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Kallisarvoiset ystävät ja työtoverit,

Kuka tahansa, jolla on edes ”aivonjyvänen” pääs-
sään, näkee helposti, että maailma haluaa kaataa 
presidentti Trumpin ja myös että vapaamieliset hu-
manistit ovat tämänhetkisen anarkian etunenässä. 
Kaikki tämä on osa maailmanlaajuista anarkiaa, joka 
tulee avaamaan oven Antikristukselle astua sisään 
näennäisten ratkaisujensa kanssa. Tämä on hedel-
mä hengellisen sodan astumisesta alas maan päälle. 
ROOMAN TASAVALTA tuhoutui, kun ihmisjoukkoja 
mielistelevät kansankiihottajat anniskelivat ruokaa kaupungin laiskoille ihmisille ja 
ostivat heidät puolelleen viihdyttämällä heitä ilmaiseksi Colosseumilla. Tällainen 
on sekasortoinen maailma, jonka luomiseksi George Soros ja hänen Illuminaat-
ti-kaverinsa ovat tehneet kovasti töitä ja johon he ovat käyttäneet paljon rahaa. 
Tunteellisia, järjettömiä, itsekkäitä ja vihaisia kansanjoukkoja ohjaa harvalukuinen 
joukko, jolla on ohjelma päästä eroon kaikesta siitä, mikä on kunnollista ja missä 
on järjestys. Tämä merkitsee erityisesti tämänhetkisiä valtaapitäviä Yhdysvallois-
sa. 

Miten on mahdollista, että näemme uutiskuvia valkoihoisista ihmisistä, jotka ryös-
televät, tuhoavat ja polttavat rakennuksia tämänhetkisen mielenosoitusaallon ai-
kana? Miten sekin on mahdollista, että jotkut näistä ihmisistä myöntävät, että heille 
on maksettu mielenosoittamisesta, varastamisesta ja tuhoamisesta? Olisiko täl-
laista hölynpölyä tapahtunut Clintonin tai Obaman valtakaudella? Ei tietenkään 
olisi, sillä nämä miehet ruokkivat kansanjoukkoja täsmälleen sillä, mitä ne halu-
sivat – ILMAISILLA ASIOILLA – saadakseen manipuloitua suuret kansanjoukot 
heidän puolelleen antamaan heille äänensä. Olen seurannut aivan kauhuissani, 
kuinka kansanjoukot tuhoavat ja purkavat henkilökohtaista vihaansa luodessaan 
anarkiaa, joka on viime kädessä Saatanan luomaa. ”Ja maa oli autio ja tyhjä, ja 
PIMEYS PEITTI SYVYYDEN…” (1. Moos. 1: 2)

Yhdysvaltojen tapahtumat ovat hyvin samanlaisia kuin tapahtumat Malawissa vii-
me vuoden aikana. Näyttää siltä, että George Soros on myös Malawin anarkian ta-
kana. Ihmisoikeus-aktivistit ja pahat opposition ”kapinakenraalit” ovat sytyttäneet 
kansakunnan tuleen luomalla sekasortoa, epäjärjestystä ja kaaosta. Järjettömät 
kansanjoukot ovat riehuneet kaupungeissa tuhoten, ryöstellen, polttaen ja tappa-
en. Tämä kaikki on kuvaa PIMEYDESTÄ, mutta Jumala on valkeus, ja Hänessä 
ei ole hitustakaan pimeyttä. Jos vaellamme valkeudessa niin kuin Hän on valkeu-
dessa, meillä on yhteys Jumalan ja ihmisten kanssa, ja Jumalan järjestäytynyt ja 
luova voima tuo esiin valkeutta, rakkautta ja rauhaa yhteiskuntiimme. Anarkiaan 
perustuva ”kansanjoukko hallitsee” -asetelma ei ole tällaista. 

Kun ihmiset katsovat turmeltuneita johtajiaan, jotka ovat ryöstäneet valtion va-
rat taskuihinsa ja äänestävät samat turmeltuneet johtajat takaisin valtaan, täytyy 
esittää kysymys: ”Mitä he itse asiassa vaativat?” He julistavat olevansa yhtä tur-
meltuneita kuin johtajansa ja haluavansa samanlaiset mahdollisuudet ja osuudet 
”ryöstösaalista” kuin mitä heillä on. Jumala ei ajattele tai käyttäydy tällä tavalla. 
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Paholainen rakastaa epäjärjestyksessä ja kaaoksessa toimimista. Hän itse asiassa luo tällaiset jumalattomat olosuhteet 
voidakseen hallita ja vallita niiden keskellä. Tämä Iisebelin vaikutus on pyyhkäissyt läpi maailman tässä nykyisessä ajas-
samme, ja pahin siitä on vielä edessäpäin. 

Tällaisen hämmennyksen, anarkian ja tuhon keskellä Herra vaatii meitä pysymään keskittyneinä ja olemaan PÄÄTTÄVÄI-
SIÄ, ja sydämessämme kunnioittamaan ja palvelemaan Häntä enemmän kuin mitään muuta. Jumalan Sana velvoittaa mei-
tä saamaan kaikki ihmiset, kuten myös hengelliset vallat ja voimat, näkemään sen, että Jeesus on Herra. Mikään ei ilahduta 
Saatanaa ja hänen joukkojaan enemmän kuin se, että käännämme katseemme pois hengellisistä asioista ja näkökulmasta 
kiinnittäen sen maallisten valtakuntien sekasortoon ja epäjärjestykseen. Jeesus on voittaja jopa nyt, kun maailma rakentuu 
Antikristuksen järjestelmää varten. Kenenkään on naurettavaa edes vähänkään ajatella, että Saatana voisi mitenkään voit-
taa Kaikkivaltiaan Jumalan. Mutta eksytys on eksytystä, ja vihollinen itse on aivan takuulla eksytetty. Meidän tehtävämme 
on olla ihmeellisen palvonnan välineitä. Tämä on Herran suurin kaipaus meitä koskien, ja ollessamme hukkuneet Kunin-
kaan ihailuun, elämässämme ei ole tilaa millekään muulle.

Jumala on ollut todella uskollinen ja siunannut meitä äärimmäisellä tavalla Koronavirus-pandemian keskelläkin. Itse en ole 
kuullut yhdestäkään uskovasta, joka olisi sairastunut virukseen. Kuten kirjoitin viime kuussa: ”Joka Korkeimman suojassa 
istuu ja Kaikkivaltiaan varjossa yöpyy (tai asuu), se sanoo: Herra on minun turvani (pakopaikkani) ja linnani, hän on minun 
Jumalani johon minä turvaan.” (Ps. 91:1-2) Asuminen on pysymistä viinipuussa, jonka juuret ulottuvat syvälle. Kun pysym-
me Kristuksessa ja juuristamme tulee Hänen juuriaan, silloin myös hedelmämme muuttuu Hänen hedelmäkseen. Olkoon 
Herra aina sinun silmiesi edessä, kun korotat Häntä ja pyrit kirkastamaan Häntä ihmisten edessä. Mikä kerta kaikkiaan 
ihana, armollinen ja laupias Isä Hän onkaan!

Herra siunatkoon sinua ylitsevuotavasti ja pitäköön sinut turvassa Hänen siipiensä alla. 

- Michael Howard

Todistus kesäseminaarista

Kesäseminaari ”Kristuksen vanki”
  
Saimme viettää erittäin siunatut seminaaripäivät Zoom-sovelluksen kautta. Yhteytemme eri maiden kesken, kiitos tek-
niikasta vastanneen Askon, toimi erittäin hyvin. Herran ylistäminen niin laulaen, kuin musiikin säveliä kuunnellen avasi 
sydämemme vastaanottamaan voidellun opetuksen, jonka pastorimme Michael Howard julisti.

Saarnoissa itseäni kosketti erityisesti niiden menneiden pyhien kärsimykset, jotka kirkkauden astioina toivat kunniaa 
Jumalalle elämällään ja palveluillaan. Heistä mainittakoon esim. Aabraham, Daniel, Joosef sekä Paavali Uudessa tes-
tamentissa.

Jos menneinä aikakausina pyhät joutuivat maksamaan kovan ”hinnan” antautuessaan Jumalan vangeiksi, näin se Raa-
matun mukaan on näinäkin lopun aikoina, joita elämme. Tosin sanaa ”hinta” ei hengellisessä sanastossa nykyään 
juurikaan kuule. Olemme enemmänkin pyytämässä kuin mitään itsestämme Jumalalle antamassa. Jumalan tahtoon ja 
auktoriteettiin alistuminen edellyttää alamaisuuteen oppimista. Tältä alueelta saimme runsaasti opetusta ja esimerkkejä. 
Tämä kaikki tulee mahdolliseksi jos ja kun painaudumme aina vain lähemmäksi Kristusta, niin että olemme kuin sisäk-
käin Hänen kanssaan. Jumalan jano sisimmässäni huutaa: Enemmän Sinua, enemmän Sinua!

Marita 

Apostolinen seurakuntien istuttaminen ja johtajien varustaminen

Palvelutyömme yli 600 seurakunnan vaikutus Malawin, Mosambikin sekä Etelä-Sudanin kansakuntiin on valtava. Uusi-
en seurakuntien perustaminen on suuri osa palvelutyötämme. Seurakunnan, seurakuntalaisten sekä johtajiston kehitty-
minen on etusijalla. Seurakunnat ovat suoraan Kalibun alaisuudessa Pastori Michael Howardin kautta. Hänen apostolin 
työhönsä näiden johtajien parissa kuuluu kuukausittaiset raportit sekä neljä kertaa vuodessa pidettävät pastorien konfe-

Kalibun palvelutyöstä 
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renssit. Kolmena tai neljänä kertana joka vuosi 250-350 pastoria ja johtajaa saapuu Malawin päämajaan osallistuakseen 
nelipäiväiseen hengelliseen konferenssiin. Konferenssit järjestetään rohkaisemaan, varustamaan sekä antamaan hen-
gellisiä lahjoja näille miehille ja naisille, jotka väsymättä työskentelevät omilla paikkakunnillaan, saavuttaakseen ihmisiä 
evankeliumilla varustukseen pyhät palvelutyöhön.

Yhden konferenssin järjestäminen voi maksaa yli 10 000 dollaria, sisältäen mm. ruokailut ja kuljetuksen. Konferenssit 
ovat intensiivisiä, päivä alkaa esirukouksella aamulla klo 6, (kaikki 350 johtajaa kokoontuvat rukoilemaan) jatkuen oppi-
tunneilla koko päivän ja päättyen ylistyksen ja todistusten täyttämään iltakokoukseen. Konferenssin loputtua paikalliset 
johtajat palaavat kyliinsä ladattuina uudella hengellisellä voimalla, tuoreella ilmestyksellä Sanasta sekä rohkaistuina 
kokemastaan yhteydestä.

Raamattukoulu paikallisille

Pastori Howardilla on vuosien varrella ollut useita paikallisille johtajille tarkoitettuja raamattukouluja niin Malawissa, 
Mosambikissa kuin Sudanissakin. Tämän hetkiset raamattukoulut toimivat Mosambikissa ja Malawissa. Tammikuussa 
2020 Pastori Howard perusti uuden raamattukoulun paikallisille tuleville seurakunnan johtajille Malawin Blantyren kau-
punkiin. 20 malawilaista seurakunnan johtajaa on valittu osallistumaan kaksi lukukautta kestävään opetukseen. Kalibun 
Jumalisuuden yliopiston oppilaat toimivat koulun opettajina. Heidän tehtäväkseen on annettu opettaa näitä opiskelijoita 
päivittäin. Raamattukoululaisia varustetaan Jumalan sanalla ja heitä opetetaan elämään kristityn elämää. Raamattukou-
lu varustaa opiskelijat olemaan johtajia heidän kotikyliensä seurakunnissa. Koulu on heille ilmainen.

Kalibu Akatemia ja Kalibun alakoulu

Kalibu Akatemia -koulu avattiin vuonna 2007. Se on sittemmin kasvanut kouluksi, joka on niittänyt kansallisesta tun-
nustusta. Tämä oppilaitos valmistaa seuraavan sukupolven johtajia liike-elämään ja seurakuntamaailmaan kahdeksalla 
sadalla oppilaallaan, jotka osallistuvat opetukseen läpi koko yläkoulun. Koulussa suoritettava Cambridgen tutkinto antaa 
heille mahdollisuuden jatko-opintoihin yliopistoissa missä tahansa päin maailmaa. Kuri, järjestys ja akateeminen erin-
omaisuus ovat koulujemme peruspilareita. Valmistuneet oppilaat ovat jatkaneet opintojaan mm. Yhdysvalloissa, Etelä-
Afrikassa, Namibiassa, Keniassa, Iso-Britanniassa ja Filippiineillä.
Osa valmistuneista opiskelee lääkäreiksi tai laki- ja liikemiehiksi, toiset puolestaan työskentelevät eri järjestöissä  ja 
hallituksen elimissä. 

Kalibun alakoulu avattiin vuonna 2017 ja tällä hetkellä koulussa on 250 oppilasta. Nämä Kristus keskeiset koulut johta-
vat lapset tuntemaan Jeesuksen Kristuksen. Kouluilla on intensiiviset opetuslapseutus-ohjelmat ja ne tarjoavat hengel-
lisen ympäristön joka muuttaa oppilaiden elämän.

Kuvassa Malawin yliopiston opiskelijoita vierailemassa Kalibun vanhusten klinikalla
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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 Malawis-
sa, 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 palvelunu-
meroon. 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!

Out of African tapahtumia 2020

Kotikokoukset Ulvilassa maanantaisin klo 18
Tiedustelut: korpi.mikko@gmail.com 

18.-20.9 Riiho
Syysseminaari, Riihon majatalo

28.11-5.12 Säkylä
Apostolinen konferenssi

Kaikki tiedot päivittyvät nettiin www.ooa.fi. Tarkempia tietoja 
kokouksia koskien puh. +358 50 4949546 tai kauppa@ooa.fi.

HUOMIO! Laitathan jatkossa uutiskirjeen tilausta, peruutusta tai osoitteenmuutosta 
koskevan sähköpostiin osoitteeseen: kauppa@ooa.fi (myös kaikissa kirja- 
ja äänitetilauksissa). Muistathan myös laittaa aina viitteen maksuusi tehdessäsi 
lahjoitusta rahankeräystilillemme. Pankkimme veloittaa enemmän palvelumaksuja 
viitteettömistä maksuista.

Viime kesän ja talven Apostolisten konferenssien äänitteet ovat saatavilla nyt hin-
taan 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. 

Webinaarin ”Kristuksen vanki” äänitteet nyt saatavilla hintaan 25€. 
Formaatit ovat Mp3-muodossa muistitikulle (tikku sisältyy hintaan) tai cd:lle.

Tilaukset p. 044-0837822 tai kauppa@ooa.fi


