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Rakkaat ystävät ja työtoverit,

Oi minkälaisen mahdollisuuden tämä virus onkaan 
antanut seurakunnalle nousta ja loistaa Jeesukselle 
näinä erittäin tärkeinä aikoina. Totta kai kenen tahan-
sa, jolla on hitunenkaan älliä päässänsä tulisi tajuta, 
että tämä on taas uusi biologinen ase, jonka tarkoitus 
on tuoda ihmiskunta kontrollin alle, ja se on toiminut. 
Matkustaessani Yhdysvaltojen läpi hämmästelen 
kuinka nopeasti PELKO kykenee kontrolloimaan ja 
manipuloimaan koko väestön ja kirjaimellisesti hal-
vaannuttamaan kokonaiset kansakunnat. Ei, tässä 
ei ole kyse taas jostain uudesta salaliittoteoriasta, vaan siitä, että Saatana yrittää 
hallita maailmaan ja hän käyttää siinä koko ”arsenaaliaan” (asevarastoaan) alkaen 
ihmistoimijoistaan. Kuitenkin me haluaisimme mieluiten laittaa päämme hiekkaan 
kertomuksen strutsin tavoin kunnes myrsky menee ohitse, sitten herätä kriisistä ja 
sanoa: ”Ohhoh, mitä äsken tapahtuikaan?”

Tämä muistuttaa minua tapauksesta, joka minulle sattui vuosia sitten. Siihen ai-
kaan rakensimme Kalibu-Akatemiaa. Kello oli yksitoista yöllä, kun palasin kotiin lo-
pen uupuneena. Päätin painua suoraan pehkuihin. Minulla oli tapana jättää yövalo 
palamaan olohuoneeseeni ja ruokasaliini. Kävellessäni olohuoneen ohitse näin 
käärmeen luikertelevan pois. Minun täytyisi tappaa se heti paikalla. Laitoin kaikki 
valot päälle ja kutsuin vartijat paikalle. He saapuivat machete-viidakkoveistensä 
kanssa. Käärme ei ollut näkyvissä, mikä merkitsi sitä, että kaikki huonekalut täy-
tyisi siirtää ja verhot tutkia perinpohjin. Käärme olisi voinut kiivetä niihin. Tämän 
kaiken tekeminen oli hyvin vaarallista. Emme löytäneet käärmettä pitkän tutkin-
nankaan jälkeen. 

Suuren huoneeni ruokapöydän lähellä oli iso arkkupakastin puisen trukkilavan 
päällä. Makasin vatsallani lattialla käärmettä etsien, ja siellä lavan alla käärme oli, 
katsoen minua silmästä silmään. Raivostuin ja sanoin tuolle oliolle: ”Tänä iltana tu-
let kuolemaan.” Otin pitkävartisen luudan käteeni ja tungin sen lavan alle ja huidoin 
sillä ympäriinsä käärmettä, kuitenkaan osumatta siihen. Käärme poistui piilostaan 
ja alkoi luikerrella seinää pitkin. Huitaisin luudalla lujaa maahan, mutta en osunut 
siihen. Se jatkoi seinää pitkin ja kääntyi seinän kulmasta edelleen seinää pitkin. 
Yksi vartijoistani asettui sohvan taakse, ja käärmeen jatkaessa kulkuaan vartija 
yksinkertaisesti leikkasi sen pään poikki machete-veitsellään. Me kaikki päästim-
me ilmoille kovaäänisen riemuhuudon, ja vielä lisäsimme ääntä, kun huomasimme 
että käärme oli ollut hyvin agressiivinen musta mamba. 

Juuri sillä hetkellä yksi lähetystyöntekijöistämme tuli olohuoneeseen hieroen silmi-
ään ja sanoi: ”Oliko se käärme?” Hän oli kuullut heti alusta asti käärmejahtimme 
äänen, mutta PELON takia hän pysyi hiljaa huoneessaan siihen asti, että kuuli 
voitonhuutomme, ja vasta sen jälkeen astui esiin. Tällainen kuva on tyypillistä us-
koville, jotka ovat hiljaa ja kaukana asioiden keskiöstä kunnes voitto on varma. 
Meidän tulisi olla täydellisen VARMUUDEN ihmisiä, ja sitä kautta meillä tulisi olla 
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ROHKEUTTA. Meidän tulisi olla eturintamassa haastamassa vihollista sen kautta, että tiedämme keitä olemme ja sen auk-
toriteetin, joka minulla on Kristuksessa. Minä olen täällä hallitsemassa nurjan ja väärämielisen sukupolven keskellä. Herra 
on antanut minulle HALLINTAVALLAN yli kaikkien vihollisen töiden, myös COVID-19 VIRUKSEN. 

Ongelma on se, että seurakunta on niin täyttänyt mielensä maailman hämmennyksellä ja mielipiteellä, että mielemme eivät 
ole pysyneet Kristuksessa. Meitä kehotetaan pukemaan päällemme Kristuksen mieli; ajattelemaan näitä asioita; niin että 
Hän pitää täydellisessä rauhassa sen, jonka mieli pysyy Hänessä. Meidän tarvitsee vaihtaa ajatuksemme välittömästi ja 
lakata uskomasta maailman tavalla, ja alettava uskomaan Kristuksen tavalla. Ei ole olemassa kuin yksi mittapuu ja yksi 
mielipide. Eikä se ole mikään idea vaan HENKILÖ, Kristuksen henkilö. Hän parantaa ja vapauttaa. Nouse Kristuksessa 
olemaan se auktoriteetti, jota Kristus kaipaa sinun olevan.   

- Michael Howard

Todistuksia

Kalibun alakoulu tekee suuren vaikutuksen monen nuoren malawilaisen elämään. 

Tässä muutaman opiskelijan todistus: 

”Jumala on ollut minulle mahtava siitä lähtien kun tulin Kalibun alakouluun. Ensin kieltäydyin kuuntelemasta sekä tottele-
masta. Entinen opettajani kehotti minua yrittämään, mutta kieltäydyin kuuntelemasta häntä. Aloin tehdä kovasti töitä ja tai-
vaallisen Jumalamme armon avulla kaikki on mahdollista jos kuuntelemme ja tottelemme. Olin valmis luovuttamaan, mutta 
Jumalan armon avulla olen pystynyt jatkamaan. ”

Ruvarache, 10v, 6. luokka

”Nimeni on Adrian. Olen kahdeksan vuotta. Opiskelen Kalibu Academyssa. Opiskelemme matikkaa, tiedettä, historiaa, 
oikeinkirjoitusta, englantia ja maantietoa. Minun kouluni on paras koulu koko maailmassa. Opettajat ovat tosi hyviä. Luokal-
lani on 32 oppilasta. Tämä on todistukseni.”

”Kalibu Academy on täysin muuttanut minut. Olen oppinut käytöstapoja ja kunnioittamaan minua vanhempia ihmisiä. Olin 
ilkeä tyttö, mutta minulle opetettiin kuinka kunnioittaa opiskelija- tovereitani ja kaikkia ympäröiviä ihmisiä. Olen hieno nuori 
neiti joka oppii edelleen sitä, kuinka olla ystävällinen. Minulle opetettiin myös kuinka ystävystyä sellaisten lasten kanssa, 
joilla ei tule olemaan huonoa vaikutusta elämääni. Minulle opetettiin myös, kuinka parantaa käsialaani ja se, että minun tu-
lee kuunnella ja totella kaikkia sääntöjä jotka minulle annetaan. Rakastan oppia Kalibussa. Jatkakoon kaikkivaltias Jumala 
tämän koulun siunaamista.” 

Stella G, 11v, 6. luokka

Nimeni on Atmandike. Olen seitsemän vuotias ja neljännellä 
luokalla. Kokemukseni tästä koulusta on ollut tosi hyvä. Minul-
la on opettajia jotka inspiroivat minua tekemään lujasti töitä. 
Rakastan kouluani niin paljon. Minulla on opettajia jotka eivät 
koskaan luovuta oppilaittensa suhteen, jotta oppilaat onnistui-
sivat. Rakastan kouluani niin paljon. Minun kouluni on mahta-
va. Rakastan sitä. Loppu.”
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”Jumala on muuttanut elämäni Kalibun alakoulussa. Olin laiska oppilas joka kieltäytyi kuuntelemasta ja tottelemasta. Olin 
nenäkäs minua vanhemmille ihmisille. Sain huonoja arvosanoja koulussa, mutta tullessani Kalibuun kaikki muuttui. Aloin 
rukoilla enemmän ja pyytää Jumalaa muuttamaan elämäni. Kolmannen luokan loppukokeissa olin kolmanneksi paras. Olin 
iloinen sillä tämä oli ensimmäinen kerta kun sain hyvät arvosanat. Kalibu saa ihmiset työskentelemään kovemmin elämäs-
sä. Se on paras koulu.”

Faith, 11v, neljäs luokka

”Opiskelen Kalibun alakoulussa. Opettajani on herra Mwanza. Nimeni on Matamando. Asun Blantyressä. Olen yhdek-
sänvuotias ja olen viidennellä luokalla. Aineet joista pidän ovat: englanti, matematiikka, tiede ja maantiede. Ne ovat kaikki 
mielenkiintoisia sekä käytännöllisiä aineita. Rakastan kouluani hyvin paljon. Kalibu Academy on muuttanut käyttäytymiseni 
ja käytöstapani. Rakastan kaikkia opettajiani. He ovat kaikki ystävällisiä, kauniita, fiksuja sekä loistavia. Rakastan Kalibua, 
se on paras koulu oppia tavoille. Tulen aina muistamaan Kalibun. Vau! Mikä mahtava koulu.”

Esirukouskonferenssi USA:ssa: ”Esirukous elämäntapana: 
Mahdollisuutesi muuttaa olosuhteita”.

Tule mukaan Shekinah palvelutyön (Out of African ja Kalibu palvelutyön sisarjärjestö USA:ssa) ensimmäiseen esirukous-
konferenssiin USA:ssa. Konferenssi sisältää kolme päivää voimallista opetusta liittyen esirukoukseen, joka on nykypäi-
vänä kaikista tärkein aihe kristityille. Pastori Michael Howard opettaa aiheesta perustavanlaatuisesti, vahvistaakseen 
vaikutustasi esirukoilijana.

Paikka: Delta Hotel by Marriott, Kalamazoo, Michigan, Aika: 8.-10. lokakuuta (to-la)

Hotellihuoneet ja kokoushuoneet tässä paikassa. Konferenssihinta: 185 USD (sisältää ateriat)

Hotellihuone 126 USD/yö/huone (huoneet Standard King tai Standard Double Queen). King kahden hengen huone, 
Queen tarvittaessa neljän hengen huone.Ilmoittautumiset Suomesta antti@ooa.fi. Kalamazoon lentokenttä sijaitsee n. 
10 kilometrin päässä hotellilta. Delta Hotel Kalamazoo tarjoaa ilmaisen Wi-Fin, lentokenttäkuljetuksen ja kuljetuksen 
Kalamazoon keskustan nähtävyyksiä katselemaan. Hotellista löytyy myös uima-allas ja kuntosali. 

ILMOITTAUTUMISEN TAKARAJA 1. HEINÄKUUTA 2020. 
1. KESÄKUUTA MENNESSÄ ILMOITTAUTUNEILLE 10% ALENNUS.



Yhteystiedot:

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

puhelin:
+358 50 494 9546
Sähköposti: 
info@ooa.fi, kauppa@ooa.fi 

Lesken Ropo -projekti: 
Puhelin: 
+358 50 494 9546
Sähköposti:
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.

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 

5.4 Jyväskylän kokous peruttu 
3.5. Jyväskylä 

Apostolinen konferenssi 
Jyväskylässä Sepänkeskuksessa 31.5.- 6.6.2020

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.

Joulukuun apostolisen konferenssin äänitteet nyt saatavilla! 
Konferenssin aihe: Esirukous – mukana Jumalan strategisessa aloitteessa. 
Puhujat: pastori Michael Howard ja pastori Dutch VanderVlucht. 
Hinta: 60 eur.  
Tilaukset sähköpostitse osoitteesta kauppa@ooa.fi tai p. 050-4949546.

Koronavirustilanteen aiheuttaman poikkeustilan takia kesäkuun Apostolisen kon-
ferenssin ilmoittautumisaika on toistaiseksi siirretty alkamaan 13.4. Seuraamme 
tilanteen kehittymistä.

Out of African lähettämä avustuskontti saapui Kalibuun Blantyreen maaliskuun alus-
sa. Kiitos kaikille konttiin tavaraa lahjoittaneille!


