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Elämme merkityksellistä ja nopeasti muuttuvaa aikaa.
Useimmista länsimaisista ihmisistä on tullut laiskoja ja aikaansaamattomia. Tämä on täsmälleen sitä, mitä vapaamieliset ihmiset maailmanlaajuisesti haluavat. Kaikessa
on kyse ruoan kontrolloimisesta, mikä merkitsee ihmisten
kontrolloimista. Koemme puutetta ruoasta monin paikoin,
ja tämä tilanne tulee muuttumaan aina vain vaikeammaksi. Ne, joilla ei ole mahdollisuutta kylvää perinnelajike siemeniä, (siemeniä, joista saa satoja aina uudelleen) ovat
vakavissa vaikeuksissa. ”Ja minä kuulin ikään kuin äänen
niiden neljän olennon keskeltä sanovan: ”Koiniks-mitta nisuja yhden denarin, ja kolme koiniksia ohria yhden denarin!
Mutta älä turmele öljyä äläkä viiniä.” (Ilm. 6:6) Kukaan ei voi enää luottaa supermarketteihinsa. Löydät tyhjiä hyllyjä, kun kävelet supermarkettiin Yhdysvalloissa,
Suomessa tai muualla Euroopassa, Etelä-Afrikassa, Iso-Britanniassa ja monissa
muissa maissa. Kysyessäsi, milloin toimitukset saapuvat, saat vastaukseksi ”Ei
aavistustakaan”, epämääräisen katseen kera. Siirtyessämme koronakontrollista
ruoan kontrolliin olemme jo Antikristuksen manipuloinnin ja kontrollin järjestelmän
alaisuudessa. On surullista, että meitä ohjataan hyväksymään aseistettu poliisi
ja sotilaat aivan arkielämämme keskellä sanelemassa meille sitä elämänmenoa,
mikä on jo keskellämme. Ruoan hinta on nousemassa nopeasti korkeammaksi,
kuin mitä tavallisilla ihmisillä on varaa siitä maksaa.
Saatamme keskittyä tähän kaikkeen hyvin negatiiviseen, mutta Jumalassa on niin
paljon sellaista, mikä jättää kaiken tämän selvästi varjoonsa. Herra on puhunut
selvästi ja varmasti, että hän tulee vierailemaan tällä planeetalla jälleen ennen
Jeesuksen paluuta. Tulemme näkemään Jeesuksen vierailun, Hänen ilmentäessä
voimaansa ja kunniaansa parantaessaan sairaita ja vapauttaessaan vangittuja.
Tällaisen Jeesuksen ilmentämisen ihmiskunnalle tarkoituksena on antaa ihmisille
viimeinen mahdollisuus taivuttaa polvensa Kuningasten Kuninkaan eteen ihailussa ja nöyrässä palvonnassa. Tietenkin ihmiset etsivät ihmeitä ja merkkejä, koska
ne ovat niin vaikuttavia, enkä voi kieltää väkevän parantumisen tai ihmeen vaikuttavaa voimaa. Mutta Jeesus on se, jota tulee tavoitella.
Ylistys Jumalalle, että Hillsong – seurakunnan taru on viimein lopussa, ja monet
muutkin megaseurakunnat ovat tulleet tiensä päähän, ja jäljelle on jäänyt vain
Jeesus. Kuinka ihmiset ovatkaan vääristäneet tuon kauniin nimen oman etunsa
etsimisen tähden, missä on kyse hänen kaupittelemisestaan. Ihmisten valtakunnat
eivät tule kestämään, mutta Hänen nimensä on ylitse kaikkien nimien, ja se tulee
kestämään iankaikkisesti. Tällä hetkellä on olemassa väkevä Jumalan Hengen
liikehdintä tuoda takaisin toimintaan Johanneksen evankeliumin neljännen luvun
jakeet 23 ja 24. Uskovat jäävät niin kiinni siihen, mitä ihmisten enemmistö sanoo
ja tekee, että he unohtavat jatkuvasti sen, että todellinen Kuninkaan ihailu ja palvonta painaa vaa´assa paljon enemmän, kuin mitä kaikki väärä palvonta koskaan
pystyy ihmisistä pumppaamaan. Jeesus on se, jota tulee tavoitella yli kaikkien
rikkauksien, yli kaiken maineen ja yli kaiken ylistyksen ja kunnian.

sivu 2/6
Kaipaamme Kuninkaan vierailua, joka pyyhkii pois kaiken sen, mikä on väärää ja ennakoi viimeistä Kuningas Jeesuksen ja
Hänen morsiamensa täydellisen voiton aikaa ennen Hänen paluutaan. Tämä tulee olemaan kaikkien aikojen täyttymys, ja
me olemme aivan lähellä tämän ällistyttävän tapahtuman toteutumista.
Maailma ja kaikki se, mitä sillä on tarjottavana, murenee aivan silmiemme edessä sen ilmentäessä kaikkea sitä, mikä on
väärää korviketta todelliselle. Paholainen tarjosi Jeesukselle kaikkia maailman valtakuntia hänen kiusatessaan ja haastaessaan Jeesusta erämaassa. Me otamme tämän tarjouksen aivan liian kevyesti ja suhtaudumme pilkallisesti siihen, oliko
Saatanalla oikeasti valtaa tarjota näitä valtakuntia. Totta kai hänellä oli, ja edelleen on. Saatana on Ilmavallan ruhtinas,
tämän maailman ruhtinas ja tämän maailman valtakuntien ruhtinas. Mutta hän on Kristuksen luoma sekä Kristuksen veren
kukistama KRISTUKSEN ristillä, ja hän on alamainen Kristukselle kaikessa. Mikä voitto, täydellinen voitto! Se, että saatana
kuvittelee voivansa anastaa kaiken sen, mitä Kristus on, on äärimmäisen typerää.
Jeesus on maailman VALKEUS. Paavali opetti voimallisesti, että koska näin on, myös me olemme valkeus. Emme ole
valossa, vaan OLEMME valo. Mikä voimallinen totuus. Tässä hämmentyneessä, turmeltuneessa ja hyvin itsekkäässä maailmassa, jossa elämme tai olemme olemassa, ihmisten kaikkialla tulee nähdä tämä valo ja tulla sen koskettamaksi, että he
voivat tunnistaa Jeesuksen. Tästä kristinuskossa on kyse; Kristuksen kauneuden näkemisestä meissä ja meidän kauttamme. Meidät on luotu palvomaan Kuningasta ja kun niin teemme, ymmärrämme olemassaolomme täyden tarkoituksen ja
merkityksen. Ihmisten väittelyt ovat loputtomia, ja kaikilla on omat mielipiteensä. Kuuntelemme harvoin niitä ihmisiä, joilla
on erilaiset mielipiteet kuin meillä itsellämme, ja mitä enemmän meillä on rahaa, sitä enemmän kuvittelemme olevamme
oikeutettuja uskomaan ainoastaan siten kuin itse haluamme, ja lisäksi vielä huijaamaan toisia mukaan omaan ajattelumaailmaamme. Bill Gatesin tapaiset ihmiset sekä Jumalaa vihaava Zuckerberg ovat kaatumassa ja joutumassa sivuun, mille
on jo korkea aikakin. Jumala ei salli pilkattavan itseään loputtomasti. Meidän tulee olla radikaaleja uskovia, jotka pitävät
korkealla Kristuksen voitokasta lippua.
- Pastori Michael Howard

Todistuksia Apostolisesta konferenssista
Olipahan apostolinen viikko Säkylässä 9.-15.5! Sain olla koko mahtavan viikon, kiitos siitä Herralle! Täytyy sanoa, että nyt
ovat sanat melko vähissä sen kuvaamiseen, miten rakkaudellisessa ja jännittävässä Jumalan läsnäolossa tuon viikon elin.
Jokaisena päivänä Pastori Michaelin opetus oli uutta ja tuoretta, ja aihe pysyi silti koko ajan pimeyden töiden voittamisessa. Myös lopun ajan teemoja sivuttiin, ja kurkattiin mm. efesolais- ja kolossalaiskirjettä.
Kaikkien konferenssiin osallistujien välillä vallitsi ihana vapaus ja rakkaus! Tämän voin todeta olevan todellinen perhe.
Konferenssin jälkeen palasin töihin ensimmäiseen
päivään täynnä iloa, ja kun pomoni kysyi, millä koulutusviikolla oikein olinkaan, kerroin hänelle, mikä
on apostolinen konferenssi. Kerroin, miten uskovat
tulevat sinne yhteen musiikin ja elävän opetuksen
ääreen. Tämän kuultuaan pomoni, joka jättää yleensä jälkeensä töissä sotkua ja hämmennystä, alkoi
siivota ja puunata paikkoja kuntoon, kuten itsekin
iloisesti tein. Hän myös saman tien tämän kaiken
kuultuaan tarjosi minulle ylimääräisen vastuutyövuoron! Hän oli koko päivän minua kohtaan erittäin
mukava, ja tunsin sen, että nyt oli yksi pimeyden työ
työpaikallani kaikonnut!
Kiitos Herralle, Pastori Michaelille ja koko OOA:n
perheelle!
Riemuitsevin terveisin,
- Elise Ignatius
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Todistuksia Apostolisesta konferenssista
Saimme kokea jälleen kerran ihmeellisen Apostolisen konferenssin 9.-15.5. Pihlavan leirikeskuksessa Säkylässä. Kuulemamme opetus haastoi meitä olemaan valkeus pimeyden
keskellä. Siihen vaaditaan sitä, että Jumala pääsee käsittelemään meissä olevan pimeyden, kuten katkeruuden, pelon,
vihan ja rakkauden puutteen. Esirukoilimme tätä aamurukouksissa, joissa pyysimme Jumalaa tekemään meistä kirkkauden astioita Hänen jaloa käyttöään varten. Iltakokousten
ylistyksen aikana saimme toimia kallisarvoista kuninkaallisen
papiston palvelutehtävässämme ylistämällä ja palvomalla Jumalaa monilukuisen ylistysryhmämme johdolla.
Itseäni puhutteli erityisesti myös viimeisen päivän opetus siitä, kuinka pidämme Jumalan armoa helposti automaattisena.
Ikään kuin meillä olisi oikeus vaatia ja olettaa joka tilanteessa, että Jumalan täytyy armahtaa meitä ja siunata meitä. Tällainen on ylpeää olettamista, eikä anna arvoa Jumalan armon
kallisarvoisuudelle.
Saimme myös nauttia Pihlavan leirikeskuksen ”paratiisimaisista” olosuhteista. Paikka oli kevään puhjetessa kauneimmillaan aaltojen liplattaessa rantaan, joka näkyi luokkahuoneestamme, ja erilaisten lintujen vieraillessa siellä. Myös
henkilökunnan palvelu ja heidän laittamansa ruoat olivat
”pala taivasta maan päällä”.
Kiitos Jumalalle Hänen runsaasta siunauksestaan konferenssissa!
- Antti Mustakallio

Kuvassa Pastori sekä Asko tulkkaamassa

Ryhmäkuva Apostolisesta konferenssista
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Matka Ugandassa
Markus Junttila vieraili Ugandassa alkuvuodesta. Julkaisimme aiemmin ugandalaisen pastorin todistuksen hänen matkastaan. Tässä Markuksen oma todistus matkasta.
UGANDAN MATKA 15.1.-15.2.2022
Olin Ugandassa kuukauden tammi - helmikuussa 2022.
Kuukauden aikana tuli kierrettyä maata eri paikoissa ja koin
paljon Jumalan läsnäoloa ja johdatusta sekä rukousvastuksia. Tunsin olevani tervetullut kaikkiin paikkoihin, joissa vierailin. Pääkohteeni oli Bidibidin pakolaisleiri, jossa viimevuotinen vierailuni jäi lyhyeksi. Olin siellä runsaan viikon pastori
Jeremian vieraana ja päivisin kävin Kalibun seurakuntaan
kuuluvan Josephin kanssa rukoilemassa ja evankelioimassa kylissä.
Kun tapasin Josephin, hän valitti niskakivuista eikä saanut
päätään käännettyä kunnolla. Rukoilin hänen puolestaan,
mutta siinä hetkessä niska ei parantunut. Kävimme seuraavana päivänä kylillä rukoilemassa sairaiden puolesta. Aloitimme Josephin naapurustosta niistä ihmisistä, jotka Joseph
tunsi. Kun ne oli käyty läpi, Joseph sanoi, ettei tiedä mihin
pitäisi mennä seuraavaksi. Annoimme Pyhän Hengen johdattaa ja käännyimme pienelle sivupolulle. Tulimme pihapiiriin, jossa oli kolme naista. Rukoilin vanhimman naisen
puolesta ja siinä hetkessä myös Josephin niska parantui, ja
hän pystyi kääntämään päätään normaalisti. Parantuminen
vaati rukouksen lisäksi Josephilta itseltään uskon askeleen
ottamista ja astumista pois omalta mukavuusalueeltaan.
Markus ja Pastori Jeremiah

Muutama päivä myöhemmin oli toinen merkittävä tapahtuma. Joseph oli yöllä nähnyt unen, jossa näki talon ja pihalla
maassa istumassa naisen ja toisen naisen, joka oli raskaana. Hän kertoi tämän aamupalalla. Hän kysyi unen merkitystä,
johon en osannut vastata mitään. Lähdimme aamupalan jälkeen kylille ja kuljimme aika pitkään, kunnes huomasin erään
miehen heiluttavan kättään. Sanoin Josephille, että poiketaan tuolla. Menimme sinne ja siellä oli miehen lisäksi kaksi naista, hänen naapureitaan. Toinen istui maassa puun varjossa ja toinen oli seitsemännellä kuulla raskaana. Molemmilla heillä
oli mielenterveysongelmia. Raskaana olevan naisen tulevan lapsen isästä ei ollut tietoa. Sain rukoilla heidän puolestaan
ja Pyhä Henki oli väkevästi läsnä. Joseph sanoi, että tämä oli se paikka, jonka hän oli nähnyt unessa. Oli aivan mahtavaa,
miten Jumala johdatti.
Bidibidin jälkeen olin muutaman päivän Sorotissa pastori Fredin ja hänen perheensä vieraana. Hän oli järjestänyt paljon
ohjelmaa; vierailin hän kotikylässään, kyläseurakunnassa, tulevalla kirkkomaalla, kala-altailla ja terveyskeskuksessa, jonka kanssa seurakunta tekee yhteistyötä. Sorotissa yritin nostaa automaatista rahaa, mutta kävikin niin, että automaatti
nielaisi visakortin. Pankissa eivät suostuneet antamaan korttia takaisin, ellei virallinen pyyntö tule pankiltani Suomesta.
Pankistani vastaus oli, että pankkisalaisuuteen ja pankkilakiin vedoten he eivät voi antaa asiakastietojaan millekään ulkomaalaiselle pankille. Kortti jäi sinne. Minulla oli vielä vähän käteistä rahaa ja hieman dollareita ja euroja vaihtamatta, joka
juuri ja juuri riitti loppuajaksi. Tästä opin, että tulee turvata ja luottaa yksin Jumalaan, eikä maalliseen mammonaan. Jumala piti minusta huolen, enkä joutunut mitään matkaa jättämään tekemättä tai suunnitelmia muuttamaan tämän vuoksi.
Sorotissa sunnuntaina pastori Fred pyysi minua saarnaamaan kirkossa ja hän tulkkasi paikalliselle kielelle. Ylistys oli
todella elävää ja aivan mahtavaa. Ylistyksen jälkeen saarnasin 2. Tim. 1:7 ”Eihän Jumala ole antanut meille pelkuruuden
henkeä, vaan voiman, rakkauden ja terveen harkinnan hengen.” Tämä oli siinä mielessä ajankohtainen, että koronapandemia on saanut ihmiset pelon valtaan. Jumala voi vapauttaa meidät pelosta. Jumalanpalveluksen jälkeen lähdin pastori
Fredin kanssa Entebbeen.
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Saavuimme Entebbeen iltamyöhään ja hotellin lähellä rannalla oli disko, jonka musiikki oli kovaäänistä. Meteli kesti aamuyöhön. Rukoilimme sitä henkivaltaa alas illalla ja aamulla. Aamulla sain ajatuksen, että meidän tulisi viettää rannalla
ehtoollista ja ylistää Jumalaa, julistaa Kristuksen hallintavaltaa alueella ja vapauttaa alue demonisista hengistä ja noitavoimista. Näin teimme, vietimme ehtoollista, ylistimme, rukoilimme ja julistimme Kristuksen hallintavaltaa. Siellä ollut henkivalta joutui lähtemään ja rauha palasi alueelle. Seuraavina öinä oli niin rauhallista, että saattoi kuulla aaltojen liplatuksen
Victorianjärven rannalla.
Olen tästä matkasta kiitollinen ja kiitokset kaikille, jotka ovat tehneet tämän mahdolliseksi ja rukoilleet puolestani.
- Markus

Markus ja Joseph lasten kera

Uutisia klinikalta
Kalibun vanhusklinikan uudella johtajalla Olive Goballa on
näky kasvattaa Kalibun klinikan alueella paljon erilaisia
hedelmäpuita, joiden hedelmillä ruokitaan aliravitsemuksesta kärsiviä vanhuksia, jotka tulevat klinikalle hakemaan
hoitoa sairauksiinsa. Lisäksi maahan on kylvetty mm.
maissia ja maapähkinöitä. Tämä näky on nyt toteutumassa, seuraavassa hänen raporttinsa:
”Tänä vuonna olemme nähneet todellisen muutoksen.
Tämä johtuu ruoan jakelemisesta. Viime vuonna saamamme maissi- ja maapähkinäsadon ansiosta saatoimme
antaa vanhuksien kuukausittaiseen ruoka-annokseen mukaan marraskuusta lähtien myös maissi- ja määpähkinäjauhoja. Tämä on laskenut vanhusten kuolleisuutta merkittävästi. Myös silloin kun he sairastuvat, he paranevat
helpommin saatuaan lääkettä, nyt kun heidän ravintonsa
on parantunut. Ylistämme JUMALAA kaikesta tästä”
- Olive Goba

Banaanipuiden kasvatusta klinikalla
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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 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.

