	
  

Tue ja sijoita työhömme! Soita puh. 0600 1 2255
(Suomen työ) ja puh. 0600 1 2211 (Afrikka)
Puhelun hinta 10,01 eur + pvm/mpm
Keräysluvan
nro:
RA/2017/19
9.1.2017 – 31.12.2018
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Rakkaat ystävät ja työtoverit,

Uutiskirje 05/2017
www.ooa.fi	
  

	
  
Kesäseminaari Tampere
Areenalla
9. - 11.6.2017
Kesäseminaarin jälkeen
siirrymme kesälomalle
ajalla 12.6.- 10.8.
Ensimmäinen loppukesän
kokous on lauantaina 12.8.
klo 14.00 ja 17.00.
Tervetuloa !
Elokuussa kokous
Laukaassa 13.8.
Seuraa Ooa:n
tapahtumasivua netissä.
Elokuun seminaari
Tampereella 25. – 27.8.

HYVÄÄ KESÄÄ !

	
  

Monesti kysyn itseltäni, miksi näyttää siltä, että kristityille on todella
vaikeaa aidosti ja puhtaasti palvoa Herraa? Miksi kristittyjen on niin
vaikeaa sanoa Herralle: ”RAKASTAN SINUA!” Heprealaiskirje puhuu
tunnustuksemme Ylipapista. Sana ”tunnustus” on kreikaksi ”homologia”
ja siitä juontuvat englanninkielen molemmat tunnustusta merkitsevät
sanat ”profession” ja ”confession”. Meitä käsketään ”kiinnittämään
mielemme”, mikä merkitsee ”tutkistelemaan keskittyneesti”, tätä
Apostolia, tätä todellisen seurakunnan eli henkilökohtaisten elämiemme
rakentajaa ja Ylipappia. Tämä on suuri sovittaja, joka puhdistettuaan
syntimme pois ikuisiksi ajoiksi ja otettuaan syyllisen omatuntomme pois
ikuisesti, istuutui Jumalan oikealle puolelle, koska hänellä oli oikeus
siihen ja myös koska Isä kutsui Hänet siihen. Kuinka näen tämän
apostolin ja ylipapin? Minkälainen suhteeni on Häneen? Uskonko
todella, että olen täydellinen Hänessä? Niin täydellinen, ettei ole jäljellä
enää mitään, mitä minun tulisi tehdä, että voisin antaa elämäni täysin
Hänelle. Kuinka näen hänet, ja kuinka näen itseni suhteessa häneen ja
hänen kanssaan?
Kuolevaiset
ihmiset
eivät
tule
koskaan
käsittämään
turmeltuneisuutemme suuruutta ja kärsimystä, jonka Kristus kesti
puolestamme. Mutta Isää miellytti runnella Poikansa, ja kun Jumala
katsoi alas ja näki Kristuksen tuskan, hän mielistyi siihen.
Nöyryyttämällä itsensä ristinkuolemaan Hän nosti minut ylös HÄNESSÄ
ja esitteli minut HÄNESSÄ virheettömänä ja siten pyhänä,
moitteettomana ja nuhteettomana Jumalan edessä. Kaikessa on
todellakin kyse Jeesuksesta. Mutta kuinka näen Hänet - kuinka näen
SEN KUKA HÄN ON - koska kuinka näen hänet, määrittelee sen kuinka
tunnustan Hänet. Tunnustukseni täytyy yksinkertaisesti olla julistus, ei
se kuinka näen Hänet, vaan kuinka Sana julistaa Hänen olevan.
Kaikkivaltiaana, voitokkaana ja valloittavana Kuninkaana ja Herrana
Jeesus on nyt KOROITETTU Jumalan antamalla oikeudella, ja minun
tulisi olla Hänen käytännöllisesti eikä ”hengellisesti”. Useimmat uskovat
lakkasivat kasvamasta, koska he jäivät oleskelemaan ristin tai tyhjän
haudan ympärille, sen sijaan, että olisivat kasvaneet Kristukseen ja
pukeneet ylleen Kristuksen Hänen voitossaan ja voitokkaassa
auktoriteetissaan. Israelin kansa oli SEURAKUNTA ERÄMAASSA.

	
  

Sivu 2/4
Mutta sama luku, joka kuvaa Kristusta sovittavana Ylipappina, kertoo meille myös, että Herra ei mielistynyt
Israeliin heidän pahan ja epäuskoisen sydämensä takia. Kyllä, tämä on seurakunta erämaassa, jolle Jumala
vannoi vihassaan, että he eivät pääsisi HÄNEN LEPOONSA, koska heillä on paha ja epäuskoinen sydän.
Todellakin, he olivat kaikki tulleet pois Egyptistä VEREN KAUTTA, heidät oli kaikki kastettu
Punaisessameressä ja heidät oli kaikki kastettu pilvessä mutta sitten… Paavali kirjoittaessaan korinttolaisille
kertoo meille tarkalleen, mistä heidän pahassa ja epäuskoisessa sydämessään oli kyse. Heidän juoruilunsa,
selkäänpuukottamisensa ja riidankylvämisensä veljien keskuuteen ja kuusi asiaa, joita Jumala julistaa
vihaavansa Sananlaskujen kuudennessa luvussa, olivat kaikki osa heidän PAHAA JA EPÄUSKOISTA
SYDÄNTÄÄN, joka esti heitä pääsemästä HÄNEN LEPOONSA, Luvattuun maahan. Paavali kertoi
korinttolaisille selvästi, että heidän syntinsä on talletettu Sanaan varoitukseksi meille, että emme kaatuisi niin
kuin he kaatuivat.
Meidän ongelmamme on se, että silmämme pysyvät ITSESSÄ eikä HÄNESSÄ! Jos pelastukseni on
TÄYDELLINEN Kristuksessa, kuinka ihmeessä tulen Herran luokse ja valitan aina epätäydellisyyttäni,
epäonnistumisiani, epäilyksiäni ja epäuskoani ja keskityn mustasukkaisuuteeni ja anteeksiantamattomuuteeni
toisia kohtaan enkä HÄNEEN. Jos keskityn aina elämäni kielteisiin asioihin, kuinka tunnustukseni
Kristuksesta tulee olemaan voimallisen myönteinen? Jos löydän itseni AINA PALAAMASSA RISTILLE
anomaan anteeksiantoa, kuinka silloin nousen sellaisen yläpuolelle, istuakseni Kristuksen kanssa
hallitsemisen ja vallitsemisen asemassa taivaallisissa. Totta kai muistan ristiä joka viikko, kun otan ehtoollista,
mutta en kielteisyyden ja tappion kautta, vaan ennemminkin kiitollisuuden, riemuitsemisen ja voiton kautta.
Meitä käsketään tulemaan ROHKEASTI ARMON VALTAISTUIMEEN eteen Kristuksen täytetyn (täydellisen)
työn takia.
Niin kuin HÄN on, sellainen minäkin olen tämänhetkisessä maailmassa. Joten millainen HÄN on, ja millainen
minä olen? Millaisena näen hänet, sellainen tulen itse olemaan. Jos näen hänen olevan niin suuri ja mahtava,
kaikkivaltias, loistokas, voitokas ja valloittava Kuningas ja Herra, silloin tunnustukseni on voimallisen
myönteinen. Jos näen Hänet tämänkaltaisena, silloin tunnustukseni yksinkertaisesti tarvitsee olla
samanlainen. Vastaan väittäminen sanomalla, että kulttuurini ei salli minun ilmaista tällaista vapaasti,
merkitsee sitä, että olet edelleen tämän maailman valtakunnan sitoma. Hän on siirtänyt meidät pois tästä
luonnollisesta valtakunnasta Hänen rakkaan Poikansa valtakuntaan, missä ei ole muuta kuin voitokasta
voimaa ja auktoriteettia eikä mitään kielteistä. Tämä on se paikka, jossa minä asun. Totta kai tässä
maailmassa ja elämässä on asioita ja ongelmia ja toisinaan ne ovat valtavia, mutta minun reaktioni niihin
riippuu siitä missä istun. 	
  

	
  
Pastori Michael Howard

	
  

Sivu 3/4
Täytyy oikein istahtaa alas ja alkaa koostamaan arkipäivän raameja täältä lähetysasemalta Kalibusta.
Tänään 1.5. vietetään kansallista vapaapäivää täälläkin. Tämä pitkä viikonloppu toi hieman muutosta
totuttuun päivän kulkuun. Aamulla heräsin varttia vaille kuusi normaalin kello viiden sijaan. Tämä siksi, että
tänään meillä ei ollut esirukousta, koska on kansallinen vapaapäivä. Koululaisilla ei myöskään ollut aamun
avausta eikä koulupäivää. Raija leipoi omenapiirakan aamulla ja odottelemme englannin kielen opettajaa
vierailulle perheensä kanssa. Kommunikointi englanniksi antaa oman haasteensa. Se, mitä puuttuu
sanastossa, täytyy usein korvata elekielellä, jotta tulisi paremmin ymmärretyksi.
Paikallisille asukkaille lähes kaikki tuntuu selvältä. Heille näyttää olevan vaikeaa myöntää, jos eivät
ymmärrä jotakin kysymystä. Yleinen vastaus onkin, että "kyllä herra" tai "kyllä rouva" tai pelkästään "yes".
Lähetysasemalla on totuttu siihen, että vierailijoita tulee ja menee. Pieni Suomi pitää kärkitilastoa
vierailijoiden lukumäärässä, sitten tulee iso USA, Mosambik, Englanti jne. Sunnuntai-illalla, eilen siis,
kokoonnuttiin yhteen syömään viettämään keittiöpäällikkö Juanitan läksiäisiä. Pastori Michael muisteli
aikaa, jolloin koulu alkoi 35 opettajalla ja 40 oppilaalla. Juanitan herkulliset jälkiruoat ovat ilahduttaneet
meitä kaikkia useita vuosia.
Lauantaina tein uuden ennätykseni pankkiasioinnin pituudessa, niin että kyllä niitä ennätyksiä vielä syntyy.
9.50 aamupäivällä astuin sisään täpötäyteen pankkisaliin ja sain asiani hoidettua 2 tunnin ja 20 minuutin
sisään. No siinä odotellessani ehdin funtsia sitä sun tätä. Mieleni muistutteli kärsivällisyyden hyveestä ja
ettei ole mitään syytä olla kireänä tai "naama" kurtussa. Tässä hyväksi koettu keino: ala sydämessäsi
"veisaamaan", korottamaan Jumalaa, niin astut tilanteen yläpuolelle, eikä tilanne enää paina. Siitä ajatukset
kulkivat siihen, että jotkut täällä elävät korskeasti, ikäänkuin heidän ei koskaan tarvitsisi tehdä tiliä Jumalalle
tekemisistään. Toisille pääasia on, että kaikki pitää näyttää hienolta, täytyy olla uusi auto ja kimallusta siellä
täällä jne. Kaikki tuo löytyy maailmasta ja sen himosta.
Huominen pitää sisällään jalopuun työstöä, jossa prosessissa lankkutavara muutetaan alakoulun
opettajahuoneen sisäänkäynnin parioviksi. Ihminen voi työstää hänelle annetuilla taidoilla luonnon
materiaaleja. Ainoastaan Jumala kykenee muuttamaan eläviä ihmisiä, jossa prosessissa meistä tulee
enemmän Kristuksen kaltaisia☺. Raija istahtaa välillä alas ompelukoneen/saumurin ääreen. Verhoja
tarvitaan sinne tänne uusiin huoneisiin. Kalibun puutarha saa Raijan huomion päivittäin. Puutarhatyöntekijät
tervehtivät iloisesti, kun madam Raija saapuu tarkastamaan heidän työtään. Raija on onnistunut
rakentamaan hyvän yhteyden paikallisten kanssa mikä onkin tärkeää. Raija iloitsee kukista ja kauniista
perhosista ja linnun laulusta ja Jumalan hyvyydestä. - terv. Pekka Malawista	
  

	
  

Huutavan Ääni –tiimin vierailut ja tilaisuudet loppukesästä 2017:
Huutavan ääni - tiimi vierailee Laukaassa elokuussa

13.8. seuraa ilmoittelua!

Elo seminaari Tampereella , 25 – 27.8.2017 , Huutavan ääni-tiimi.
Kaikki tiedot päivittyvät nettiin www.ooa.fi. Tarkempia tietoja kokouksia koskien puh. +358 50 4949546 tai
kauppa@ooa.fi. Huom - toimisto kesälomalla 12.6. – 21.8.2017.

	
  

NETTIKAUPPA KESÄLOMALLA 12.6 – 21.8.2017
HYVÄÄ KESÄÄ !
www.huutavanaani.fi
Yhdistyksen
yhteystiedot mm.
uutiskirje- ja
tuotetilauksia varten:
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!

Rahankeräysluvan saaja : Out of Africa ry
Keräysluvan numero: RA/2017/19
Keräysaika: 9.1.2017 – 31.12.2018
Keräysalue: Koko Suomi paitsi Ahvenanmaa

Viitenumerot 2017:

Kerättävien varojen käyttötarkoitus:

Viite 3007 – yleinen
lahjoitusviite (kattaa koko
työn, niin koti- kuin
ulkomailla)

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 1177 – Afrikan työn
yleinen viite (sis. KalibuRaamattuyliopiston, KalibuAkatemia-koulun,
pastorikannatuksen ja
humanitäärisen avustustyön)
Viite 5225 – OoA:n
vanhustyö/LeskenRopo –
projekti (sis. LeskenRopovanhuskylän ja Kalibun
klinikan)
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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.
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!

	
  

