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Kallisarvoiset ystävät ja työtoverit,

Maailman tapahtumien vauhti on tyrmistyttävää. Yleises-
ti puhutaan ilmaston lämpenemisestä, mutta me saimme 
kokea lumipyryjä Blantyressa juuri päättyneen talven ai-
kana. Suuret tulvat Saudi-Arabiassa ja toisissa Lähi-Idän 
maissa eivät kerro ilmaston lämpenemisestä. Tuhoisat tuli-
palot Euroopassa ja Suomessa sekä Siperiassa eivät ker-
ro ilmaston lämpenemisestä vaan jostain paljon suurem-
masta: Kristuksen paluusta. Kaikkien epäilijöiden, jotka 
huutavat kuorossa SALALIITTOA todistetaan pian olevan 
väärässä. Tämä on kaikkien aikojen salaliitto Paholaisen 
tehdessä viimeisen epätoivoisen yrityksensä yrittää ottaa 
maailma haltuunsa, ja se on tällainen: 

Olen hyvin pahoillani amerikkalaiset, mutta teidän tulisi KIIREELLISESTI saada 
maanne järjestykseen. Valkoisen talon typeryksen ja kongressia johtavan noitaku-
ningatar-ääliön vuoksi ette mitenkään pysty selviämään seuraavista parista vuo-
desta vahingoitta. On hyvin noloa nähdä ”Uneliaan Joen” kirjaimellisesti mumise-
van jokaisen puheensa läpi. Se saa minut kavahtamaan. Amerikkalaiset, kuinka 
teidät EKSYTETTIIN tähän mieheen, varsinkin teidät uskovat? Minä afrikkalaise-
na raivostun tähän hyvin säälittävään mieheen. Hän on johtajana sen vuoksi, että 
Yhdysvallat sortuisi. Maan soluttaminen täyteen pakolaisia, jotka äänestävät vaa-
leissa demokraatteja on salaliitto. Afganistanista lähtö, jonka Biden toteutti, on sa-
laliitto. Venäjän ja Kiinan nouseminen hallitseviksi maailmanvalloiksi on salaliitto. 
Yhdysvaltain dollarin ajan päättyminen maailman johtavana valuuttana, jonka on 
tarkoitus tapahtua ensi vuonna, on salaliitto. Kaikki tämä, puhumattakaan kaikkein 
suurimmasta salaliitosta: KORONASTA! Globalistit ovat tuoneet koko maailman 
polvilleen armottoman kontrollin alle yhdellä ainoalla iskulla PELKOPANDEMIAN 
kautta. Illuminaatin kivipaadet Atlantan kaupungin ulkopuolella Yhdysvalloissa, 
jotka siteeraavat heidän agendaansa maailman väestön vähentämisestä 500 mil-
joonaan eivät enää ole vain myytti, vaan elävää todellisuutta koronan ja heidän 
maailman immunisaatio-ohjelmansa (koronarokotukset, toim. huom.) valossa. 

Tiedän sen, että ihmiset ovat varoittaneet vuosien ajan siitä, mitä on tapahtumas-
sa, eikä se ole tapahtunut. Tämä on aiheuttanut sen, että ihmistä on tullut epäile-
viä ja epäuskoisia. Kun koko ajan huudetaan ”vaara, vaara”, eikä mitään tapah-
du tulos on tämä. Globalistit eivät ole olleet valmiita iskemään täydellä voimalla 
ennen kuin nyt, mutta nyt he iskevät joka suunnasta. Yhdysvaltain dollari, joka 
on ollut maailman johtava valuutta jota vastaan muita valuuttoja verrataan yli 70 
vuoden ajan, lakkaa olemasta sellainen ensi vuonna. Pyydän ja rukoilen, uskova, 
älä säilytä yhtään dollareita pankkitililläsi. Osta kultaa ja piilota se. Tai vielä parem-
pi, jos pystyt ostamaan maata, josta saa vettä sekä perinnelajike siemeniä. Kun 
Yhdysvaltain dollari lakkaa olemasta maailman johtava valuutta, sen arvo putoaa 
kirjaimellisesti 35% yhdessä yössä. Tämä merkitsee sitä, että hinnat nousevat Yh-
dysvalloissa räjähdysmäisesti, jolloin keskiverto ihmisellä ei ole varaa elää. Muut 
valtiot alkavat karhuamaan amerikkalaisten velkoja, jolloin kansakunta kellahtaa 
nurin ja menee konkurssiin. Uuden rahan painattaminen, jota kansakunta tällä 
hetkellä tekee, ei tuo minkäänlaista helpotusta tilanteeseen. 
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Silmiemme edessä tapahtuva vallan vaihtuminen on hämmästyttävää. Taleban on tuonut sekä venäläiset että kiinalaiset 
Afganistaniin jopa ennen kuin amerikkalaiset ovat poistuneet sieltä. Afganistanissa on nykyteknologiassa kipeästi tarvitta-
via harvinaisia mineraaleja yli triljoonan arvosta. Yhdessä Iranin tämänhetkisen aseman kanssa tämä Yhdysvaltojen ulos 
heittäminen Lähi-Idästä merkitsee uudenlaista muslimimaailmaa, jossa ei ole ketään estämässä, eikä varsinkaan pysäyttä-
mässä Raamatussa ennustetun kalifaatin nousemista. Kristittyjä teurastetaan Lähi-Idän, Aasian ja Afrikan maissa samalla 
kun säälittävät Euroopan, Yhdysvaltojen ja Britannian maat joilla ei ole kunnon johtajia, eivät sano mitään tai tee senkään 
vertaa. Länsi on kiinnostunut ainoastaan rahasta ja rikastumisesta hinnalla millä hyvänsä, jopa henkilökohtaisen vapauden 
hinnalla. 

Jumalan kiitos siitä, että mahtava herätys on tulossa jopa suuren ahdistuksen ajan keskellä, joka on ennustettu Ilmes-
tyskirjan luvussa 14. Tämä on suuri horisontissa siintävä toivo maailman nopeasti katastrofaaliseksi muuttuvan tilanteen 
keskellä. Kansainvälisissä suhteissa on menossa valtava muutos uusien Paholaisen ohjelmaa heijastavien voimien ollessa 
jo asemissaan. Paholainen on tämän maailman ruhtinas ja tietää, mitä tekee ihmisten valtakunnille. Seurakunta on niin 
humanismin vallassa, että useimmat uskovat ovat täysin sokeita sille, mitä on tapahtumassa ja haluavat vain helpon ja 
nopean poispääsyn tältä planeetalta. Sitä ei tule tapahtumaan. 

Tämä kaikki vaikuttaa todella synkältä, ja sitä se onkin lukemattomille miljoonille ihmisille. Horisontissa siintää kuitenkin kir-
kas valo ja hyvin innostava voiton ääni Jeesuksen, Kuninkaiden Kuninkaan ja Herrojen Herran valmistautuessa palaamaan. 
Voimme pitää katseemme synkkyydessä, jolloin meistäkin tulee synkkiä, tai katsella Kristuksen voittoa ja ”jäädä jumiin” 
juhlintaan. Elämme aikaa, jolloin kaikki asiat tulevat täyttymykseensä. On upeaa nähdä Kuninkaani palaavan kaikessa lois-
tossaan noutamaan Hänen säteilevän morsiamensa. Uskova, jos olet pelon ikeen alla, murra se, ja ole vapaa nauttimaan 
Herrasta, ja siitä, mitä Hän on valmistanut meille. 

LOISTAVIA TULOKSIA KALIBU AKATEMIASSA:

Olen aivan innoissani voidessani kertoa, että kaikista koronarajoitus hölynpölystä johtuvista vaikeuksista huolimatta op-
pilaamme pärjäsivät poikkeuksellisen hyvin Cambridgen yliopiston lukiotason loppukokeissa. Kukaan oppilaistamme ei 
reputtanut missään aineessa. Olemme jakaneet oppilaiden tulokset A, B ja C-ryhmiin. 43 oppilastamme saivat yhteensä 78 
A-tähteä, 128 A:ta, 111 B:tä ja 53 C:tä. Yksikään toinen koulu ei päässyt lähellekään tällaisia tuloksia. Paras oppilaamme 
sai 8 A-tähteä ja yhden A:n. (A-tähti on yli 90% täysistä pisteistä, A=86-89% ja B=81-84%). Jälleen kerran se, että aggres-
siivisesti seisomme Kristuksen puolesta koulussa, osoittautuu voitokkaaksi. En koskaan lakkaa hämmästelemästä sitä, 
kuinka vihaisia ja jopa häijyjä vanhemmat ovat ROHKEAN kantamme vuoksi, mutta Hän on aina uskollinen ja yltäkylläinen 
hyvyydessään ja armossaan. Riemuitkaa kanssamme, ystävät ja työtoverit! Te olette niin suuresti osa näitä hienoja tuloksia 
tukiessanne palvelutyötä. 
Onnittelut sekä henkilökunnalle että oppilaille. Todella hienoa työtä! Toiset koulut voivat ainoastaan uneksia tällaisesta.

- Pastori Michael Howard

AFGANISTANIN KATASTROFI:

https://www.patmos.fi/artikkelit/afganistan-rukousvetoomus-maanalaisen-seurakunnan-johtajilta/

Neiti Thoko naimisiin

Kalibun keittiöpäällikkö neiti Thoko meni naimisiin 21. elokuu-
ta. Vihkiminen oli paikallisessa adventtiseurakunnassa Blanty-
ressa. Out of Africa onnittelee häntä ja iloitsee tästä suuresta 
siunauksesta! 
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Tervetuloa Apostoliseen konferenssiin Pihlavan leirikeskukseen Säkylässä!

Järjestämme 29.11.-5.12.2021 Apostolisen konferenssin Säkylä-Köyliön seurakunnan leirikeskuksessa Sä-
kylässä (os. Lehmuuntie 35, 27800 Säkylä). Konferenssi alkaa ilmoittautumisella ja lounaalla maanantaina 
29.11. klo 12 ja päättyy lounaalle sunnuntaina 5.12. klo 12.30. Apostolisen konferenssin opettajina toimivat 
pastorit Michael Howard Malawista ja Dutch VanderVlucht Yhdysvalloista. Konferenssin aihe on ”Mene otta-
maan maa haltuusi”.

Konferenssipaikka:
Pihlavan leirikeskuksen esittelyn löydät osoitteesta www.sakyla-koylionseurakunta.fi/kirkot-ja-tilat/pihlavan-
leirikeskus. Leirikeskus sijaitsee saaressa, jonne pääsee autolla siltaa pitkin. Jokaisesta huoneesta on jär-
vinäköala.
 
Konferenssin hinnat: 
Apostolisen konferenssin hinta on 360€ tai 60€/vrk, johon sisältyy täysihoito omilla liinavaatteilla sekä kaksi 
saunomiskertaa. Liinavaatteet on mahdollista saada myös leirikeskuksesta lisämaksua vastaan. 

Konferenssin majoitus:
Konferenssin majoitus on Pihlavan leirikeskuksessa 4-5 hengen huoneissa, joihin majoitetaan 3-4 henkilöä. 
Aviopareille järjestetään omat huoneet. Kerro ilmoittautuessa huonekaveritoiveesi. Jokaisessa huoneessa on 
oma suihku ja wc. Halutessasi voit myös hankkia itsellesi toisen majoituspaikan.

Konferenssin ruokailut: 
Konferenssissa tarjottava ruoka on laktoositonta. Ilmoita mahdolliset erityisruokavaliosi ilmoittautumisen yh-
teydessä. 

Konferenssiin saapuminen:
Kätevimmin Pihlavan leirikeskukseen pääsee omalla autolla. Pihassa on parkkipaikkoja 14 autolle. Julkisilla 
liikennevälineillä Säkylään pääsee bussilla. Järjestämme autokyydin bussiasemalta leirikeskukseen. Turun ja 
Harjavallan juna-asemilta on bussiyhteydet Säkylään. 

Mikäli koronatilanne estää konferenssin järjestämisen Pihlavassa palautamme konferenssimaksun, jos sen 
on ehtinyt maksaa.  

Konferenssiin ilmoittautuminen

Konferenssia koskevat tiedustelut ja ilmoittautuminen m.kivijarvi.eklund@gmail.com tai tekstiviestillä nume-
roon 040-8654478 perjantaihin 19.11. mennessä. 

Ilmoittautuessasi tarvitsemme sinulta seuraavat tiedot:

 1. Etu- ja sukunimi
 2. Osallistumisaika (koko konferenssi vai erilliset päivät)
 3. Majoituspaikkasi (missä majoitut, tarvitsetko mahdollisesti kämppäkaveria/kavereita)
 4. Sähköpostiosoite infokirjettä varten ja puhelinnumero.
 5.  Mahdolliset ruoka-aineallergiat. Kaikki ruoka on laktoositonta.
 6. Tarvitsetko kyytiä Säkylän linja-autoasemalta.  

Konferenssimaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä Out of Africa ry:n tilille FI82 1257 3000 5321 29. 
Viite 2778. 

Tarkemmat ohjeet ja konferenssin aikataulu lähetetään infokirjeessä marraskuun loppupuolella. 

Lämpimästi tervetuloa Säkylään!

t: Out of African tiimi



Yhteystiedot:

Out of Africa ry
Murtomäentie 4-6 F 47 
33470 Ylöjärvi

puhelin:
+358 44-0837822.
Sähköposti: 
info@ooa.fi, 
kauppa@ooa.fi 

Lesken Ropo -projekti: 
Puhelin: 
+358 44-0837822.
leskenropo@ooa.fi
-----------------------------------

Tilinumero:

IBAN 
FI52 1257 3000 5352 88
SWIFT-tunnus: NDEAFIHH

Lahjoitusten viitenume-
rot:

Viite 3007
– Yleinen lahjoitusviite (kattaa 
koko työn, niin koti- kuin ulko-
mailla)

Viite 1177
– Afrikan työn yleinen viite  (sis. 
Kalibu-Raamattuyliopiston, 
Kalibu-Akatemia-koulun, pasto-
rikannatuksen ja humanitääri-
sen avustustyön, mm. Ugandan 
pakolaisleirityö)

Viite 5225
– OoA:n vanhustyö/Lesken 
Ropo -projekti (sis. Lesken-Ro-
po-vanhuskylän ja Kalibun 
klinikan)

Huom.! Vanhat viitenumerot
6004, 2011 ja 1012 sekä 1371 
ovat poistuneet käytöstä.

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! 

Out of African kaupan kotisivut ovat toistaiseksi pois käytöstä. Avaamme uudet sivut 
loppuvuodesta. Pahoittelemme tilannetta! Kirjatilausten yhteystiedot: kauppa@ooa.fi 
tai p. 044-0837822.

Apua auton hankintaan?
Out of Africa on hankkimassa uutta autoa yhdistyksen käyttöön. Onko sinulla tiedossa 
käytettyä hyväkuntoista Volkswagen Caddy-mallista autoa (5-paikkainen) n. 5000€ eu-
ron hintaan? Ota yhteyttä antti@ooa.fi tai puh. 044-0837822.


