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Rakkaat ystävät ja työtoverit,

On hyvin innostavaa tarkkailla monien oppilaidemme 
hengellistä kehitystä. Viime lukukaudella annoimme 
heille mahdollisuuden saarnata Kalibu Akatemian 
edessä viikoittaisissa aamunavauksissamme ja lau-
antain iltatilaisuudessamme. Olen hämmästynyt siitä, 
kuinka kypsästi nämä oppilaat käsittelevät Sanaa, ja 
kuinka varmaa ja sujuvaa heidän esiintymisensä on 
sekä henkilökunnan että oppilaiden edessä. Tällai-
nen käytös on aivan innostavaa, samoin kuin heidän 
saarnaamansa sanoma. Oppilaat pitävät metakkaa siitä, kuka saa seuraavana 
tilaisuuden saarnata. Useimpien saarnat voittavat laadukkuudessa heidän opet-
tajiensa saarnat ja jopa Raamattukoulun opiskelijoiden saarnat. Mitä itse asiassa 
tapahtuu? Tämä on täyttymys vuosien panostuksesta oppilaiden hengelliseen elä-
mään, ja kerta kaikkiaan suurenmoista. 

Olen puhunut usein ALUEENSA HALLITSEVISTA YKSIKÖISTÄ, ja nyt näemme 
tämän toteutuvan aivan silmiemme edessä. Rukoilemme uskollisesti joka ikinen 
päivä nähdäksemme Herran kirkkauden ilmestyvän keskellämme. Suuri joukko 
oppilaita tekee samoin. Rukoustemme noustessa Herralle Hänen voimansa ja 
kirkkautensa laskeutuu ja sen seurauksena vihollinen pakenee. Näin asetamme 
Kuninkaan hallintavaltaa toimintaan meidän toiminta-alueellamme. Monta asiaa 
on tapahtunut sen jälkeen, kun olemme muuttaneet Chilekaan, (jonne Kalibu Aka-
temia perustettiin) Jumalan valtakunnan tullessa esiin. Tämä koko alue oli kui-
vuuden vaivaama, mutta nyt nautimme hyvistä sateista ja erinomaisista sadoista. 
Rikollisuus on vähentynyt merkittävästi, ja rauha ja ilo hallitsee nykyään epäjär-
jestyksen ja hämmennyksen sijaan. Paikallisten ihmisten keskuuteen on noussut 
useita seurakuntia ja kristillisiä yhteisöjä. Ihmisten joukossa vallitsee terve järki. 

Meidän ongelmamme uskovina on halumme omistajuuteen HUONEENHALTI-
JUUDEN sijaan. Aito huoneenhaltijuus tarkoittaa sitä, että VALTAKUNNAN AUK-
TORITEETTI ilmenee. Tämä puolestaan merkitsee hallitsemista ja vallitsemista, 
joka on yksi suurimmista JUMALAN VALTAKUNNAN periaatteista. Meidän tulisi 
nähdä ihmisten perustavan näitä alueensa hallitsevia yksiköitä, jotka muuttavat 
kokonaisia alueita, minne tahansa menemmekään ja mitä hyvänsä teemmekään. 
Tämä tarkoittaa sitä, että meidän tulee jättää säälittävät paikalliset asiat ja politiik-
ka taaksemme voidaksemme perustaa valtakunnan. 

On jännittävää nähdä, miten pastorit Jim ja Eileen ovat laittaneet käytäntöön tämän 
periaatteen hallitsevasta yksiköstä muutettuaan takaisin Yhdysvaltoihin johtaak-
seen työtämme siellä. Vuosien taistelujen jälkeen he murtautuivat läpi ja perustivat 
valtakunnan hallinnon Morrumbalassa ja monissa muissa paikoissa Mosambikis-
sa. Heidän hallintansa ja vallintansa jatkuu siellä tänäkin päivänä. Heidän US-
KOLLISUUTENSA seurauksena Herra siunaa heitä tällä hetkellä materiaalisesti 
– tämä on todellista Raamatullista vaurautta – ja on laajentanut heidän alueensa 
Grand Canyonissa Arizonassa, jonne he ovat päättäneet asettua. Jim ja Eileen 
ovat palvelijoita, joilla on äärimmäisen korkea moraali. Heidän elämänsä merkittä-
vin luonteenpiirre, ylitse kaikkien muiden Jumalan valtakunnan edistymisen luon-
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teenpiirteiden on se, että suhtautuvat kaikkiin asioihin myönteisesti. Jos et ole koskaan kuullut Eileenin todistusta hänen 
ensimmäisestä matkastaan Morrumbalan ”helvetinkoloon”, pyydä häntä kertomaan se. Joka kerta kun kuulen sen, kyynelet 
tulevat silmiini. Morrumbalan tuhkasta Herra muovasi heistä Hänen kirkkautensa astioita, niin että he nyt HALLITSEVAT JA 
VALLITSEVAT Jumalan valtakunnan auktoriteetissa Jumalan kunniaksi. Tästä todellisessa kristillisyydessä on kyse. 

Meidän tulisi hallita ja vallita yksilöinä tai erilaisten instituutioiden kautta. Tämä toteutuu ainoastaan silloin, kun nouda-
tamme uskollisesti VALTAKUNNAN PERIAATTEITA, jotka Kristus on asettanut. Monet uskovat elävät elämänsä valitellen 
kohtaloaan niin paljon, etteivät näe hallitsemisen ja vallitsemisen periaatteen totuutta perheessään, liiketoimessaan tai 
instituutiossaan. 

Olemme täällä maan päällä elääksemme ilmentääksemme Kristusta voittavan ja valloittavan luonteemme kautta, joka tu-
lee Kristukselta, joka kukisti kaikilla elämän alueilla asettaen näin meille periaatteen, johon pyrkiä. Juuri tällaista tapahtuu 
Kalibussa tällä hetkellä Jumalan auktoriteetin aallon pyyhkiessä koko kansakunnan yli. Tämä on sitä, mitä Herra kaipaa 
asettaa meidän keskuuteemme voidakseen ilmentää kirkkauttaan ja kunniaansa. Näen ilon ja hauskuuden seuraavan sitä, 
kun hänen elämänsä ja hallintavaltansa alkavat toimimaan.   
 
- Pastori Michael Howard

Todistuksia

Webbikokouksia Suomessa

Olemme kokoontuneet webbikokouksiin arkiaamuisin jo noin vuoden ajan. Koronapandemia pakotti siihen, koska tiukat 
kokoontumisrajoitukset estivät ryhmäkokoontumiset. Tämä osoittautuikin tosi siunaukseksi! Emme olleet aiemmin kokoon-
tuneet viidesti viikossa aamurukoukseen, sillä asumme eri paikkakunnilla eri puolilla Suomea. Meillä on lisäksi säännölli-
sesti lauantaisin ehtoolliskokous todistusten jakamisen ja ylistyksen kera, sekä keskiviikkoiltaisin tutustumme Raamattuun.
Voin todistaa kokemuksesta, että Pyhän Hengen läsnäolo on se suola, jonka vuoksi en halua jättää kokouksia väliin. Ylis-
täminen on ihanaa Hänen edessään. Kokouksen alussa annetaan järjestys, joten jokainen tietää vuoronsa puhua vaikka 
videokuva ei olisi päällä. Jokaisella kokouksella on johtaja, joka valvoo, että annetussa teemassa pysytään ja rukoillaan 
lyhyesti yhteistä rukousta rakentaen. Aiemmin huolestuin hieman mitä rukoilisin, kun edellinen rukoilija toi esiin juuri sen, 
mitä mieleeni oli noussut. Nyt iloitsen, että Pyhä Henki johtaa! Kyllä Hän antaa uuttakin.
Hiljattain aamurukouksessa Pyhä Henki vaikutti niin voimakkaasti erään rukoilijan rukoillessa, että oli itsestään selvää jat-
kaa kokouksen päätyttyä rukousta yksikseni. Sain rukousaiheen ja koin olevani valtaistuinsalissa! Mikään ei voi tyydyttää 
niin kuin Herran läsnäolo. Nykyään kuulostelen ensin enkä riennä suoraa päätä aamiaiselle kokouksesta. Siinä ilmapiirissä 
kannattaa viipyä ja odottaa mitä Herra tahtoo vaikuttaa. Hän on hyvä!

-Aija

Kuva: Nuorten konferenssi Kalibun keskuksessa Bidibidin pakolaisleirillä Ugandassa.
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Raamattukoulu opiskelijoiden todistuksia: 

Kalibun jumaluusopin ja herätyksen yliopisto on toiminut vuodesta 2019 alkaen. Raamattukoulun opiskelijat ovat nyt 
aloittaneet kolmannen opintovuotensa pastori Michael Howardin opetuksessa. Tämä yliopisto on ainutlaatuinen tarjo-
tessaan luentoja, käytännön elämän sovelluksia opitusta sekä mahdollisuuden löytää palvelutyölahjasi ja kutsumuksesi. 
Ohessa tuoreita todistuksia osalta opiskelijoista tämän kevään ajalta.

Meillä on ollut aivan mahtavaa aikaa täällä Malawissa, kun tam-
mikuussa aloitimme kolmannen vuoden Raamattukoulussa. Tämä 
vuosi on tuonut mukanaan enemmän ”käytännön harjoituksia” ja 
olemme myös jatkuvasti saaneet voimallista opetusta pastori Micha-
el Howardilta. Täytyy sanoa, että Jumala on saanut aikaan ison muu-
toksen minussa täällä vietettyjen vuosien aikana. Minulla oli tapana 
vältellä tilanteita, joissa minun piti saarnata tai opettaa. Luulin, että 
Raamattukoulussa istutaan vaan oppitunnilla 4 vuotta oppimassa… 
nykyisin nautin tuollaisista tilanteista. Pyhän Hengen voitelu ja virta, 
joka tulee tilanteeseen, kun on valmis laittamaan itsensä sivuun ja 
antamaan Jumalan käyttää väkevällä tavalla on jotain sellaista, joka 
kohottaa koko olemusta aivan erityisellä tavalla. 

Nyt meidän opiskelijoiden on aika perustaa omat seurakunnat aivan 
tyhjästä. Ensimmäinen ajatukseni oli, että minulla ei ole aavistusta-
kaan, mistä aloittaa. Mutta siinä piilee koko jutun juju. Näin Jumalalla 
on vapaus käyttää meitä haluamallaan tavalla. Ei ole kyse minun 
seurakunnastani tai meidän seurakunnistamme, vaan Jumalasta 
ja Hänen kansastaan. Meidän tulee kysyä Pyhältä Hengeltä, mihin 
meidän tulisi mennä, miten aloittaa sekä kenen tulisi olla meidän Ma-
lawin chichewan kielen tulkkimme. Silloin Hän johtaa meitä, ja tuo 
myös seurakuntaan ihmiset. 
Nyt on aika todella luottaa Jumalaan. Sitä tarvitaan niin epätoivoisesti näinä aikoina, joina olemme menossa kohti kunin-
kaamme ja sulhasemme Jeesuksen Kristuksen paluuta! Olen miettinyt sitä, että jos emme luota Häneen nyt, niin kuinka 
luottaisimme Häneen aikojen muuttuessa vaikeammiksi? Kuinka elintärkeää meille seurakuntana on pysyä Hänessä ja 
pitää katseemme Jeesuksessa Kristuksessa, olla pälyilemättä oikealle tai vasemmalle. Ei katsoa tämän maailman olo-
suhteisiin, vaan Herramme voittoon. 

Tämä on takuulla jännittävää aikaa, kun saamme kuulla Pyhältä Hengeltä, miten Hän johtaa meitä tässä tehtävässämme 
perustaa seurakunta. Ensi sunnuntaina menemme ensimmäinen kerran sinne, minne Jumala on käskenyt meidän jokai-
sen mennä näkemään, mitä Hänellä on sydämellään. Odotan sitä tosi paljon; hyppäämistä minibussiin, joka on täynnä 
ihmisiä (ehkäpä mukana on myös pari vuohta!) pelonsekaisin tuntein siitä, mikä seuraava askel on. Mutta Jumala on 
niin armollinen ja laupias. Hän tietää täsmälleen, mitä Hän tekee. Ainut mitä meidän tarvitsee tehdä, on kuulla, mitä Hän 
sanoo ja olla kuuliaisia sille.

Janette 

Klinikka: Vanhus sai uuden pyörätuolin Kuvassa vanha pyörätuoli 
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Tulemme pian kohtaamaan uuden haasteen Raamattuyliopistossa, 
kun alamme istuttamaan seurakuntia joka puolelle Malawia, minne 
Pyhä Henki meitä vain ohjaa. Uskon olevan elämää muuttava koke-
mus kantaa tuota velvollisuutta Herran edessä. Olen tuntenut myös 
paljon iloa tähän liittyen. Koska kohta on edessä pääsiäisen matkat 
ja pastoreiden konferenssi, seurakuntien istuttaminen alkaa vasta 
niiden jälkeen.

Meille annettiin tärkeimmäksi tehtäväksi saada aikaan läpimurto ru-
kouksessa, ennen kuin alamme seurakunnan istuttamisen. Jumala 
on ohjannut minua tässä asiassa lempeästi. Minulla ei ollut mitään 
ajatusta siitä, mitä tehdä, mutta Hän on näyttänyt minulle, mihin pe-
rustaa seurakunta, sekä myös kehottanut nauttimaan prosessista. 
En odota, että seurakuntaan tulee heti paljon ihmisiä. Tärkeintä on 
olla Pyhän Hengen johdatuksen alla koko seurakunnan istutus pro-
sessin ajan. Ne sielut, jotka Hän tuo paikalle, ovat niitä, joita minun 
tulee ravita ja rakentaa.

On todella mahtavaa saada jakaa vähän elämästäni 
Kalibun herätyksen ja jumaluusopin Raamattuyliopis-
tossa. Olen niin siunattu, kun saan olla tässä koulus-
sa niin voidellun opetuksen alla, jota saamme pastori 
Michael Howardilta. Kaipaan todella tuntea Jumalan 
ja muuttua hänen kaltaisuutensa. Tässä Raamattu-
koulussa kykenen nousemaan uudenlaiseen suhtee-
seen Jumalan kanssa tuntemalla Kristuksen aidom-
min. 

Opetus täällä ei ole uskonnollista, vaan se on täynnä 
dynaamista Jumalan valtakunnan voimaa ja elämää. 
Saamme paljon vaativia kirjallisia tehtäviä, joissa 
opimme esittämään vastauksemme loogisessa jär-
jestyksessä. Meidän odotetaan saarnaavaan ja opet-
tavan voimallisesti joka tilanteessa ja paikassa. Joka 
sunnuntai vierailemme kyläseurakunnissa ja laitam-
me käytäntöön oppitunneilla oppimaamme. Maaliskuussa tulemme istuttamaan seurakunnan sinne, minne Pyhä Henki 
ohjaa meitä sen tekemään. Tulemme myös vierailemaan näissä seurakunnissa viikoittain ja kaitsemaan niitä. Tämän 
tarkoitus on auttaa meitä löytämään paikkamme viisitahoisessa palveluvirassa, johon kuuluu apostolin, profeetan, evan-
kelistan, pastorin ja opettajan tehtävät. Meitä haastetaan aivan äärirajoille, jotta meistä tulisi todellisia Jumalan miehiä 
ja naisia. Haluan kiittää koko palvelutyötä ja Kalibun johtajia siitä, että minulla on etuoikeus opiskella tässä Raamattuyli-
opistossa. Se on suuri kunnia, johon en suhtaudu kevyesti.

Anni

Juuri äskettäin päätimme myös 21 päivän paastomme. Se oli minun ensimmäinen pidempi paastoni, ja mahtava koke-
mus! Heti paaston jälkeen sain paljon paremmat rutiinit arkeeni, sekä päättäväisyyttä rukoilla asioita lävitse. Olemme 
rukoilleet jopa omalla ajallamme toisten opiskelijoiden kanssa niitä asioita, joita Jumala on laittanut sydämillemme. Jos-
kus siihen on kulunut jopa 1-2 tuntia, koska rukoileminen on vain niin innostavaa, kun tietää, että Herra tekee työtään 
samaan aikaan. Olen myös lukenut Raamattua paljon enemmän – en vain läpi lukien – vaan niin, että saan ilmestystä 
siitä. Se on ollut rohkaisevaa.

Nautin tästä prosessista, jota Herra tekee elämässäni täällä Kalibun yliopistossa. Odotan herätystä, jonka Herra itse tuo 
kansakuntiin. Minne hyvänsä Hän meidät lähettääkin.
rakkain terveisin, 

Elise
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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 vihreäsilmäinen 
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€, Mustasuk-
kaisuuden vihreäsilmäinen hirviö 10€, Iisebelin vaikutus 15€. 

Koko kirjasarja (yht. 3 kirjaa) tarjoushintaan 30€! Hintaan ei sisälly postikuluja. 

Ennen Raamattukoulun lukukauden alkamista tammikuussa Herra 
sanoi minulle leikin ajan olevan ohi. Tämä toi tietynlaista vakavuutta 
elämääni. Myöhemmin Hän sanoi minulle, että nyt on aika ryhdistäy-
tyä, koska Pyhä Henki on kiireinen valmistaessaan Kristuksen mor-
sianta ja Hänen lopun ajan armeijaansa. Olen joutunut tekemään pa-
rannusta ominaisuudestani olla hiljaa silloin kun Pyhä Henki kehottaa 
minua avaamaan suuni. Raamattukoulun oppitunneilla saimme juuri 
päätökseen Matteuksen evankeliumin. Minua puhutteli erityisesti sii-
nä Jeesuksen opetus kymmenestä neitsyestä. Meidän tulee täyttyä 
jatkuvasti Hengellä ja Jumalan Sanalla voidaksemme loistaa pimeän 
yön lävitse ja olla valmiita toivottamaan Kuninkaamme tervetulleeksi 
Hänen palatessaan. 

Laura Niemi
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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

3.-5.9. Syysseminaari, Riihon majatalo, Keuruu 

29.11.-5.12 Apostolinen konferenssi ”Mene ottamaan maa haltuusi”
Pihlavan leirikeskus, Säkylä

Puhujat pastorit Michael Howard ja Dutch VanderVlucht
Hinta 360€ täysihoidolla (60€/päivä)

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.


