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Olemme juuri nauttineet mahtavasta konferenssista
Suomessa. Monien mielestä se oli paras, mitä meillä on koskaan ollut. Olemme järjestäneet apostolisia konferensseja nyt viidentoista vuoden ajan. On
todella innostavaa nähdä samojen ihmisten osallistuvan konferenssiin vuosi toisensa jälkeen. He kantavat mukanaan dynaamista hedelmää osoituksena heidän elämässään tapahtuneesta radikaalista
muutoksesta. Sana on tehnyt voimakkaasti työtään
heissä muuttaakseen heitä Hänen kirkkautensa kuvan kaltaiseksi. Kuinka jännittävää onkaan nähdä ihmisten, joita ihmiset ja elämän olosuhteet ovat kolhineet ja
ruhjoneet, yhtäkkiä ravistelevan pois orjuuden kahleensa ja muuttuvan tähdiksi
Kristuksen valtakunnassa. Meidän on niin helppo odottaa ja vaatia välitöntä dynaamista muutosta tämänkaltaisissa ihmisissä, ja jos emme näe sitä, jätämme
heidät omaan arvoonsa. Mutta ”särjettyä ruokoa HÄN ei muserra…” (Jes. 42:3).
Jos Kristus käyttäytyi näin, saman täytyy päteä myös meihin.
Apostoliset konferenssimme ovat tuottaneet johtajuuden hedelmää NIIN MONISSA, jotka ovat lähteneet kansakuntiin, ja joista on tullut tienraivaajia ja loistavia
valoja. Kun joku ajattelee toisesta, että ”no tuosta ei ainakaan koskaan tule yhtään mitään”, niin varo vaan, Herra on erikoistunut kaiken ylpeyden ja röyhkeyden
alentamiseen. Emme saa koskaan unohtaa sitä, että ”Sen, mikä on hulluutta maailmalle, sen Jumala valitsi saattaaksensa viisaat häpeään, ja sen, mikä on heikkoa
maailmassa, sen Jumala valitsi saattaaksensa sen, mikä väkevää on, häpeään,
ja sen, mikä maailmassa on halpasukuista ja halveksittua, sen Jumala valitsi, sen,
joka ei mitään ole, tehdäksensä mitättömäksi sen, joka jotakin on, ettei mikään liha
voisi kerskata Jumalan edessä.” (1. Kor. 1:27-29)
Konferenssin aihe oli Kristuksen morsian. En voi painottaa riittävästi sitä, kuinka
meidän tulee paneutua SULHASEN luontoon ja luonteeseen näinä päivinä, kun
Hän on pian saapuva Kuningas kaikessa väkevyydessään ja auktoriteetissaan, ja
meidän tulee olla sellaisia kuin hän on. Meidän tulee ymmärtää Kristuksen kautta
hallitsemisen ja vallitsemisen periaatteen valtavuus. Meidän tulee käsittää se kunnia, joka meille on annettu. Meille, jotka istumme Kristuksessa, Hänen kanssaan,
ja Häntä varten taivaallisissa Jumalan oikealla puolella. Tästä seuraa suunnaton
vastuu TOIMIA tässä korotetussa asemassa, mikä merkitsee Kristuksen kanssa
hallitsemista ja vallitsemista. Suurin uhka auktoriteetillemme on PELKO. Tämänhetkinen korona-aika on paljastanut sen, kuinka kauhuissaan suurin osa uskovista
on tämän pandemian edessä. Olen edelleen aivan kauhuissani siitä pelosta, jota
näen KRISTUKSEN RUUMIISSA. Kuinka monet uskovat aikovat ottaa tulevan rokotteen? Tämä rokote on täyttä typeryyttä, ja sen on jo todistettu tekevän suurimmasta osasta sen saaneita miehiä steriileiksi. Tämä on täsmälleen sitä, mitä Bill
Gates on tahtonut vuosien ajan.
Enemmän Kristuksen kaltaiseksi tuleminen merkitsee yksinkertaisesti sitä, että
rukoilen Kristuksen täyttävän minut ja siunatun Pyhän Hengen valtaavan ja muuttavan minut. Morsiamen tulisi seistä sulhasensa vieressä pukeutuneena hänen
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loistoonsa häneen samaistuen. Hän on ottanut miehensä nimen ja hänen identiteettinsä on sulhasessa. Sen vuoksi en voi
ymmärtää sitä, kuinka Iso-Britannian kruununprinssi Charles oli mustasukkainen vaimonsa prinsessa Dianan menestyksestä. Miksi hän ei juhlinut tätä vaimonsa menestystä, vaan taisteli tätä vastaan ja vastusti tätä? Tällainen kriisi saattoi olla
seurausta vain rakkaudettomuudesta. Kypsymättömyys saa ihmiset olemaan kateellisia jopa omia aviopuolisoaan kohtaan.
Sulhasen ja morsiamen tulee juhlia heidän kumppaninsa menestyksessä ja jopa kuuluisuudessa, eikä yrittää tuhota toisiaan. Tällaisia luonteen vikoja ei pitäisi olla kristityissä, jotka kantavat Kristuksen nimeä, mutta se on silti usein surullinen
tosiasia.
MORSIAMEN tehtävä on nousta, vapautua, ja omaksua sulhasen asema. Tämä on aivan raamatullista ja tuo esiin Isän
intohimoa saada täydellinen morsian Kristukselle. Mitä enemmän katson Sanan esittämää laajaa kuvakulmaa luomiskertomuksesta Ilmestyskirjaan asti, sitä enemmän näen teeman, jossa Jumala valitsee ihmisiä, joista Hän voi muovata morsiamen Pojalleen. Ylittää ymmärrykseni, kuinka ihmeessä emme kykene näkemään tätä, ja kuinka ihmeessä emme kaipaisi
olla osallisia tästä Jumalan intohimosta?
Tämän aiheen täytyy aivan varmasti ja ehdottomasti tulla pääaiheeksi kaikessa siinä, mitä opetamme, saarnaamme ja mitä
janoamme tänä ajan hetkenä. Suurin kaipauksemme tulisi olla alistuminen siunatun Pyhän Hengen työlle Hänen muovatessaan meistä MORSIANTA. Tämä merkitsee henkilökohtaisista intohimoistamme luopumista, niin että meistä tulee sellaisia,
kuin sulhanen on. Mikään ei ole tärkeämpää kuin tämä koko Sanan pääteema, nimittäin vaimon etsiminen, ja tuon vaimon
muuttuminen Kristuksen morsiameksi.
- Michael Howard

Todistuksia Säkylän apostolisesta konferenssista
Olen hyvin kiitollinen osallistumisesta konferenssiin internetin välityksellä Kalibun raa-

mattuluokasta. Opetus syvensi ymmärrystäni Kristuksen morsiamen asemasta ja mitä
minulta morsiamena odotetaan. Nyt olen enemmän valpas ja tietoinen. Myös parisuhteessa mitään ei voi ottaa itsestään selvänä tai edellyttää ja odottaa että toinen ymmärtää automaattisesti, vaan molemmin puolin on kannustettava ja innostuttava toinen
toisistaan. Kiitän syvemmästä ymmärryksestä. Emme milloinkaan lakkaa oppimasta.
Davral Lobb

Osallistuin konferenssiin Kalibun raamattuluokassa internetin välityksellä. Opetus to-

della avasi käytännöllisen ja dynaamisen ymmärryksen siitä, että olemme Kristuksen
työtovereita nyt tukeaksemme Hänen arvojaan. Elämä täällä maassa ei ole vain omien
parempien päivien odottelua taivaassa, vaan sen tarkoitus on rakastaa ja tuomita oikeudenmukaisesti, olla horjumaton tuodessamme Kristuksen valon, viisauden ja rauhan tämän kaoottisen alati muuttuvan maailman keskelle Jumalan kunniaksi ja usein
maallisten arvojen ihmisten loukkaukseksi. Niin ettemme pelkää ihmisten mielipiteitä ja
kritiikkiä vaan rakastamme Jumalan totuutta sitä enemmän.
Peppiina Satukangas

Pihlavan leirikeskus, Säkylä
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Jatkuva tavoittelu syleillä Kristusta, intohimo samaistua Häneen ja Pyhän Hengen

muuttava prosessi tullakseni Hänen morsiamekseen, ovat teemoja jotka jäivät elämään konferenssista. Olen kokenut muutosta asenteissani kohdata vaikeuksia ja
nähnyt, että meidän taistelumme on tuoda Kristuksen luonne näkyviin eri tilanteissa. Tämä opetus jäi elämään. Olen kokenut, että Pyhä Henki on saanut aikaan
sen, että ankkuri on laskeutunut syvemmälle kallioon enkä halua enää perääntyä vaikeuksista. Morsian täydentää Sulhasta ja ottaa hänen luonteensa, niin kuin
maallisessa avioliitossa. Hän muuttaa meidät, että voimme hallita ja vallita yhdessä
Hänen kanssaan ja olla voimallisesti Hänen käytössään niin kuin Ester jonka kautta Jumala pelasti koko juutalaisten kansan. Haluan tuntea Kristuksen ja Hänen
ylösnousemuksensa voiman ja Hänen kärsimystensä osallisuuden ja tulla Hänen
kaltaisekseen samastumalla Hänen kuolemaansa (filippiläiskirje 3:11)
Petja Kyrönlahti

Olen niin valtavan kiitollinen ISÄLLENI, siitä suosiosta, jonka saimme tänne Satakuntaan, kun Apostolinen konferenssi toteutui. Se oli ihme, jonka vain Jumala armossaan antoi. Kiitos suurenmoisesta, ajankohtaisesta sanomasta, jonka pastorit
Michael ja Dutch julistivat. Kiitos raamattukoululaisten todistuksista, jotka rohkaisivat
ja osoittivat kasvua, jota vain Jumala voi antaa. Kiitos erinomaisesta palvelusta henkilökunnalle. Tämä sanoma todella tarvittiin. Jumalalle siitä kiitos ja kunnia. Herra
anna sen kasvaa ja tuottaa hedelmää, sillä aikaa on enää vähän.
Kiitollisin mielin Tarja Eurasta

Apostolisessa konferenssissa rukoilimme, että Jumala näyttäisi meille millainen on Kristuksen morsian, ja miten meidän tulisi muuttua ollaksemme tuo morsian. Minulle tuli ensimmäisenä ja vahvimpana mieleen, että morsian katsoo
kiinteästi sulhaseen eli Kristukseen. Eli hänellä on suora ”kyyhkysen katse”, tuon linnun, joka Raamatussa onkin Pyhän
Hengen eräs vertauskuva ja ilmentymä. Me tarvitsemme ilmestystä Herralta itseltään siitä, millaisia Hän tahtoo meidän
olevan morsiusseurakuntana - eikä niinkään omia käsityksiämme asiasta. Pastori Michael opetti ja avasi meille Esterin
kirjaa aiheen tiimoilta. Raamatussa Esterin kirja on paras kuvaus Kristuksen morsiamesta, ja tuota kirjaa suosittelen
jokaisen tutkivan samalla pyytäen Pyhää Henkeä avaamaan, mitä se puhuu Kristuksen todellisesta morsiamesta juuri
tässä meidän ajassamme!
Okko Kiiski

Oppitunnilla konferenssissa

Out of African tapahtumia 2020
Kotikokoukset Ulvilassa maanantaisin klo 18
Tiedustelut: korpi.mikko@gmail.com
Yhteystiedot:
Out of Africa ry
Murtomäentie 4-6 F 47
33470 Ylöjärvi
puhelin:
+358 44-0837822.
Sähköposti:
info@ooa.fi, kauppa@ooa.fi

6.-8.3. Kevätseminaari, Riihon majatalo, Keuruu
24.-30.5. Apostolinen konferenssi, Pihlavan leirikeskus, Säkylä
puhuja Michael Howard
Kaikki tiedot päivittyvät nettiin www.ooa.fi. Tarkempia tietoja
kokouksia koskien puh. 044-0837822. tai kauppa@ooa.fi.

Lesken Ropo -projekti:
Puhelin:
+358 44-0837822.
Sähköposti:
leskenropo@ooa.fi

----------------------------------Tilinumero:
IBAN
FI52 1257 3000 5352 88
SWIFT-tunnus: NDEAFIHH

Lahjoitusten viitenumerot:
Viite 3007
– Yleinen lahjoitusviite (kattaa
koko työn, niin koti- kuin ulkomailla)
Viite 1177
– Afrikan työn yleinen viite (sis.
Kalibu-Raamattuyliopiston,
Kalibu-Akatemia-koulun, pastorikannatuksen ja humanitäärisen avustustyön, mm. Ugandan
pakolaisleirityö)
Viite 5225
– OoA:n vanhustyö/Lesken
Ropo -projekti (sis. Lesken-Ropo-vanhuskylän ja Kalibun
klinikan)
Huom.! Vanhat viitenumerot
6004, 2011 ja 1012 sekä 1371
ovat poistuneet käytöstä.

Joulukuun apostolisen konferenssin äänitteet saatavilla mp3-muodossa tammikuun aikana. Hinta 60€. Voi tilata CD-sarjana tai USB-tikulla (tikku sisältyy hintaan). Tilaukset kauppa@ooa.fi tai puh. 044-0837822.
HUOMIO! Muistathan ilmoittaa meille osoitteenmuutoksestasi! Lähetä uutiskirjeen tilausta, peruutusta tai osoitteenmuutosta koskevat sähköpostit osoitteeseen kauppa@ooa.
fi (myös kirja- ja äänitetilaukset). Muistathan myös aina laittaa viitteen maksuusi tehdessäsi lahjoituksen rahankeräystilillemme. Kiitos!
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 Malawissa,
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 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!

