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Kallisarvoiset ystävät ja työtoverit,

Kun Samuel oli käynyt vanhaksi, pani hän poikansa 
Israelin tuomareiksi… Mutta hänen poikansa eivät 
vaeltaneet hänen teitänsä, vaan olivat väärän voi-
ton pyytäjiä, ottivat lahjuksia ja vääristivät oikeutta. 
Niin kaikki Israelin vanhimmat kokoontuivat ja tulivat 
Samuelin tykö Raamaan ja sanoivat hänelle: ”Katso, 
sinä olet käynyt vanhaksi, eivätkä poikasi vaella si-
nun teitäsi. Niin aseta nyt meille oikeutta jakamaan 
kuningas, jollainen kaikilla muillakin kansoilla on”… 
Niin Herra sanoi Samuelille: ”Kuule kansan ääntä kaikessa, mitä he sinulle sano-
vat; sillä sinua he eivät ole pitäneet halpana, vaan minut he ovat pitäneet halpa-
na (tai hylänneet, Kuningas Jaakon käännös) olemaan heidän kuninkaanansa.” 
(1.Sam. 8: 1-7)

Tämä on yksi suurimpia murhenäytelmiä Israelin historiassa ja varoitus koko ih-
miskunnalle. Amerikka on aivan veitsen terällä tekemässä saman sydäntä sär-
kevän tuhoisan päätöksen marraskuussa. Vanhan testamentin seurakunta Israel, 
joka oli pelastettu aivan kuten mekin, ei ollut tietämätön Herrasta ja Hänen to-
tuudestaan, tai hänen siunaukseen ja vaurauteen liittyvistä vaatimuksista. Mutta 
Israel ”kääntyi väärän voiton (rahan) puoleen, otti lahjuksia ja vääristi oikeuden,” 
se palvoi epäjumalia ja palveli mammonan epäjumalaa. Amerikka on tehnyt näin 
kahden viime sukupolven aikana. 

Täällä Malawissa oikeuden ja tuomioiden vääristäminen ovat olleet suurimpia 
shokkeja viimeisimmässä vaalikampanjassa, jonka opposition johtaja voitti. Olen 
ehdottomasti samaa mieltä, että monet edellisen hallituksen ministerit ja tuomarit 
eivät olleet mitään enkeleitä. He olivat häpeällisen korruptoituneita ja heidän ta-
kuulla tarvitsi tulla siirretyksi pois virastaan. Mutta nykyinen vaihtoehto on kauhis-
tuttavan vastenmielinen. Samat ihmisoikeusaktivistit, jotka johtivat väkivaltaista, 
ryöstelevää ja verta vuodattavaa kampanjaa edellisen presidentin syrjäyttämisek-
si, ovat nyt antaneet uudelle presidentille, ”kansan valinnalle”, uhkavaatimuksen 
vaihtaa 24 tunnin kuluessa hallitukseensa valitsemansa ministerit. Muutoin hän 
kohtaa samanlaisen väkijoukkojen mielenosoituksen ja epäjärjestyksen. Väkijou-
kot hallitsevat nyt Malawissa samalla tavoin kuin ne pyrkivät hallitsemaan Yhdys-
valloissa. Amerikan kansan päätös tulee määrittämään, käykö niin. 

Olosuhteet ovat samanlaiset kuin silloin, kun Samuel toimi Jumalan välittäjänä 
Israelin kansalle. Satuin eilen vain vilkaisemaan sitä saastaa, mitä CNN-televisio-
kanava vuodatti presidentti Trumpia kohtaan vain ymmärtääkseni sen, että koko 
tämä väkivalta- ja anarkiakampanja ei ole muuta kuin vaikutusvaltaisten antikris-
tillisten henkilöiden siirtymistä asemiin voidakseen ottaa kontrolliin Yhdysvallat, 
saattaakseen sen kaatumaan ja esitelläkseen globalistisen ohjelman. Varjohalli-
tuksen (engl. Deep State) olemassaolo ja ohjelma osoittaa sen, että pahuus on 
”kaivautunut” Yhdysvalloissa hallinnon ylimmille tasoille asti. Tämä ei ole muuta 
kuin Jumalan hylkäämistä, kuten profeetta Samuelin aikana. Tuhoisat seuraukset 
paljastuvat meille selvästi jälkeenpäin, mutta valitsemme silti seurata heitä, tien 
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johtaessa kansalliseen katastrofiin. Suuri häpeä kenelle hyvänsä uskovalle, joka äänestää DEMOKRAATTIA. Tässä on 
yksinkertaisesti kyse joko Jumalan tai ihmisen valinnasta kuninkaaksi tässä tulevassa vaalissa. On kyse antikristillisestä 
hallinnasta tai Jumalan valtakunnan valinnasta. 

Nyt on jokaisen uskovan aika arvioida kaikki asiat Jumalan Sanan mukaan eikä omien mielipiteiden mukaan. Daavid kirjoit-
ti: ”Auta, Herra, sillä hurskaat ovat hävinneet, uskolliset ovat kadonneet ihmislasten joukosta. He puhuvat valhetta toinen 
toisellensa, puhuvat liukkain huulin, kaksimielisin sydämin… ”Kurjien (KJ köyhien) sorron tähden, köyhien (tarvitsevien) 
huokausten tähden minä nyt nousen”, sanoo Herra,”… Herran sanat ovat selkeitä sanoja, hopeata, joka kirkkaana valuu 
sulattimesta maahan, seitsenkertaisesti puhdistettua… Yltympäri jumalattomat rehentelevät, kun kataluus pääsee valtaan 
(KJ katalat miehet korotetaan) ihmisten joukossa.” (Ps. 12) 

Tämä on täsmälleen se, mitä Malawista on tullut tänä päivänä, ja mikä Yhdysvaltoja odottaa marraskuussa, jos demokraatit 
voittavat. Jos Biden voittaa, kaikista miehistä katalimmat virtaavat jokaiseen vaikutusvaltaiseen virkaan kansakunnassa. 
Eikö tämä ole sitä, että oikeus vääristetään? Kenestä tahansa tuleekaan hänen varapresidenttinsä, hän tekee tämän kie-
routuneisuuden kymmenen kertaa pahemmaksi. Amerikka, Britannia, Eurooppa: Valitse väkijoukon hallinnan ja vääristy-
neen oikeuden tai terveen järjen ja järjestyksen välillä, joka tuo siunauksen ja vaurauden.

- Michael Howard

Todistuksia

Miten yllättävää ja upeaa aikaa Jumala on antanut tämän kaiken maailman tilan-
teen keskellä. Meidän perhe on ollut todella siunattu näistä Zoom-kokouksista. 
Pyhä Henki yhdistää meidät ja tämä on tullut minulle niin vahvasti todeksi, kun olen 
saanut osallistua yhteisiin hetkiin ylistämään, palvomaan ja rakentumaan Sanassa 
Herraan. Hän tekee jokaisessa aivan ihmeellistä työtä ja iloitsen todella kun saan 
olla osa Hänen rakkaitaan. Vaikka monet meistä asumme eri paikoissa, voimme silti 
yksimielisesti yhdessä lähestyä Herraa. Hän on rohkaissut, vahvistanut, puhdista-
nut ja sulattanut. Miten paljon Hän vuodattaakaan meihin hyvyyttään. 

Pääsin vielä kesälomalla osallistumaan aamurukouksiin Mosambikin tilanteen puo-
lesta. Hän herätti sisimmässäni paloa tämän kansan puolesta, ja Hänen vaikutuk-
sesta sain vuodattaa kyyneliä ja huutaa avuksi Hänen nimeään. Herra on alaspai-
nettujen puolella ja vie sorretut vapauteen. Hän on lähellä niitä, jotka ovat heikkoja 
ja murrettuja. Miten mahtavaa Jumalaa saamme palvella ja olla Hänen astioita 
tässä Hänen lopun aikojen suunnitelmassaan. Noustaan kaikki yhdessä voittoon 
Kristuksessa!! 

-Petja

Kiitän Herraa Zoom-aamurukouksista ja kokoontumisista!! Ne ovat mahdollistaneet 
tälläisen seniorinkin osallistumisen. Yhteys on elintärkeää. Sekä Herraan että kans-
sauskoviin. Tämän kautta se on ollut mahdollista. Pitäisi kiittää koronaa, joka teki 
tämän mahdolliseksi! Olkoon Herran nimi kiitetty, ylistetty ja koroitettu!                                                  
 
-Tarja

Tarja esittelemässä pesemiään 
OOA:n toimiston ikkunoita
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Kalibun Karjatila

Noin kymmenen vuotta sitten Pastori Howardilla oli näky perustaa karjatila, joka kehittyisi myös karjan jalostustilaksi. 
Oma karjatila takaisi Kalibun yli 800 oppilaan sekä 250 työntekijän lihan saannin päivittäiselle kolmelle aterialle. Kou-
lu teurastaa tällä hetkellä ruokalan tarpeisiin noin 5-6 lehmää viikkoa kohden. Pastori Howard on kehittänyt Brangus 
karjaa, (Brahman ja Angus naudan risteytys) joka yli kaksinkertaistaa prosessoidun lihan määrän eläintä kohden. Par-
haillaan tilalla on 503-päinen karjalauma. Kalibulla on kaksi tilaa, jotka tuottavat rehua näille eläimille. Myös lampaita, 
vuohia sekä muita eläimiä kasvatetaan.
Tämä projekti työllistää ihmisiä maaseudulla ja tarjoaa oppilaille ja koulun maataloutta opettavalle osastolle ensikäden 
kokemuksen maatilan hoidosta.

Vanhusklinikka

Kalibun vanhusklinikka rakennettiin ja avattiin vuonna 2014. Se on ainoa geriatrinen sairaala koko eteläisessä Afrikas-
sa tarjoten ilmaista sairaanhoitoa vanhuksille. Klinikka hoitaa säännöllisesti n. 2000 potilasta. Henkilökuntaan kuuluu 
täysipäiväinen lääkäri, kolme hoitajaa sekä fysioterapeutti. Klinikalle on äskettäin saatu sähköt. Sinne aiemmin asen-
nettu hammashoitola otetaan pian käyttöön ja tulevaisuudessa myös leikkaussali. Klinikan lähistöltä löytyi paljon kodit-
tomia sekä uuden kodin tarpeessa olevia vanhuksia. Vuonna 2017 palvelutyö alkoi rakentaa neljän huoneen asuntoja 
näille avun tarpeessa oleville leskille. 
Tähän päivään mennessä on rakennettu 30 taloa ja lisää on rakenteilla. Kalibu Akatemian oppilaat tekevät viikoittain 
vierailuja vanhusten koteihin. He tuovat mukanaan ruokaa, rohkaisun sanoja, rukousta sekä auttavan käden sitä tar-
vitseville. 

Metsänistutus

Malawi ja Mosambik kärsivät tuhoisasta metsäkadosta paikallisten viljelijöiden maanraivauksen ja yritysten ja halli-
tuksen harjoittaman puunhakkuun takia. Kummallakaan maalla ei ole ollut kestävää suunnitelmaa metsien uudelleen 
istuttamista koskien. Viime vuosikymmenten kaikki metsänistutusta koskevat suunnitelmat ovat epäonnistuneet halli-
tusten ja sen virkamiesten korruption vuoksi. Pastori Howard on määrännyt Kalibu Akatemian maataloutta opettavan 
osaston aloittamaan valtavan miljoonia taimia käsittävän metsänistutus hankkeen. Koulun maatalousosasto on istutta-
nut ja toimittanut satojatuhansia taimia maaseudun kyliin, ja Kalibun maaseudulla sijaitsevien seurakuntien avulla on 
aloitettu massiivinen puidenistutusohjelma. Projektin myötä myös Morrumbalaan, palvelutyön Mosambikin päämajaan, 
on perustettu valtava taimisto, joka tuottaa tuhansia puita, joita paikalliset pastorit istuttavat kyliensä läheisyyteen. Sekä 
Malawin että Mosambikin hallituksille on kerrottu näistä metsänistutus hankkeista, ja ne  ovat antaneet palvelutyölle 
kunniamaininnan siitä, mitä palvelutyö on saanut aikaan näillä alueilla. 

Kalibun palvelutyöstä 

Seurakunnan kokous Mozambikissa paikallisessa kylässä “Puun alla”
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mailla)
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rikannatuksen ja humanitääri-
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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 lah-
joitusta rahankeräystilillemme. Kiitos!

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


