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Oletko miettinyt sitä, miten hulluksi maailma on mennyt? Oletko
ajatellut sitä, kuinka halpa ihmiselämä on nykypäivänä? Oletko
huomannut, kuinka ihmiset pystyvät rahalla maksamaan itsensä
ulos jokaisesta tilanteesta, jopa murhatilanteessa? Sanonta
”Syytön ennen kuin toisin todistetaan” ei ole enää voimassa
oikeustieteessä. Nykyisin totuus on, että olet syyllinen, kunnes
todistat itsesi syyttömäksi, käyttämällä valtavat summat rahaa ja
lipeviä lakimiehiä. Se tosiasia, että ihmiset kykenevät välttämään
tuomion alkoholin tai huumeiden alaisena ajamisesta viekkaiden
lakimiesten ja ”voitelurahojen” avulla todistaa sen, kuinka tilanne
on kieroutunut ja täysin turmeltunut. Kukaan ei tyydy heidän
OSAANSA enää, ja ”rikastu nopeasti” -niminen sairaus on
saapunut sen takia, että internet ja sosiaalinen media on
tunkeutunut jokaisen elämään, ja myös seurakunnan elämään.
Koko valeuutisten olemassaolo ja se, että nykyään voi painattaa
mitä hyvänsä, mitä joku haluaa toisen ihmisen persoonan ja
maineen tuhoamiseksi, jää historiaan tämänhetkisen sukupolven
”saavutuksena”. Se, kuinka helposti kristityt loukkaantuvat
pienimmistäkin asioista, on pelottavaa, ja se, kuinka lähimmät
ystävät päätyvät pahimmiksi vihamiehiksi, on yksinkertaisesti
hämmästyttävää.
Mitä ihmettä on tapahtumassa? Ei ole epäilystäkään siitä, että
lukematon määriä henkiä, joita on pidetty vangittuna maan alla, on
vapautettu maan päälle, ja ne vaikuttavat jokaisella tuntemallamme
elämän alueella. Seuraavalla vuosikymmenellä muutos tulee
olemaan niin räjähdysmäinen, että emme edes tunnista sitä,
minkälaisia ihmisistä on tullut, ja ihmiskunnan turmeluksen syvyys
tulee
paljastumaan.
MUTTA
NE,
JOTKA
TUNTEVAT
JUMALANSA, OVAT VAHVOJA, JA TEKEVÄT UROTEKOJA
(Dan. 11:32 KJV)
Maaplaneettamme on laajamittaisesti vallattu. Tämä ei ole joku
salaliittoteoria, enkä usko avaruusolentoihin, mutta uskon riivaajiin
ja langenneihin enkeleihin ja niiden voimaan tehdä pahaa.
Saatanan päämäärä on ottaa maa haltuunsa, ja hän käyttää
pahoja ihmisiä ja heidän yliluonnollista voimaansa päämääriensä
synnyttämiseen. Näemme tämän tapahtuvan aivan silmiemme
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edessä. Mutta emme saa koskaan unohtaa, että kun vihollinen tulee sisään, niin tulvan tavoin Herran
viiri nostetaan häntä vastaan. Paholainen tietää aikansa olevan lyhyt, ja että hänet on jo kukistettu. Hän
tietää ikuisen asuinsijansa olevan tulinen järvi. Jumala on valtaistuimella, ja suurempi on Hän, joka on
minussa kuin hän, joka on maailmassa. Tunnemme nämä kirjoitukset, mutta meidän täytyy jatkuvasti
tulla muistutetuiksi niistä. OLEMME JO VOITTANEET KRISTUKSESSA. Jumala muistutti minua viime
viikolla erityisesti siitä, kuinka paljon paholainen vihaa varsinkin meitä (uskovia), ja vielä enemmän, jos
teemme jotain Herralle ja niin saamme vaikutusta aikaan maan päällä. Ei ole ihmekään, että jokainen
myrsky on tullut Kalibu/Shekinah-palvelutyötämme kohti. Kuinka vaarallista onkaan sallia paholaisen
käyttää meitä yksilöinä Jumalan työtä ja Kristuksen ruumista vastaan. Vapaamielinen, humanistinen
media, jonka Illuminaatti omistaa ja jota se täysin hallitsee, tuntee ihmisten ”ruokahalun”
sensaatiohakuisiin uutisiin, mikä johtaa vakavaan tiedon vääristelyyn. Seurakunta ei ole ollenkaan
erilainen kuin maailma tässä asiassa. Juoruilu, selkään puukotus ja ennen kaikkea epäsovun
kylväminen veljien (uskovien) joukkoon on synti, jota Jumala vihaa, ja se oli suurin syy, miksi Israelin
kansa ei onnistunut pääsemään Luvattuun maahan. Heprealaiskirje kertoo selvästi meille, että Israelin
kansa oli pelastunut, aivan kuten me olemme pelastuneita, ja kuitenkin, näillä samoilla ihmisillä oli paha
ja epäuskoinen sydän juuri noista edellä kuvatuista syistä. Meitä varoitetaan olemaan lankeamatta niin
kuin he lankesivat, ja heidän syntinsä on esimerkki, että emme seuraisi heitä siihen. Kuitenkin
huolimatta näistä varoituksista tällainen synti on vallannut seurakunnan, sillä seurakunta antaa
viholliselle sijaa, ei minkään muun kuin kertakaikkisen itsekkyyden takia. Minua todella pelottaa nähdä
täysi ja äärimmäinen itsekkyys yleensä ottaen Kristuksen ruumiissa. Riivaajavoimat, jotka voitettiin
Punaisen
meren
rannalla,
palasivat
nopeasti
aiheuttamaan
sekasortoa
ja
tuhoa
ERÄMAASEURAKUNNASSA yksinkertaisesti siksi, koska Israel ei kyennyt hillitsemään ja hallitsemaan
tunteitaan ja himojaan.
Seurakunnan täytyy olla mittapuu jokaisessa tilanteessa mutta surullista kyllä, se ei ole. Hallitsematon
himo ja kiihko lihallisia asioita kohtaan on avannut oven riivaajahengille ja langenneille enkeleille saada
aikaan tuhoa uuden liiton seurakunnassa. Sinun, rakkaani, tulee seistä. Minun tulee seistä, ja yhdessä
meidän tulee seistä. Jumala on antanut meille KAIKKI KEINOT JA VOIMAVARAT VOITTOON,
TÄYDELLISEEN VOITTOON, mutta meidän täytyy mennä ottamaan maamme haltuun sen jättiläisistä
huolimatta. Pue yllesi koko Jumalan sota-asu ja SEISO etenkin näinä päivinä. Vain koska kaikki muut
tekevät sitä ja lankeavat, ei ole syy minulle liittyä kukistettujen joukkoon, kun olen jo voittanut
Kristuksessa.
Michael Howard
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Todistuksia kesän 2017 Malawin matkalta
Olin matkassa kahden vanhimman lapseni Jeminan 9 v ja Leevin 7 v kanssa. Matka oli antoisa ja sain
mm. hyviä kokemuksia saarnaamisesta, joskaan en voi väittää, että olisimme päässeet helpolla.
Esimerkiksi matka ensimmäiselle kylävierailulle kesti viivästysten, auton keittämisen ja rikkoutuneesta
sillasta johtuneen kiertotien takia höykyttävää tietä pitkin klo 21 saakka. Matkalla Leevi alkoi tulla
kipeäksi
ja
nyyhkyttää
silkasta
väsymyksestä.
Rukoilimme
Leevin
puolesta koko autoporukan voimin ja
Herra kuuli rukouksemme ja paransi
pojan silmänräpäyksessä. Oli todella
puhuttelevaa, miten meidät otettiin
vastaan aamulla saarnapaikassa iloiten,
laulaen
ja
taputtaen.
Näin
siitä
huolimatta, että väki oli odottanut meitä
turhaan edellisen iltapäivän kokoukseen.
Kokoukset olivat voimallisia ja sanoinkin
Herralle kesken kokouksen, että tämä
todella on kaiken vaivan arvoista. Moni
halusi
antaa
elämänsä
kokonaan
Herralle.
Mikko

Sanat eivät riitä kertomaan, niin onnesta ja ilosta mykkänä sain seurata OOA:n paikallispastoreiden
kesäkonferenssia paikan päällä varhaisaamusta myöhäisiltaan. Sain samalla kaipaamaani pastori
Michael Howardin huippuopetusta ilmestysmajan merkityksestä silloin ennen, ja mitä se malli meille
tänä päivänä merkitsee. Voi kuinka kaukana olen ollut Suomen haaleassa kristillisessä ilmapiirissä.
Lyhyesti sanoen, kiitos, rukous ja varsinkin PALVONTA yksilöllä on tie kaikkein pyhimpään ja
koettavaan Hengen hoitavaan läsnäoloon. Selveni tässäkin, että hyvä on parhaan pahin vihollinen. Niin
mukavaa kuin kuoron kuuntelu laiskalle kaltaiselleni uskovalle on ollutkin, niin pelkkä kuuntelu ei ole
Herran Palvontaa. Kun sai paikalla kuulla köyhistä oloista tulleiden 300 paikallispastorin ylistystä ja
Palvontaa monta päivää, niin nyt vasta alkaa käsittää, millaisessa Hengen läsnäolossa sai eka kertaa
elämässään olla tuntitolkulla päivässä. Jo nyt on kaipuu takaisin -iso kaipuu. Mutta elämä meille kaikille
on tässä. Lopuksi pastorin matkaeväs meille suomalaisille oli - saatuamme syvää opetusta
ilmestysmajasta – se, että tämän jälkeen meillä pitäisi olla ainakin mahdollisuus ymmärtää syvemmin
Raamatun hebrealaiskirjettä. Siinä toivossa lenkkitossut ensin jalkaan ja sitten kuuntelemaan entiseen
tapaan Raamattua á la Jukka Norvanto - ja tietty hebrealaiskirjettä!
Olli Virta

Olen kiitollinen saadessani olla "suuressa mukana". Vieraillessani toistamiseen Malawissa ryhmämme
kanssa sain havaita, kuinka Jumalan työ vuoden aikana oli mennyt niin yksilöuskovan,
maaseutupastorien kuin koko Kalibun laajamittaisen työn osalta väkevästi eteenpäin. Esirukouksissa
usko Kaikkivaltiaaseen oli voimakasta ja kaikkea hallitsi luja luottamus Jumalan mahdollisuuksiin. Jopa
Etelä-Sudanin kaoottisen tilanteen kääntyminen ei vain Etelä-Sudanin voitoksi, vaan jopa evankeliumin
valon leviämiseksi tulevaisuudessa kenraali Thomasin valtaan nousun myötä maailman laajuiseksi.
Pastorikonferenssin sanoma "Ilmestysmaja nykypäivään sovellettuna" oli ainutlaajuinen, ymmärryksen
räjäyttävä kokemus. Koskaan aikaisemmin en ole kuullut k.o. aihetta käsiteltävän tällä tavoin.
Unohtamatta kehitystä vanhusten osalta: Iloitsin tavatessani vanhuksia, joilla vuosi sitten ei ollut kotia,
asuttivat nyt heille rakennetuissa pienissä taloissaan. "... ei mikään estä Herraa antamasta voittoa
harvojen kautta yhtä hyvin kuin monien". I Sam. 14:6 b.
Marita Grönroos
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Out of Africa ry
Jäähallinraitti 3
FI-33540 Tampere
Finland

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

Puh.
+358 50 494 9546
sähköposti:
kauppa@ooa.fi
info@ooa.fi
Lesken Ropo-projekti:
Puhelin:
+358 50 494 9546
sähköposti:
leskenropo@ooa.fi

Huom!
Apostolisen konferenssin äänitteet ovat tilattavissa.
Hinnat 60e apostolinen konferenssi (6pv), 90e apostolinen +
seminaari, pelkkä seminaari 30e, Mp3-muodossa
Tilattavissa osoitteesta kauppa@ooa.fi tai puh. 050-4949546.

Tilinumero:
IBAN tilinumero
FI52 1257 3000 5352 88

BIC-tunnus: NDEAFIHH
Huom! Käytättehän tätä
tilinumeroa ja alla olevia
viitteitä tehdessänne
lahjoituksen. Kiitos!
Viitenumerot 2017:
Viite 3007 – yleinen
lahjoitusviite (kattaa koko
työn, niin koti- kuin
ulkomailla)
Viite 1177 – Afrikan työn
yleinen viite (sis. KalibuRaamattuyliopiston, KalibuAkatemia-koulun,
pastorikannatuksen ja
humanitäärisen avustustyön)
Viite 5225 – OoA:n
vanhustyö/LeskenRopo –
projekti (sis. LeskenRopovanhuskylän ja Kalibun
klinikan)

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

Rahankeräysluvan saaja : Out of Africa ry
Keräysluvan numero: RA/2017/19, Keräysaika: 9.1.2017 – 31.12.2018
Keräysalue: Koko Suomi paitsi Ahvenanmaa
Kerättävien varojen käyttötarkoitus:
Kertyvillä varoilla ylläpidetään ja kehitetään avustustyötä Afrikassa (mm. Malawi,
Mosambik ja Etelä-Sudan) seuraavasti: klinikan ja vanhuskylän toiminta, yläasteen ja
lukion toiminta, ala-asteen perustaminen ja toiminta, yliopiston perustaminen,
humanitäärinen avustustyö - erityisesti kuivuuden ja tulvien uhrien avustaminen,
koulutus- ja opetustyö elinolojen ja omavaraisuuden edistämiseksi yli 200 kylässä.
Koulutukseen varoja käytetään siten, että tuetaan vähävaraisten koulutusta
maksamalla heidän koulumaksunsa, myöntämällä stipendejä ja tuetaan koulujen
ylläpitoa ja perustamista.
Lisäksi kertyviä varoja käytetään seurakuntatyöhön Suomessa: mm. koulutetaan ja
varustetaan lähetystyöhön Afrikkaan, opetusmateriaalien tuottamiseen ja seminaarien
pitämiseen. Seminaareissa opiskellaan mm. sitä, miten kristillisen elämän
peruskäsitteet ja dynamiikka toimivat kotimaan lisäksi muissa kulttuurikonteksteissa.
Keräystavat: Vedotaan yleisöön uutis- ja tiedotuskirjein, internet-ilmoituksin,
radiossa ja tv:ssä ja lehti-ilmoituksin. Lisäksi järjestetään puhelinkeräys. Lahjoittaa voi
soittamalla maksulliseen palvelunumeroon. 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!

