	
  

Tue ja sijoita työhömme! Soita puh. 0600 1 2255
(Suomen työ) ja puh. 0600 1 2211 (Afrikka)
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Tulevat tapahtumat Jyväskylässä ja Tampere Areenalla:

Jyväskylä su 28.5. CAFE
AGAPE, Sammonkatu 5,
klo 14 ja 17
puhujana Michael Howard

Jyväskylä su 4.6. Sepänkeskus, Kyllikinkatu 1,
klo 12 ja 15
puhujana Michael Howard

Apostolinen konferenssi
Tampere Areena
sis. kesäseminaarin
5. – 11.6.
puhujana Michael Howard

Kesäseminaari
9. – 11.6.
Aihe: Takaisin Pyhän Hengen
johtajuuteen

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Keräysaika:

Rakkaat ystävät ja työtoverit,
Olen juuri saanut päätökseen ”pyörremyrsky-kiertueen” noin kymmenessä
Yhdysvaltojen osavaltiossa. Saarnasin lähes päivittäin kokonaisen
kuukauden ajan matkustaen 9000 mailia (n. 15 000 km) autolla. Saarnamatkan aikana Pyhä Henki puhui seurakunnan yleisestä tilasta, että se
on yksinkertaisesti INTOHIMOTON. Tämä oli epäilemättä Sana, jonka sain
Herralta. Seurakunta on todellakin nukkuva jättiläinen, jonka täytyisi vain
”räjähtää” saadakseen aikaan maailmanlaajuisen vaikutuksen. Sillä on niin
valtavat potentiaaliset lahjat, kyvyt, voitelu, resurssit ja voima, että se ylittää
reilusti kaiken sen, mitä maailma voi tarjota. Mutta me emme saa ”hommaamme toimimaan”, koska tärkein aineosa puuttuu, nimittäin Pyhän
Hengen täyteys ja selkeä johtajuus. Ennen kuin palaamme takaisin Pyhän
Hengen herruuteen ja HÄNEN MENETELMIINSÄ, seurakunta ei koskaan
tule vaikuttamaan alkuseurakunnan tavoin, jolloin esimerkiksi kahden lyhyen vuoden aikana koko Vähä-Aasia kuuli evankeliumin. Ennen kuin olemme
	
  
niin intohimoisia - ja tarkoitan sillä olemista intohimoisempia
kuin muslimit
	
  
heidän jumalastaan - ei paljoakaan tapahdu maailman kääntämiseksi
ylösalaisin Jeesukselle.
Laaja enemmistö maailman 7,5 miljardista ihmisestä syntyy maaseudulle,
vaikka tämä tilasto onkin nopeasti muuttumassa. Lähetystyöntekijöiden
puute kansakuntiin on kauhistuttava. 1980-luvun loppupuolella vietin kolme
kuukautta Portugalissa tehden palvelutyötä siellä. Koska olin liikkeellä Johannesburgissa asuvan portugalilaisen pastoriystäväni vaimon kanssa,
tarvitsimme ”esiliinan”. Niinpä nuori toisen vuoden raamattukouluopiskelija
Lissabonin läheltä toimi sekä ”esiliinana” että tulkkina. Vuoden päästä tämä
nuori mies, Nuno Pedro, valmistui ilman että hänellä oli minkäänlaista käsitystä, mitä hän alkaisi tekemään palvelutyössä. Vähän hänen valmistumisensa jälkeen hän pysähtyi ja kysyi itseltään: ”Mitä Michael Howard tekisi
tilanteessani?” Pyhä Henki puhui hänelle selvästi: ”Hän paastoaisi ja rukoilisi.” Täsmälleen näin Nuno teki ja kolmen viikon päästä hän sai selkeän
toimintaohjeen Hengeltä mennä Pariisiin ja avata siellä seurakunta.
Nykyään Nunon seurakunnassa on 12 000 jäsentä. Tämä on vaikuttavaa,
varsinkin Ranskan olosuhteissa.
Ajatellessani Nunoa soitin johtavien pastoreideni ryhmälle ja kysyin heiltä:
”Hyvät herrat, voisitteko antaa minulle hyvin maltillisen arvion siitä, kuinka
monta uskovaa on seurakunnissamme ympäri Malawia?” Pienen empimisen jälkeen sain luvun: ”Vähintään 15 000.” Ajattelin vuosien sijoittamista
seurakuntiin; koetuksia, sydänsärkyjä ja kärsimyksiä, joita olin kokenut rakentaakseni tällaisen uskovien joukon, jotka ovat eri puolilla monissa seurakunnissamme ja voin lausua: ”INTOHIMO.” Sama intohimo, joka aloitti työn,
on edelleen se intohimo, joka johtaa sitä, mutta nykyään paljon suuremman
viisauden kanssa. Minusta tuntuu edelleen siltä, että voisin voittaa koko
maailman Kristukselle, kansakunta kerrallaan. Ainakin aion tehdä erinomaisen yrityksen siitä, koska on kyse Herran todellisesta intohimosta. Liikutun syvästi kutsuessani pastorimme yhteiseen konferenssiin kolme-neljä
kertaa vuodessa.
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Näillä miehillä, jotka johtavat maaseudulla tehtävää palvelutyötä, saattaa olla vain vähän tämän maailman tavaroita,
tietoa ja resursseja, mutta heillä on INTOHIMO SANAA, INTOHIMO RUKOUSTA, INTOHIMO PYHÄÄ HENKEÄ JA
INTOHIMO JEESUKSEN HERRUUTTA KOHTAAN. Liikutun kyyneliin joka kerta, kun kokoonnumme yhteen, koska
näen sen yhteisen energian, lahjat, palvelutyön ja intohimon, joka tekee heistä YHTÄ ja rakentaa VALTAKUNTAA.
Sinulla, joka olet uskollisesti seissyt rinnallamme ja tukenut työtämme monen vuoden ajan, on todellinen sijoitus näissä
15 000+ jäsenessä. Jatkakaamme yhdessä tässä kurssissa rakentaaksemme HÄNEN VALTAKUNTAANSA maan
päälle.
Tämä ei ole mikään vähäinen saavutus Afrikan maaseudun väestön joukossa ja annan vilpittömästi kaiken kunnian
tästä Herralle. En ole koskaan aiemmin vaivaantunut kysymään lukuja pastoreistamme tai seurakuntalaisistamme, joten
minua liikutti syvästi kuulla tällainen luku. Se, että emme kaikki kokoonnu saman katon alle yhteen, ei vähennä yhtään
sen arvoa. Heidän kunnioituksensa, rakkautensa, palvelunsa ja uhrauksensa VALTAKUNNAN - ei seurakunnan tai
kirkkokunnan - rakentamiseksi kertakaikkiaan tyhjentää minut. Nämä yksinkertaiset miehet, joilla on todellisia asioita ja
ongelmia elämässään, ilmaisevat kaikesta huolimatta todellista intohimoa ja ARVOKKUUTTA KRISTUKSESSA. He
kävelevät ja pyöräilevät satoja kilometrejä vuodessa saarnatakseen ja rakentaakseen HÄNEN VALTAKUNTAANSA. He
ovat usein kouluttamattomia, mutta he ovat viettäneet aikaa Kristuksen kanssa salaisessa paikassa. Ajattele tällaisen
laajalle levittäytyneen työn johtamisen valtavuutta, mutta se tehdään yksinkertaisuuden kautta. En vain voi olla
rakastamatta tällaisia johtajia, joiden intohimo on kirkastaa Kristusta.
PASTORIEN KONFERENSSI
(uutiskirjeen toimittajalta)
Rakkaani, jos Pyhä Henki liikkuttaa sinua, pastoreiden konferenssin järjestäminen maksaa n. 5000 euroa. Tuohon
summaan sisältyy matkat - vain yhteen suuntaan - ja ruoka. Seurakuntia edellytetään tukemaan pastoreita, että he
pääsevät Blantyreen ja lähetysjärjestömme maksaa heidän paluumatkansa konferenssista. Kalibu-järjestö tukee pastoreita kuukausittain, vaikka seurakuntia edellytetään myös kantamaan pastorinsa kannatuksesta oma osansa. Voit
laittaa lahjoituksesi tilille FI52 1257 3000 5352 88 ja viitenumeroksi Afrikan työn viite 1177, jos haluat sijoittaa konferenssin järjestämiseen tai pastorikannatukseen. Nämä ovat suunnattoman arvokkaita sijoituksia, joista Jumala tulee
runsaasti palkitsemaan sinut.

	
  
	
  

	
  

Huutavan Ääni –tiimin vierailut ja tilaisuudet keväällä 2017:
Tiistaisin klo 18 Ulvila, tiedustelut & osoitetiedot: korpi.mikko@gmail.com
Su 7.5. Huom. muuttuneet ajat klo 13 & 15.30 Jyväskylä, Sepänkeskus, Kyllikinkatu 1
Su 14.5. klo 13 & 16 Mikkeli – Juva, os. Tuhkalan koulu, Tuhkalantie 370, Juva
Su 21.5. Jyväskylä Tilaisuudet peruttu!
Su 28.5. klo 14 & 17 Jyväskylä, Cafe Agape, Sammonkatu 5, puhujana Michael Howard
Su 4.6 klo 12 & 15 Jyväskylä, Sepänkeskus, Kyllikinkatu 1, puhujana Michael Howard
Ma 5.6.-su 11.6. Apostolinen konferenssi 2017 Tampere Areenalla, ks. UK 02/2017, puhujana Michael Howard. Jälkimmäinen viikonloppu on seminaariviikonloppu.
Kaikki tiedot päivittyvät nettiin www.ooa.fi. Tarkempia tietoja kokouksia koskien puh. +358 50 4949546 tai
kauppa@ooa.fi.
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Hei!	
  
Olin Malawissa ja Kalibussa kolme kuukautta nyt tammi-maaliskuussa 2017. Tärkeää hengellistä antia tuolla reissulla sain erityisesti
Pastori Michaelin opetusten kautta, joita kuulin sekä raamattutunneilla että pastorien konferenssissa. Aiheena oli Pyhä Henki, ja
tuntui todella, että Hän noissa tilaisuuksissa opetti meille itse itsestään. Paikoin sanoma iski hyvin voimallisesti läpi ja sen myötä
monet Sanan kohdat kirkastuivat! Yhdestäkin jakeesta voi löytyä niin paljon uutta, se on jotain ihmeellistä. Puhuttiin mm. Pyhän Hengen ystävyydestä, Hengessä vaeltamisesta, Pyhän Hengen kasteen tärkeydestä ja sen Raamatullisista perusteista sekä Hengen
lahjoista seurakunnalle. Kaikki hyvin tärkeitä asioita juuri tähän aikaan! Myös se tuli ilmi, kuinka Pyhää Henkeä on laiminlyöty tämän
päivän kristillisten seurakuntien kokouksissa, ja kuinka valitettavan usein siirrämme Hänet syrjään jokapäiväisessä elämässämme.
Viesti olikin nyt erityisen tärkeä kaikille Kalibun seurakuntahaarojen pastoreille, jotta he voisivat johtaa seurakuntaansa Pyhää Henkeä kuunnellen ja välittää myös Pyhän Hengen kasteen siunauksen kaikille seurakuntalaisilleen!
Tätä viestiä saimme mekin osaltamme välittää eteenpäin ollessamme kylissä saarnamatkoilla. Itse pääsin kahdelle reissulle mukaan.
Koimme vierailuilla puhua erityisesti juuri Pyhästä Hengestä. Rukoilimme ihmisten puolesta, että he saisivat Pyhän Hengen kasteen
– ja/tai rohkaisimme heitä rukoilemaan samaa myös kaikille ystävilleen. Saimme iloita ja ylistää yhdessä paikallisten kanssa ja kokea
mahtavaa yhteyttä Herrassa. Meidät vastaanotettiin seurakunnissa yleensä iloisen laulun sävelillä ja muutenkin lämpimästi. Lapsia ja
nuoria saimme vielä erikseen rohkaista, jotta he nousisivat palvelemaan rohkeasti Jumalaa. Sain pitää myös lasten kokouksen yhdessä paikallisen pastori Giftin kanssa (Hän oli Liwonden kaupungista). Tuo kaikki oli minulle opettavaista - sain olla paitsi saarnaamassa, myös tulkkaamassa ja palvelemassa soittaen noilla kyläreissuilla. Kyse on Pyhän Hengen eläväksi tekevästä ja virvoittavasta
työstä, ennen kaikkea suhteesta Hänen kanssaan! Saarnatessa opin mm spontaaniutta – 10 minuutin elävä saarna on parempi kuin
yhtään enempää omia höpinöitä.:) –Okko Kiiski

	
  

Hei ystävät,
Olipa ihana olla jälleen mukana seminaarissa. Ja erityinen siunaus nähdä teidät kaikki uskolliset siellä. Viime
aikojen koettelemukset ovat toivottavasti takanapäin, mutta ne lienevät vahvistaneet meitä kaikkia; Jumalalla
on kaikki hallinnassa! Hän on Isämme ja voittanut meidät omakseen Jeesuksen Kristuksen kautta. Hän hallitsee ja saamme olla Hänen perillisiään.
Tämä oli niin todellista kokouksissa; tunsin Pyhän Hengen voimakkaan, murtavan läsnäolon heti alusta alkaen.
Joten katse kääntyi helposti Jeesukseen ylistyksessä ja palvonnassa. Elävän Jumalan puhdas, tuore läsnäolo
täytti sydämen. Ihanaa muuten, että ylistykselle annetaan kokouksissa paljon tilaa!
Viime aikojen teema opetuksessa Jumalan valtakunnasta Pyhän Hengen kautta meidän sisimmässämme on
todella innoittavaa. Niinpä odotankin innolla kesän apostolista konferenssia, joka jatkaa Pyhän Hengen
johtajuudesta. Saadaan oppia lisää kuuliaisuudesta ja levosta, oppia olemaan Jumalan lapsia enemmän
Kristuksen kaltaisuudessa. Hänhän teki aina vain sen, mitä Isä Hänelle kulloisessakin tilanteessa sanoi.
Hän on ylösnoussut ja meidän kuninkaamme ja paimenemme, ja tietää edeltä kaiken mitä vastaan tulee,
katso Room. 8:26-30. Halleluja! -Aija

	
  
	
  
	
  

	
  
NETTIKAUPASSA KIRJATARJOUKSIA!
www.huutavanaani.fi
Tarjouksena edelleen Voittava rukous tai Juhli Kuninkaan pöydässä,
vain 7e/kirja sis. alv. + postikulut.

Yhdistyksen yhteystiedot mm. uutiskirje- ja
tuotetilauksia varten:

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

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)

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:

Viite 1177 – Afrikan työn
yleinen viite (sis. KalibuRaamattuyliopiston, KalibuAkatemia-koulun, pastorikannatuksen ja humanitäärisen
avustustyön)

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.

Viite 5225 – OoA:n vanhustyö/LeskenRopo –projekti
(sis. LeskenRopo-vanhuskylän
ja Kalibun klinikan)

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.

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

	
  

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!

	
  

	
  

