heidän rahansa ovat menneet suurten ihmisjoukkojen
tappamisen suunnitteluun oikeuttamalla ja rahoittamalla virusrokotteen valmisteleminen. Bill Gates on avoimesti julkistanut sen tosiasian, että hän uskoo maailman
väestön merkittävään vähentämiseen. Mikä Saatanan kätyri hän onkaan.
Ja sitten on Herra Jumala Kaikkivaltias, joka sanoo:
”Hän päästää sinut linnustajan paulasta, turmiollisesta rutosta. Sulillansa hän sinua suojaa, ja sinä saat turvan hänen siipiensä alla; hänen totuutensa on kilpi ja
suojus. Et sinä pelkää yön kauhuja, et päivällä lentävää nuolta; et ruttoa, joka pimeässä kulkee; et kulkutautia, joka päiväsydännä häviötä tekee. Vaikka tuhat kaatuisi sinun sivultasi, kymmenen tuhatta oikealta puoleltasi, ei se tule sinua lähelle.
Sinun silmäsi saavat vain katsella ja nähdä, kuinka jumalattomille kostetaan. -Sillä: ”Sinä, olet tehnyt Herrasta turvasi, Korkeimman olet ottanut suojaksesi. Ei kohtaa sinua mikään paha, eikä mikään vitsaus lähesty sinun majaasi.” (Ps. 91:3-10,
Kuningas Jaakon käännös, eroavaisuudet KR33/38 käännökseen kursivoituna)
Olisi mielenkiintoista tietää, kuinka monta aitoa uskovaa on kuollut koronavirukseen. Emme saa koskaan tietää sitä, mutta itse en ole kuullut yhdestäkään. On
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surullista, että tietääkseni vain kolme maata ovat julistaneet kansallisen rukouspäivän tämän pandemian aikana. Kaksi
niistä on Afrikan maita, nimittäin Malawi ja Kenia. Jumala epäilemättä huomioi tämän kaltaisen Hänen tunnustamisen ja
toimii sen mukaisesti. Ei ole väliä sillä, ketkä kansalaisista kiinnittivät huomiota tällaiseen kutsuun. Ainoastaan se tosiasia,
että kansalliset johtajat olivat valmiita tekemään niin kertoo paljon Kaikkivaltiaalle Jumalalle.
Herra on varjellut meidät ja ollut äärimmäisen uskollinen. En saata edes alkaa kuvailemaan sitä, kuinka Hän on pitänyt
meistä huolen, ja asiat ovat menneet hienosti eteenpäin. Kaikki ylistyksemme ja kunnia yksin Hänelle. En väitä, että kaikki
olisi tapahtunut helposti. Kalibu Akatemian oppilaiden vanhemmat ovat velkaa meille kymmeniä miljoonia kwachoja. He
eivät ole maksaneet koulumaksuja eivätkä maksa, vaan käyttävät virusta tekosyynä. Itse asiassa vanhemmat ovat meille
tällä hetkellä velkaa 120 000 dollaria, mikä on koulun kuukausibudjetin verran. Jopa keskellä tätä taistelua Jumala on ollut
äärimmäisen armollinen ja uskollinen. Elämme voitossa ja laajennamme näköpiiriämme. Raamattuyliopiston opiskelijamme
ovat tällä hetkellä kylissä palvelemassa, ja he näkevät aitojen ihmeiden ja merkkien tapahtumista. Laaja vanhusklinikkamme ja geriatrinen keskuksemme laajenee ja olen iloinen voidessani kertoa, että satojen hoitamiemme potilaiden joukossa ei
ole ollut yhtään koronavirus tapausta. Tämä on psalmin 91 toimintaa käytännössä ja todella ihmeellistä.
HERRA siunatkoon sinua, ja varjelkoon sinua:
HERRA valistakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen:
HERRA kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan.
- Michael Howard

Todistuksia
Tahdon Jumalan kunniaksi kertoa sen, että Hän on tehnyt kaunista työtään meissä ja se on tullut näkyviin. Skype - kokoontumisten kautta olen kokenut yhteyttä ja sopusointua uskonystävien
kanssa. Iloitsen siitä, se ei ole itsestäänselvyys. On hieno mahdollisuus olla näin yhdessä, ylistää,
palvoa, rukoilla, jakaa Sanaa ja viettää ehtoollista, rakentua Kristuksen ruumiina.
Rebekka

Kalibu Akatemian opiskelijoiden vierailut vanhusten luona
Kalibu Akatemian opiskelijat jatkoivat viikoittaisia vierailujaan vanhuskylässä ennen koronapandemian puhkeamista. He
veivät vanhuksille mukanaan lämpimän ruoan ja rohkaisua sekä siivosivat eniten apua tarvitsevien vanhusten koteja.
Nämä nuoret tuovat valtavasti toivoa ja rohkaisua Malawin unohdetuille vanhuksille. Vierailut ovat avanneet opiskelijoiden silmät heidän ympärillään olevista hädänalaisista lähimmäisistään ja opettanut heitä näin tuntemaan sosiaalisen
vastuunsa nuorina aikuisina.

Kalibun vanhusklinikan sairaanhoitajat hoitamassa paikallisia vanhuksia
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Kalibun alakoulu vastaanotti lahjoituksia
Muutama kuukausi sitten Kalibuun saapui kontti Yhdysvalloista. Alakoulu vastaanotti paljon tarpeellista materiaalia opetusta ja koulunkäyntiä varten. Eräs alakoulun opettaja Michiganin osavaltiosta oli ottanut asiakseen kerätä lahjoituksia koulustaan. Näihin kuului mm. taidevälineitä, kirjasto
materiaalia, luokkahuone kalusteita, tietokonepöytiä, liitutauluja, pelejä, karttoja, julisteita. Hänen koulunsa
opettajat olivat siivonneet luokkahuoneitaan uutta lukukautta varten ja ilahtuneen kuullessaan tarvikkeiden
saavan ”uuden elämän” koulussamme Malawissa.
Lahjoitukset ovat tarvittu lisä päivittäiseen opetuskäyttöön luokissa sekä lukujärjestyksen ulkopuolella tapahtuvaan kerhotoimintaan. Kiitokset Mary Borkholderille kaikesta mitä hän on tehnyt kerätäkseen, ostaakseen
ja lähettääkseen nämä tarvikkeet alakoululle ja sen oppilaille. Oppilaat ovat tulleet todella siunatuiksi tämän
ystävällisyyden ja anteliaisuudeen kautta.
Maryn sisko Luetta on juuri viettänyt kaksi kuukautta Kalibun ala-asteella vapaaehtoistyössä, lyhytaikaisena
lähetystyön tekijänä. Hän vietti kaikki päivät koulun luokkahuoneissa lasten kanssa. Luetta jakoi oppilaille
Jumalan sanaa, laittoi aluilleen koko koulun kattavan lukusuunnitelman ja auttoi kaikessa missä vain häntä
tarvittiin.

Huom! Jos haluat osallistua OOA:n Skype-kokouksiin, ota yhteyttä antti@ooa.fi

Out of African tapahtumia 2020
Kotikokoukset Ulvilassa maanantaisin klo 18
Tiedustelut: korpi.mikko@gmail.com
Yhteystiedot:
Out of Africa ry
Murtomäentie 4-6 F 47
33470 Ylöjärvi
puhelin:
+358 44 0387 822
Sähköposti:
info@ooa.fi, kauppa@ooa.fi
Lesken Ropo -projekti:
Puhelin:
+358 44 0387 822
Sähköposti:
leskenropo@ooa.fi

-----------------------------------

Kesäseminaari ”Kristuksen vanki” 5.-7.6.
Webinaari Zoom-sovelluksen kautta.
Huom! Sepänkeskuksessa ei tilaisuuksia.
Kokoukset perjantaina klo 18, lauantaina klo 10, 14 ja 18
sekä sunnuntaina klo 10.
Puhuja pastori Michael Howard.
Vapaa pääsy.
18.-20.9 Riiho
Syysseminaari, Riihon majatalo
lisätietoja puh. 040-8654478 tai antti@ooa.fi
Viime kesän ja talven Apostolisten konferenssien äänitteet ovat saatavilla nyt hintaan 50 €. Kesän konferenssin aihe oli Lopun ajat, talven puolestaan Esirukous.
Äänitteet ovat mp3-muodossa, ja ne voi tilata CD-sarjana tai USB-tikulla (tikun
hinta sisältyy hintaan) Tilaukset kauppa@ooa.fi tai puh. 050 494 9546.

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.

HUOMIO! Laitathan jatkossa uutiskirjeen tilausta, peruutusta tai osoitteenmuutosta
koskevan sähköpostiin osoitteeseen: kauppa@ooa.fi (myös kaikissa kirjaja äänitetilauksissa). Muistathan myös laittaa aina viitteen maksuusi tehdessäsi
lahjoitusta rahankeräystilillemme. Pankkimme veloittaa enemmän palvelumaksuja
viitteettömistä maksuista.
Rahankeräysluvan saaja : Out of Africa ry
Rahankeräysluvan myöntäjä: Poliisihallitus
Keräysluvan numero: RA/2019/222, myönnetty 08.03.2019
Keräysaika: 9.3.2019 – 31.12.2020
Keräysalue: Koko Suomi paitsi Ahvenanmaa
Kerättävien varojen käyttötarkoitus:
- Lähetys- ja koulutustyöhön sekä avustus- ja kehitysyhteistyöhön Afrikassa, pääasiallisesti Malawissa, Mosambikissa ja Ugandassa.
- Suomessa ja ulkomailla tapahtuvan kristillisen koulutustyön mahdollistamiseen ja tukemiseen.
Koulutustyöhön sisältyy kokoustoimintaa, erilaisia koulutuksia sekä radio-ohjelmien ja painotuotteiden
tuottamista.
Keräystavat: Vedotaan yleisöön uutis- ja tiedotuskirjein, internet-ilmoituksin, radiossa ja tv:ssä ja
lehti-ilmoituksin. Lisäksi järjestetään puhelinkeräys. Lahjoittaa voi soittamalla maksulliseen palvelunumeroon. Kerätyt varat käytetään viimeistään 6 kk rahankeräyslupakauden päättymisestä.
Lupaehdot: Kerättyjä varoja voidaan käyttää toiminta-, hallinto-, kehittämis- ja palkkakustannuksiin
vain siltä osin, kuin ne aiheutuvat kerättävien varojen varsinaisten yleishyödyllisten käyttötarkoitusten
toteuttamisesta. Lue täysin kattavat tiedot käyttötarkoituksista netissä www.ooa.fi. Kiitos tuestasi!

