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Rakkaat ystävät ja työtoverit,

Jälleen yksi vuosi on pian päättymässä. Ihmiskunnan itsek-
kyyden suuruus iskee silmillemme täydellä voimalla. Skot-
lannissa on alkamassa maailmanlaajuinen ilmastokonfe-
renssi, jossa on paikalla yli 22 000 osallistujaa. Ei ole väliä 
sillä, kuinka monta päätöslauselmaa tuo konferenssi tuot-
taa, mikään ei tule muuttumaan, koska olemme tekemisissä 
hyvin syntisen ja kieroutuneen ihmisen syntisen luonnon 
kanssa. 

Kuinka ihmeessä ympäristöasioissa voisi tulla mitään muu-
tosta, kun 60% Intian sähköstä tuotetaan hiilivoimalla, ja 
Kiina syytää hiilidioksidipäästöjä kymmeniä tuhansia ton-
neja PÄIVITTÄIN. Tämän lisäksi se valtava nopeus, joilla Kongon ja Amazonin 
syvänteitä hakataan metsistä, on hälyttävää. Nyt myös Taiga Venäjällä on va-
kavan hyökkäyksen kohteena, kun pääasiassa kiinalaiset tekevät sinne tuhoisia 
ryöstöretkiä rahdatakseen sieltä vuosittain miljardeja tonneja puuta. Kiina ei salli 
edes yhden puisen levyn lähettämistä rannoiltaan, vaan kuluttaa sitä, mikä kuuluu 
muulle maailmalle. 

Ostin vastikään sänkyjä Kiinasta. Sängyt ovat teräksellä päällystettyjä, ja niissä on 
puinen säleikkö. Sain anteeksipyynnön tavarantoimittajaltani, mikä sisälsi maksun 
palautuksen puutavaran osalta, jota ei saanut lähettää pois maasta. 

Malakia puhuu maapallon kuumenemisesta, kun hän kertoo, että on tuleva päi-
vä, joka ”palaa kuin pätsi” (Mal. 4:1). Ilmestyskirja kuvaa samaa asiaa monin eri 
tavoin. Ihminen tuhoaa tai turmelee kaiken, mihin hän koskee. Malawissa meillä 
on vakava ongelma maanlaajuisen metsien vähenemisen kanssa. Ratkaisu tähän 
ongelmaan on yksinkertainen, jokaista hakattua puuta kohtaan tulee istuttaa tilalle 
vähintään kolme uutta puuntaimea. Israel on istuttanut vuodesta 1948 yli biljoona 
puuta (10 potenssiin 12). Tällainen metsänistutus tulisi olla esimerkkinä kaikille 
muille maille. 

Kalibun palvelutyö on aloittanut kunnianhimoisen puunistutus ohjelman met-
sittääksemme alueet, jotka ovat vakavan hyökkäyksen kohteena. Keskitymme 
maatilaamme ja sen lävitse virtaavan joen latvaan (alkuun). Ilman omistautunutta 
suojelua joen alkukohdat tuhoutuvat ja joki lakkaa virtaamasta. Tällaisia onnetto-
muuksia tapahtuu nopeasti. Olemme ottaneet koulun oppilaat mukaan metsitys 
ohjelmaan vahvistaaksemme heidän sekä henkilökohtaista että yleistä vastuutaan 
luonnonvaroista. Ilman puita ei tule sateita, ja se tuho, mikä tästä seuraa on hä-
lyttävää. 

Olemme juuri palanneet matkalta Majeten luonnonpuistosta. Siellä vallitsevalla 
kuivuudella on ollut vakavat vaikutukset puiston eläimiin. Mahtavien Isokudujen 
valtavien kippuraisten sarvien näkeminen niiden kuihtuneiden kehojen yllä tulisi 
saada kenet tahansa itkemään. Puistossa ei yksinkertaisesti ole kasvillisuutta eläi-
mille syötäväksi. Elefantit puskevat puita nurin paniikinomaisesti saadakseen nii-
den juuret näkyviin. Ne myös kuorivat joka ikisen puun, joka maistuu edes vähän 
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imelältä, niille syötäväksi sopivalta. Näimme pienen elefanttilauman käyvän nuorien puiden versojen kimppuun. Ne menivät 
”syömispaniikkiin” ja alkoivat liiskaamaan puskia ja repien niiden oksia niin, että puut eivät enää muistuttaneet puuta, vaan 
näkymä oli ennemmin kuin jostain futuristisesta kauhuelokuvasta. Antiloopeilla puolestaan ei ole yhtään energiaa liikkua 
edes pois lähestyvien jeeppien tieltä. Vakava kriisi on jo syntynyt, jolla on pahoja seurauksia karjaeläimiin.

Jumalan Sanan sanoma on kirkas: ”Sillä maa on täynnä avionrikkojia, maa murehtii kirouksen tähden, erämaan laitumet 
kuivuvat; he rientävät pahuuteen, ja heidän väkevyytensä on väärä meno.” (Jer. 23:10) Ihmiset voivat syyttää ilmaston 
lämpenemisestä hiilidioksidi päästöjä, mutta todellisuudessa syynä on se tapa, jolla ihmiskunta on loukannut Jumalaa ja 
hyväksikäyttänyt Hänen luomakuntaansa. Raja tulee aina vastaan jossain kohtaan, ja tätä maailmanlaajuista kriisiä ei voi 
kuvata paremmin kuin tässä Malawin esimerkissä, jossa ollaan vastuuttomasti käytetty resursseja, jotka Jumala on antanut 
siunatakseen ihmistä, niin että hän voisi olla siunaus Jumalalle. 

Olen kirjoittanut useita kertoja siitä, miten olen huomannut vuosien aikana, että elefantit eivät kasvata enää pitkiä syöksy-
hampaita. Tämä johtuu siitä, että ihminen on kohdellut kaltoin elefantteja norsunluun takia. Se on saanut aikaan sen, että 
elefanttien syöksyhampaat eivät enää kasva. Vastikään maailman johtavat asiantuntijat ovat esittäneet tämän saman asian. 
Minun vastaukseni tuli Jumalalta, joka loi kaiken, mukaan lukien elefantit, Hänen mielihyväkseen ja kunniakseen. 

Olemme kriisissä, minne vain päämme käännämme, ja tähän on vain yksi syy. Olemme rikkoneet Jumalan JÄRJESTYK-
SEN, millä tulee olemaan loputtomia seuraamuksia, kunnes Jeesus palaa takaisin ja asettaa kaiken ennalleen. Ystävät, 
mukautukaa tähän meneillä olevaan nopeaan muutokseen. Ihmiset, jotka elävät omavaraisina, ovat äärimmäisen siunat-
tuja, koska omavaraisena eläminen tekee heistä niin itsenäisiä järjestelmästä kuin se vain on mahdollista. Varjele tällaista 
vapautta, sillä sinulla on todellinen aarre, paljon kalliimpi hopeaa ja kultaa.       

VAUVA-UUTISIA

Ilmoitamme innoissamme, että Janetelle ja Askolle on tulossa heidän ensimmäinen lapsensa. Onneksi olkoon molemmille! 
Askon ja Janeten perhe tulee olemaan alueensa hallitseva perhe, joka on todistukseksi monille. Vauvan on aika syntyä 
tähän maailmaan toukokuun loppupuolella. Toivomme Askolle ja Janetelle mitä suurenmoisinta aikaa yhdessä, ja Herran 
rikkainta siunausta. Rakastamme teitä todella.

- Pastori Michael Howard

Todistuksia Kalibusta

Mosambikilaisen Fernandon todistus

Ensinnäkin tahdon kiittää Jumalaa kaikesta siitä, mitä Hän on tehnyt elä-
mässäni siitä lähtien, kun liityin Raamattuyliopistoon Malawissa. Elämäni 
on muuttunut, sillä joka kerta kun tulen Herran eteen tunnen, että jotain 
sisälläni on muuttunut. Opin paljon tämän koulun kautta. Elämäni oli sotku 
ennen kuin liityin Raamattukouluun, koska minulla ei ollut hyvää suhdet-
ta taivaallisen Isäni kanssa. Muistan, kuinka ennen Raamattukoulua en 
pystynyt rukoilemaan tuntia, mutta nyt pystyn rukoilemaan yli tunnin ajan. 
Olen siunattu ollessani tässä koulussa, koska en ole enää samanlainen 
kuin ennen ja Jumalan valtakunnasta on edelleen paljon opittavaa. Tein oi-
kean päätöksen tullessani tänne, ja tahdon kiittää pastori Michaelia hänen 
opetuksestaan. Te varustatte ja muokkaatte meitä. Tahdon kiittää kaikkia 
tässä Raamattukoulussa, että saan olla osa sitä. Te olette Jumalan astioi-
ta. Jumala siunatkoon teitä.

Raamattuyliopiston opiskelija
Fernando  
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Kalibun herätyksen ja jumaluusopin Raamattuyliopisto

Pastorien Konferenssi  22.-26.10.2021

Aihe: Genesis ja synnin hedelmä, miehen ja naisen välinen komplikaatio

Sain Raamattukouluopiskelijana olla mukana neljä päivää kestävässä pastorien konferenssissa, johon saapui tässä 
lokakuussa Kalibun seurakuntien pastoreita vastaanottamaan opetusta ja viipymään ylistyksessä. Tällä kertaa pasto-
reiden kokonaislukumäärä oli pienempi kuin aikaisemmin, mutta konferenssi oli erittäin siunattu. Paikalle oli päässyt 
saapumaan myös Nenosta kuusi henkeä. Siellä vietimme yhdessä Ninan kanssa kuukauden perustaen seurakuntaa. Oli 
ilo nähdä nuo kuusi tuttua kasvoa tällä kertaa ”meidän kotikylässämme”. 

Konferenssin aiheena oli genesis ja syntiinlankeemuksen hedelmä, ja siitä seurannut miehen ja naisen välille nakertunut 
komplikaatio. Pastori Michael on avioliittoaihetta jo pitkään pitänyt esillä malawilaisille. Tässä konferenssissa ymmärsin, 
että aiheesta puhumista ei voi lakata, ennen kuin Pyhä Henki pääsee tekemään työn. Avioliitto ja perhe kun ovat perusta 
koko Jumalan valtakunnan pyörimiselle henkilökohtaisissa elämissä. Jos sieltä löytyy ongelmia, miten pastorit voivat 
puhtaalla omallatunnolla julistaa Jumalan Sanaa? 
Malawissa rakkaus-käsite on rajoittunut, ja kun me länsimaiset puhumme rakkaudesta niin kuin sen laajuuden ja suuruu-
den ymmärrämme, eivät he pysty sitä samaa termiä tavoittamaan, ennen kuin Pyhä Henki avaa heidän silmänsä. Siksi 
aihe oli erinomainen. Pastori Michael ei säästänyt malawilaisia pastoreita nuhtelulta, vaan antoi suorana tekstinä hei-
dän kuulla siitä, miten vaarallista on kohdella kaltoin omaa vaimoa ja perhettä. Hänen esimerkkinsä olivat afrikkalaisille 
osuvia, sillä pastori Michael tietää, miten he ajattelevat. Myöskin Jumalan paljastama inspiraatio valaisee monta kipeää 
asiaa tästä kansakunnasta, jotka Jumala tahtoo päästä parantamaan ja korjaamaan. 

Etenimme opetuksessa ensimmäisen Mooseksen kirjan viisi ensimmäistä lukua, ja niiden lisäksi Efesolaiskirjeen luvun 
viisi. Kaikessa opetus kiteytyi siihen, että mikäli mies tahtoo lunastaa Jumalan Sanan totuuden olemalla vaimon pää, 
hänen täytyy pystyä olemaan KUIN KRISTUS. Muuten Sana ei toteudu, eikä vaimo voi kunnioittaa miestään. Malawin 
alas poljetuille naisille tämä oli rohkaisevaa ja innostavaa totuutta! 

Alkujen kirjan opetus on aina yhtä tuoretta, sillä siinä palaamme juurillemme tarkastelemaan tekojamme, kun annoimme 
vihollisen pettää meidät naiset epäilemään Jumalan Sanaa, eikä miehemme sillä hetkellä varjellut meitä, vaan syöksyi 
kanssamme syntiin syömään kiellettyä hedelmää. Malawilaisille tuli myös uutena tietona, ettei alkuperäinen synti ollut 
seksi, vaan tottelemattomuus Jumalaa kohtaan. Tämäkin vapautti heitä olemaan vapaita omassa elämässään. 

Aloitimme aamut esirukouksella, ja läpi konferenssin pyysimme Jumalalta sadetta. Viimeinen ilta, jossa otimme myös eh-
toollisen, huipentui sateen upeaan ropinaan. Jumala vastasi rukouksiimme! Esirukouksissa pastoreita myös rohkaistiin 
istuttamaan puita. Kansa kun on hakannut kaikki puut saadakseen itselleen hiiliä. Kalibun sääntö on, että jokaista hakat-
tua puuta kohden täytyy istuttaa kolme uutta puuta. Siispä teimme myös parannusta Jumalan luonnon väärinkäytöstä. 
Ylistystiimi johti meitä ihmeelliseen Jumalan ylistykseen 
ja palvontaan, joka tällä kertaa nousi uusiin laajuuksiin. 
Pianisti soitti yliluonnollisen kauniisti, ja kaikilla oli ihanaa. 
Jumala oli todella mielistynyt Hänen kuulemastaan mu-
siikista. Hän asuu kansansa ylistyksen keskellä. 

Olen erittäin kiitollinen Jumalalle ja Kalibulle tästä konfer-
enssista. Vaikka aihe oli tarkoitettu muuttamaan Malawin 
tilannetta, se oli silti rikasta antamaan elämään ohjeita 
myös meille länsimaisille uskoville, sillä Jumalan val-
takunnan periaatteet ulottuvat maan äärienkin yli.

Elise Ignatius
Kalibun Raamattuyliopiston opiskelija 
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Muusikoiden todistus Kalibun Raamattuyliopistosta

Ensinnäkin me muusikot haluamme kiittää Jumalaa siitä, että 
hän toi meidät Kalibuun. On suuri etuoikeus ja kunnia olla 
myös osa Raamattuyliopistoa, jossa opimme sellaisia sy-
viä ilmestyksiä Jumalan Sanasta, joita tuskin löytyy mistään 
muualta. 

Kiitämme myös Jumalaa pastori Michael Howardista sekä 
koko Kalibun palvelutyöstä. Ne ovat muokanneet meistä 
hyviä ylistäjiä. Elämämme olisivat täyttä sotkua ilman Ju-
malan apua pastori Michaelin ja Kalibun kautta. Siunatkoon 
Herramme pastori Michaelia ja Kalibun palvelutyötä siitä hie-
nosta työstä, jota ne tekevät täällä Malawissa. Rakastamme 
pastori Howardia ja Kalibun palvelutyötä hyvin paljon.

Raamattuyliopiston opiskelijat ja Kalibun muusikot:
Mike, Djngani, Grant, Vincent ja Atjkonda

LOKAKUUN YHDYSVALTOJEN KIERTUE
Jim ja minä vierailimme palvelutyön ystävien luona eri puolil-
la Yhdysvaltoja, vaikka pastori Michael ei pystynyt tällä kertaa 
tekemään vuosittaista kiertuettaan koronasta johtuvien viisu-
mirajoitusten takia. Matka alkoi Teksasin osavaltiosta, jatkuen 
Missourin, Michiganin, Indianan, Virginian, Pohjois- ja Etelä-
Carolinan kautta Las Vegasiin. Olemme hyvin kiitollisia pastori 
Michaelille siitä, että hän pyysi meitä tekemään tämän matkan 
päivittääksemme työtovereitamme palvelutyön tämänhetkisestä 
edistymisestä Afrikassa. Saatoimme matkustaa Malawiin kesä- 
ja heinäkuussa, ja näimme sen räjähdysmäisen kasvun. Oli in-
nostavaa rohkaista ystäviämme ja tukijoitamme sillä, mitä Herra 
tekee tällä hetkellä Afrikassa. Tahdomme kiittää kaikkia seura-
kuntia ja kotiryhmiä, jotka isännöivät meitä lokakuussa, erityises-
ti perheitä ja ystäviä, jotka majoittivat meidät koteihinsa. Oli mah-
tavaa nähdä ystäviämme jälleen kerran, palvoa Herraa yhdessä 
heidän kanssaan, jakaa uutisia Afrikan maista ja jakaa rohkaisua 
Jumalan Sanasta. 

Out of African Yhdysvaltojen palvelutyön 
(Shekinah Ministries) johtajat 
Jim & Eileen Kirt

Out of Africa on lähettämässä avustuskonttia Malawiin loppu-
vuodesta. Konttiin otetaan vastaan lahjoituksina kaikenlaista hy-
väkuntoista tavaraa. Lista erityistoiveista löytyy kotisivuiltamme 
www.ooa.fi. Kontti sijaitsee Nakkilassa Porin kupeessa. Jos olet 
kiinnostunut lahjoittamaan konttiin tavaraa, ota yhteyttä p. 040-
5079717.

Rebekka Hynyltä on tullut uusi laulu ”Kansat Afrikan”, joka esit-
telee myös OOA:n työtä. Laulun voi kuunnella Youtubesta, koti-
sivuiltamme löytyy siihen suora linkki kohdasta ”Media”. 
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Kalibun Raamattuyliopiston opiskelijat lähetettiin pareittain perustamaan seurakuntatyötä Malawin maaseudun kyliin 
4 viikon ajaksi syyskuussa. Todistukset heidän palvelutyöstään ovat olleet riemullisia. Julkaisemme niitä loppuvuoden 
uutiskirjeissä.  

Raamattukoululaisten todistuksia

Katkelmia Ninan todistuksesta:

Syyskuun 1 päivä lähdimme autollani kolmen tiimillä (luokkakaverini Elise, tulkkimme Gra-
cious ja minä) kohti Nenon aluetta. Neno lukeutuu Keski-Malawin alueisiin ja on tunnettu 
noituudestaan ja Gule Wamkuluistaan. Jälkimmäiset ovat traditionaalisia tanssijoita, jotka 
kuuluvat salaiseen veljesjärjestöön nimeltä Nyau. He pukeutuvat erilaisiin naamareihin 
ja ihomaalauksiin ja kantavat kädessään Panga-veitsiä. He väittävät olevansa henkiä, 
eivätkä ihmisiä. Kyläläiset pelkäävät heitä, mutta toisaalta myös haluavat heidän tulevan 
hautajaisiin ym. seremonioihin tanssimaan, koska pelkäävät esi-isien henkiä vielä enem-
män. Joillain alueille Gulet voivat olla hyvinkin aggressiivisia ja hakkaavat ihmisiä (mekin 
törmättiin pariin, mutta oltiin onneksi autossa) mutta heitä ei saa väkivallasta vastuu-
seen koska malawilaiset uskovat, ettei heitä voi rankaista esim. vankilalla, koska he ovat 
henkiä! Pieni poika kun joutuu Nyau-ehdokkaaksi, hän joutuu käymään monen vuoden 
koulutuksen, ja jos hän paljastaa naamareiden takana olevien poikien/miesten henkilölli-
syyden, siitä rangaistaan häntä kuolemalla. Pimeä Afrikka on siis edelleen erittäin pimeä, 
ja tarvitsee Jeesusta, joka sanoo: ”Minä olen maailman valo.” On karmeaa, millaisessa 
pelossa malawilaiset, erityisesti lapset, elävät!

Joka iltapäivä lähdimme pitämään kokousta eri puolille Nenoa (jos perustaa seurakunnan 
niin sinne täytyy tietysti saada jäseniä). Puhuimme molemmat Elisen kanssa jokaisessa 
kokouksessa ja kokouksia kertyikin kuukauden aikana ainakin 30! Teimme myös yhden 
kouluvierailun paikalliselle yläasteelle, joka sekin oli menestys. Olen niin ylpeä koko tii-
mistämme. On aikamoinen urakka opettaa ja vetää joka toinen aamu aamurukous ja 
lisäksi saarnata peräkkäin kuukauden ajan yli 30 kokouksessa. Oltiinkin iltaisin ihan vä-
syneitä ja simahdettiin heti iltaruoan jälkeen kahdeksan aikaan telttoihimme.

Kaiken kaikkiaan matka oli ihmeellinen. Laskujemme mukaan n. 300 ihmistä teki uskon-
ratkaisun, 19 kastettiin, monia vapautui (mm. poika joka kärsi niin pahoista painajaisista 
että oli aivan halvaantunut päivisin), useita uusia ihmisiä tuli srk-yhteyteen, joiden silmis-
sä alkoi palaa Jumalan tuli ja ilo, uusia seurakuntia perustui ainakin 3 (Nenon pääseura-
kunnan alaisuuteen), pääseurakunnalle rakennettiin väliaikainen heinäkirkko ja tiilikirkon 
rakentaminen saatiin hyvälle suunnitteluasteelle. 

Wau, mitä kaikkea voi saada aikaan kuukaudessa, kun menee kuuliaisena Jumalalle, eikä säikähdä pieniä epämuka-
vuuksia ja alun vastoinkäymisiä. Kiitos tuestasi ja rukouksistasi! Niitä tarvitaan, jotta ihmisten elämät muuttuvat ja Jumala 
saa kunnian! Saimme juuri kuulla, että lähdemme taas marraskuun alussa uudelle kuukauden matkalle, samaan paik-
kaan jatkamaan hyvin alkanutta työtä. Kiitos, jos muistat meitä!

Nina Niemi
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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 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.
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29.11.-5.12 Apostolinen konferenssi ”Mene ottamaan maa haltuusi”
Pihlavan leirikeskus, Säkylä

Puhujat pastorit Michael Howard ja Dutch VanderVlucht
Hinta 374€ 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! 

Toukokuun apostolisen konferenssin äänitteet valmistuneet. Apostolisen konferenssin
”Alueensa hallitsevat yksiköt” äänitteitä voi tilata kauppa@ooa.fi tai p. 044-0837822. 
Hinta 60€. Äänitteet ovat mp3-muodossa, ja ne voi tilata muistitikulla (suositus) tai cd-
levykkeillä. Muistitikku sisältyy hintaan. 

Apostoliseen konferenssiin mahtuu vielä mukaan koko ajaksi tai osaksi aikaa! Var-
mista osallistumisesi voimalliseen tapahtumaan ilmoittautumalla m.kivijarvi.eklund@
gmail.com tai puh. 040-8654478. Konferenssin hinta 60€/vrk, koko konferenssi 374€.


