Tue ja sijoita työhömme! Soita puh. 0600 1 2255
(Suomen työ) ja puh. 0600 1 2211 (Afrikka)
Puhelun hinta 10,01 eur + pvm/mpm
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Takaisin
Pyhän
Hengen johtajuuteen
Puhujina Michael Howard
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Kesäseminaari 9. - 11.6.
kts. tarkemmat tiedot s. 3

Eilisiltana päätimme nelipäiväisen, kuusitoista kokousta kattaneen
konferenssin, jonka aiheena oli Pyhä Henki. Hän liikkui sen aikana
vastauksena huutoihimme, opetukseemme ja ennen kaikkea Herran
palvontaamme. Oli hetkiä, jolloin vaikutti siltä kuin taivas olisi ollut hiljaa
ja kuunnellut yksimielisen laulun ja intohimon sähköistä ääntä, joka nousi
Isän luokse. Koimme todellista Pyhän Hengen yhteyttä, niin kuin sitä
kuvaillaan Apostolien teoissa, ja tunsimme kokouspaikan vavahtelevan
Hengen läsnäolosta. Oli hetkiä, jotka olivat niin syviä, niin erityisiä ja niin
Isää korottavia, että olisin halunnut niiden jatkuvan ikuisesti. Kuulla 250
pastorin kaikkien puhuvan kielillä - ei mekaanisesti ja ilman uskoa samaan aikaan kuulosti ”paljojen vetten pauhulta”, kuten Ilmestyskirjassa
kuvaillaan. Aalto toisensa jälkeen ylhäinen palvelutyö virtasi eteenpäin,
eikä epäilystäkään, että tähän vaikuttavaan Jumalan palvonnan
ilmaukseen liittyi enkeleiden kuorot, sillä kuulin niiden laulun pastoreiden
upean ykseyden keskellä. Monesti minusta tuntui siltä, että olisin vain
halunnut astua pois ruumiistani Herran fyysiseen läsnäoloon ja nähdä
Hänen kirkkautensa. Horjahtelen ja olen sähköistynyt edelleen
Jumalasta, joka yksinkertaisesti nostaa minut maallisten asioiden
yläpuolelle, Hänen olemukseensa.
Oli useita asioita, joista Henki selvästi puhui ja joita Hän painotti
pastoreille liittyen siihen, mihin heidän tuli tarttua tässä syvässä
totuudessa, joka virtasi konferenssissa. Hän painotti selvästi, että lihan
mieli on vihollisuutta Jumalaa vastaan. Kuinka ihmeessä koemme
voimaa rukouksessa, jos mielemme vaeltelevat koko ajan? Meitä
käsketään tuomaan jokainen ajatus kuuliaiseksi Kristukselle ja
pysymään keskittyneinä Hänen tahtoonsa elämissämme. Hän puhui
selvästi, kuinka kieliä tulisi käyttää enemmän ja enemmän, ja että ne
ovat ainoa todiste Pyhän Hengen kasteesta. Kuulimme Hänen toistavan
uudelleen ja uudelleen, että Hän on tullut ilmoittamaan Isän tahdon ja
mielen. Kuinka ihmeessä kukaan uskova voi toimia tämän mallin
ulkopuolella? Meitä on käsketty anomaan siunatun Pyhän Hengen
LAHJOJA, että Hän käyttäisi meitä näiden lahjojen toiminnoissa. Paras
lahja on se, mitä tarvitaan kussakin tilanteessa. Paras lahja henkilölle,
joka tarvitsee yliluonnollista Jumalan toimimista elämässään
vapautuakseen on tiedon sana. Jos tuolle henkilölle profetoitaisiin tai
hänestä ajettaisiin ulos riivaajia, se olisi naurettavaa, ja varmasti profetia
ei olisi paras lahja tuolle henkilölle silloin.

Sivu 2/4
Henki oli loukkaantunut siitä, miten seurakunta on ohjelmoinut Hänet pois kokonaisista kokouksista ja
tukahduttanut Hänen liikkumistaan. Hän haluaa olla etunenässä johtamassa Isän korottamista, koska Hän
on korottanut Kristuksen elämää. Yli kaiken Hän on tullut löytämään morsiamen Pojalle seurakunnan
keskeltä. Ihailen syvän kunnioituksen vallassa, kun tosissani mietin työtä, jota Henki tekee halukkaiden
uskovien elämässä muuttaakseen heidän luontoaan ja luonnettaan enemmän Jeesuksen kaltaiseksi ja
siten valmistamaan morsianta Kristukselle. Kaikessa Aadamin luontoni täydessä itsekkyydessä ja
kapinassa loistokas Kristus astui pois taivaasta ja tuli alas voittaakseen minut. Sitten Hän lähetti kalliin
Pyhän Henkensä kiillottamaan minua Hänen ilokseen, ja että minusta tulisi Hänen morsiamensa jos vain
tottelen Häntä. Jumala kaipaa niin paljon ilmestyneitä poikia. He ovat niitä, joita Henki johtaa. Kuinka
yksinkertaista TÄMÄ onkaan? Ollakseni Jumalan poika (lapsi), Hengen täytyy johtaa minua eikä lihan.
Ollakseni ilmestynyt Jumalan lapsi, Henki odottaa minulta, että elän avoimesti ja anteliaasti voitokasta
elämää kaikkien enkelien ja ihmisten edessä, ja siten kirkastan Kristusta Hänen morsiamenaan. Mikä
valtava vastuu, mutta myös suuri kunnia.
Tarvitsemme todella tuoreen Pyhän Hengen ”hyökkäyksen” räjähdystä elämissämme ja palvelutöissämme.
Hän tulee, jos hartaasti kaipaamme Häntä. Surullista, että tänä päivänä haluaisimme mieluummin
teologiaa, tutkintoja ja enemmän älyllisyyttä seurakuntaan. Mutta Paavali, suuri apostoli, kutsui näitä asioita
”roskaksi” ja jatkoi edelleen ”minun puheeni ja saarnani ei ollut kiehtovia viisauden sanoja, vaan Hengen ja
voiman osoittamista.” (1.Kor.2:4) Tämä on se, mitä maailman tarvitsee nähdä.

- Michael Howard

Huom.! Helmikuun uutiskirjeen ilmestyminen myöhästyi. Kuivuus Malawissa on aiheuttanut jopa
päivien pituisia sähkökatkoksia, jolloin internet-yhteydetkään eivät toimi.
Pahoittelut tästä.

Huutavan Ääni –tiimin vierailut ja tilaisuudet 2017:
Ulvilan tilaisuudet jatkuvat maaliskuussa, tiedustelut: korpi.mikko@gmail.com
Su 12.3. klo 13 & 16 Mikkeli – Juva, os. Tuhkalan koulu, Tuhkalantie 370, Juva
Su 19.3. klo 14.30 & 17 Jyväskylä, Sepänkeskus, Kyllikinkatu 1
Su 26.3. klo 10.30, 13.30 & 16 Kuopio, Raittiustalon alakerta, peilisali, Minna Canthin katu 52 - 54

Kaikki tiedot päivittyvät nettiin www.ooa.fi. Tarkempia tietoja kokouksia koskien puh. +358 50
4949546 tai info@ooa.fi.
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Tervetuloa kesän Apostoliseen konferenssiin Tampere Areenalle !
Kesän 2017 konferenssi alkaa ma 5.6. ja päättyy su 11.6. Se muodostuu opetusviikosta ma 5.6. – pe 9.6. n klo
17.00 ja seminaariviikonlopusta pe-su 9.6. – 11.6., joka alkaa perjantaina klo 18.30 ja päättyy su n klo 17.00.
Konferenssin ja seminaarin teemana on Takaisin Pyhän Hengen johtajuuteen.
Seminaariviikonloppu on kaikille avoin. Apostolinen konferenssi on maksullinen ja siihen ilmoittaudutaan seuraavien
ohjeiden mukaan.
Voit ilmoittautua koko ajaksi tai yksittäisille päiville. Paikkoja on rajoitetusti ja ne täytetään ilmoittautumis- ja
maksujärjestyksessä.
Voit ilmoittautua sähköpostilla kauppa@ooa.fi tai puhelimitse/tekstiviestillä numeroon 050 4949546.
Ilmoittautuessasi tarvitsemme seuraavat tiedot:
1. Etu- ja sukunimi
2. Aika, jolle olet tulossa (kokoaika tai yksittäinen päivä)
3. Ruokailu vai kahvi (on valittava jompikumpi)
4. Sähköpostiosoite (info-kirjettä varten) ja puhelinnumero
Konferenssimaksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä Out of Africa ry:n tilille FI82 1257 3000 5321 29
(viimeistään 28.4.2017), jonka jälkeen ilmoittautuminen on sitova.
Hinnat ovat :
350 eur/hlö/koko aika ma-su (sisältää ruokailut ja kahvit) tai 50 eur/yksittäinen päivä/hlö
200 eur/hlö (pelkät kahvit) tai 30 eur/yksittäinen päivä/hlö
250 eur/hlö/koko aika ma-su, opiskelijat/eläkeläiset (sisältää ruokailut ja kahvit) tai 30 eur/yksittäinen päivä/hlö
Ruokailu sisältää päivittäin aamiaisen, lounaan ja kevyen päivällisen (myös seminaariviikonlopun aikana la ja su
lounaaseen asti) Areenan ravintolassa ja kahvit viikolla yläkerrassa oppituntien välillä. Seminaarikahvio palvelee
vieraita väliajoilla lauantaina ja sunnuntaina seminaarin aikana.
Toivomme, että voisitte kysellä majoituspaikkaa ensin ystäviltänne ja tuttavilta Tampereen alueella, koska meillä on
tarjolla majoitusmahdollisuuksia rajoitetusti.
Opettajina toimivat pastori Michael Howard ja pastori Dutch VanderVlucht.
Muutokset ovat mahdollisia ja päivien aikataulut tarkentuvat kevään aikana infokirjettä varten. Tervetuloa !

Julian todistus joulukuun Apostolisesta konferenssista –
Vuoden 2016 apostolinen konferenssi kohdallani oli huikea!!
Kuinka opetukset menivät suoraan henkeen ja upposivat sisimpään. Monet asiat selkenivät ja avautuivat ja kuinka
tärkeää on todella RAKASTAA. Ei vain meidän ymmärryksen mukaan, vaan Jumalan rakkaudella. Mikä tästäkin
tekee niin upeaa on se, etten itsessäni pysty siihen, vaan pyytää Isää täyttämään Hänen rakkaudella minut, jotta
voin rakastaa muita. Tämä tuo kyyneleet silmiini, sillä kokea Isän rakkaus ja saada rakastaa muita tällä samalla
Mahtavalla rakkaudella on sanoinkuvaamatonta.
Tämän konferenssin aikana sain paljon työkaluja ja rohkeutta käyttööni mennä eteenpäin ja aloittaa työmaa
lähipiiristä. Näen lähelläni ihmisiä keitä voin auttaa, mutta rohkeus ja ymmärrys on puuttunut. Nyt uskallan ja pystyn
menemään rohkeasti eteenpäin ja astua konflikteihin. Ja itseasiassa olen jo päässyt työn pariin, mikä on innoittavaa
ja ajaa minua menemään eteenpäin Jumalan valtakunnassa.
Kuinka innoittavaa onkaan kulkea Herran kanssa ja nähdä Hänen voimansa ja valtansa ja Hänen saavan kaiken
kunnian!!! En voi edes asettaa hintalappua Hänen seuraamiselle, sillä HÄN on sen arvoinen!!!!!!
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NETTIKAUPPA ON NYT AUKI – KIRJATARJOUKSIA!
www.huutavanaani.fi
Tarjouksena edelleen Voittava rukous tai Juhli Kuninkaan pöydässä, vain
7e/kirja sis. alv. + postikulut.
Sen lisäksi ajankohtaiset herätystä koskevat kirjat:
Mauri Vilposen Azusa – Mitä Azusan herätyksessä tapahtui
tai
R.E.Millerin Sinun Jumalasi hallitsee, kirja Argentiinan herätyksestä,
vain 10e/kirja, sis. alv + postikulut.

HUOM! Yhdistyksen
uudet yhteystiedot
mm. uutiskirje- ja
tuotetilauksia
varten:

Tilaa info@ooa.fi tai nettikaupan kautta www.huutavanaani.fi tai puh.
050-4949546. Tarjoukset eivät koske jälleenmyyntiä.

Out of Africa ry
Jäähallinraitti 3
FI-33540 TAMPERE
FINLAND
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 tilinumero:
FI52 1257 3000 5352 88
SWIFT-tunnus: NDEAFIHH
Huom! Käytättehän tätä
tilinumeroa ja alla olevia
viitteitä tehdessänne
lahjoituksen. Kiitokset!

Viitenumerot
2017
Viite 3007 – yleinen
lahjoitusviite (joka kattaa
koko työn, niin koti- kuin
ulkomailla)
Viite 1177 – Afrikan
työn yleinen viite (sis.
KalibuRaamattuyliopiston,
Kalibu-Akatemia-koulun,
pastorikannatuksen ja
humanitäärisen
avustustyön)
Viite 5225 - OoA:n
vanhustyö/Lesken Ropo –
projekti (sis. Lesken-Ropovanhuskylän 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: Sääntöjensä mukaan yhdistyksen tarkoituksena on
Raamatun opetuksen mukaisesti tehdä lähetystyötä, humanitääristä avustustyötä,
kehitysyhteistyötä sekä tarkoitukseen soveltuvaa voittoa tavoittelematonta mediatyötä
maailmanlaajuisesti.
Varat käytetään seuraaviin kohteisiin yhdistyksen hyväksytyn toimintasuunnitelman
mukaisesti:
1. Tuetaan lähetys- ja koulutustyötä sekä humanitääristä ja mahdollisesti myös
kehitysyhteistyötä Afrikassa, pääasiallisesti Malawissa, Mosambikissa ja eteläisessä
Sudanissa.
2. Kerätyillä varoilla tuetaan ja mahdollistetaan pääosin Suomessa, mutta myös ulkomailla
(esim. Liettuassa, Iso-Britanniassa, Yhdysvalloissa ja mahdollisesti jossain vaiheessa myös
Kiinassa) tapahtuvaa kristillistä koulutustyötä. Koulutustyöhön sisältyy kokoustoimintaa,
erilaisia koulutuksia, seurakuntavierailuja ja mahdollisesti radio-ohjelmien ja
painotuotteiden tuottamista.
3. Lesken Ropo – projektin omarahoitusosuus: Kerätään UM:n projektirahoitukseen
tarvittava omarahoitusosuus osana Out of Africa ry:n vanhustyötä.
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!

