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Rakkaat ystävät ja työtoverit

Kansakunnat ovat sotkussa. Kukaan ei voi kieltää sitä tosi-
asiaa, että nykypäivän elämänmeno on kaikkea sitä, mitä 
Kristus ei ole. Tämä johtuu tietenkin siitä, että Antikristuk-
sen järjestelmä on asetettu paikoilleen, ja tässä järjestel-
mässä on kyse ennen kaikkea kapinasta Jumalaa ja Hänen 
Sanaansa vastaan. Olemme pahassa liemessä ja syök-
sykiidossa kiihtyvällä vauhdilla alaspäin sinä hetkenä, kun 
annamme henkilökohtaisen mielipiteemme tai inhimillisten 
tunteidemme vaikuttaa Sanan tulkintaamme. Nykypäivän 
humanismi koittaa opettaa – jopa seurakunnassa – että ih-
minen on luonnostaan jalo ja hyvä. Mutta onko tämä Juma-
lan Sanan mittapuu? 

Jumala sanoo: ”Ei ole ketään vanhurskasta, ei ainoatakaan” ja: ”Ei ole ketään 
ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa”. (Room. 3:10-11) Jumala on se, joka 
”jahtaa” meitä, löytää meidät ja pelastaa meidät. Tässä ajassa on totisesti kyse 
kompromissista helppouden tai mukavuuden tähden -- ja nykypäivänä helppous 
ja mukavuus tarkoittaa rahaa. Jeesus julisti: ”RAKKAUS rahaan on kaiken pahan 
juuri.” (1. Tim. 6:10 Kuningas Jaakon käännös) Rikas nuorimies Raamatussa ei 
kyennyt näkemään tai ymmärtämään sitä, että vaurauden vaihtokauppaa, mitä 
Kristus tarjosi hänelle olisi tehnyt hänestä äärettömän rikkaan ikuisiksi ajoiksi. 
Raha EI ole vaurautta. Afrikka on (luonnonvaroiltaan ja resursseiltaan toim. huom.) 
vaurain manner, mutta suuri enemmistö sen väestöstä pysyy köyhinä, koska suu-
rin osa heistä on laiskoja, eikä heitä kiinnosta muuttaa vaurauttaan konkreettiseksi 
varallisuudeksi. 

Meidän tulee etsiä totuutta Jumalan Sanasta ja elää sen mukaan, enemmän kuin 
ei koskaan ennen. Totuus tekee meistä vapaita, ja meidän tulee olla yhdistyneitä 
Jumalan totuuteen, niin kuin Hän on sen ilmoittanut, jotta elämäämme tulisi pysy-
vä todellinen voima. Ihmiset osoittelevat niin usein erilaisiin tilanteisiin Sanassa 
oikeuttaakseen oman käytöksensä tai ”saadakseen luvan” synnilliselle toimin-
nalleen. Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin käyttäytyminen naisten kanssa ei ollut 
koskaan oikein elävän Jumalan edessä. On merkityksetöntä yrittää oikeuttaa käy-
töstämme Sanassa kirjattuun selvästi synnilliseen käytökseen vedoten. Jumala 
on aina etsinyt vanhurskautta ihmisten joukosta. Jos vanhurskaus korottaa kan-
sakunnan, niin se varmasti korottaa myös yksilöitä. Jumala etsii vakavissaan van-
hurskaita ihmisiä, jotka saattavat voimaan mittapuun kansakunnissa ja esittelevät 
Jeesuksen voittoisana, vaikeudet voittavana valloittajana. 

Olemme lähestymässä ihmiskunnan suurinta tapahtumaa sitten Aadamin, sitä kun 
Jeesus tulee noutamaan Morsiamensa. En voi painottaa tarpeeksi sitä, että tämä 
mahtava suunnitelma koskee sekä sinua että minua. Silloin kun näyttää siltä, että 
Antikristus on voittanut ja koko maailma on hänen hallinnassaan, tapahtuu valtava 
koko maailmankaikkeutta vavisuttava mullistus, Jeesuksen rikkoessa kaikki muu-
rit ja ilmestyessä Hänen aloittaessaan suuren marssinsa kohti Jerusalemia. Kuka 
olisi uskonut edes viisi vuotta sitten, että laaja ihmiskunnan enemmistö tulisi niin 
eksytetyksi ja petetyksi, että he ottaisivat (korona)rokotteen? Tämän seuraukset 
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ovat hyvin pahoja. Meidän keskittymisemme tulisi kuitenkin olla Kuninkaamme kirkkaudessa. On niin helppoa jäädä kiinni 
kaikkeen negatiivisen, mutta kuitenkin on olemassa ainoastaan yksi Kuningas, ja meidän kaiken huomiomme tulee olla 
Hänessä. 
 
Meidän velvollisuutemme on ihailla ja palvoa Häntä, joka pelasti minut Hänen ilokseen ja kunniakseen, enemmän kuin kos-
kaan ennen. Ei ole väliä sillä, kuinka ankeita olosuhteemme ovat. Silti mikään tai kukaan ei voi estää meitä ihailemasta ja 
palvomasta Häntä. Tämä on Herran meille antama suurin toimeksianto, joka tuo meille suurimmat palkinnot. 

Olen harjoittanut Kalibu Akatemian ylistysryhmäämme. Ryhmä koostuu kuudesta muusikosta, jotka tulivat luokseni ja pyysi-
vät päästä soittamaan musiikkia tilaisuuksiimme. He eivät tienneet mitään ylistyksestä. Ensimmäinen asia, mitä heidän tuli 
oppia oli kuri ja järjestys. Nyt kahden vuoden jälkeen Pyhä Henki on muovannut heidät tiimiksi, joka toimii yhdessä. He ovat 
keskittyneitä yhteen asiaan, joka on Herran kirkkaus. Kilpaileminen, itsekkyys ja kateus loistavat nykyisin poissaolollaan. 
Heistä on tullut KAUNIITA MIEHIÄ heidän luonteessaan, uhrautumisessaan ja ennen kaikkea rakkaudessaan. He ovat niin 
suloisia, että sitä haluaa vain viettää aikaa heidän kanssaan. Kyynelet tulevat silmiini, kun katselen heitä. Heidän yllään on 
sellainen Jumalan läsnäolo, että se yksinkertaisesti sulattaa sydämen. En näe heidän koskaan ärsyyntyvän toisistaan tai 
tiuskivan toisilleen. Kyllä heidänkin elämässään on asioita ja ongelmia, mutta heidän rakkautensa Jumalaa ja sen vuoksi 
toinen toistaan kohtaan tekee näistä asioista mitättömiä. He ovat niin auliita ja mukautuvia jokaisella heidän elämänsä osa-
alueella, että se on yksinkertaisesti kaunista ja Jeesuksen kaltaista. He ovat miehiä, joiden jalkojen peseminen on kunnia. 
Tässä Jumalan Sanan totuus muuttuu eläväksi todellisuudeksi: ” Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos 
teillä on keskinäinen rakkaus. (Joh. 13:35) 

Tämä on se, mitä maailman tulee nähdä ja kokea. Tämä on Kristuksen luonto, joka muuttaa ihmisten sydämet. Se kaikki 
tapahtuu palvonnan vuoksi. Heti kun ajaudumme pois palvonnasta, suhteistamme ja yhteydestämme tulee mekaanista sen 
sijaan että ne olisivat täynnä elämää. 

- Pastori Michael Howard

Todistuksia Apostolisesta konferenssista

Olin erittäin stressaantunut ja kuormittunut menossa olevan koeajon takia työpaikallani. Koin silti, että minun kuuluu tulla 
johtamaan Apostolisen konferenssin iltakokouksien ylistystä niinä iltoina, kun pääsen paikalle. Tiistaina olin fyysisesti 
aivan pää kainalossa ja ajattelin, miten ihmeessä pystyn johtamaan ylistystä. Pääsin onneksi ystäväni kyydillä Säkylään. 
Ihmeellisesti, jo ennen kuin pääsimme perille, kaikki stressi oli sulanut pois ja minulla oli täysi lepo ja hyvä vointi! Koin että 
ylistys oli voimallista Jumalan kunniaksi. Sain sellaisen rauhan, että seuraavina öinä nukuin sikeästi ja stressi pysyi pois. 
Vaimoni Sari oli pyytänyt joitakin ystäviä rukoilemaan puolestani ja rukouksiin todella vastattiin! Lisäksi iltakokouksien to-
distukset (Pastori Eileen sekä Asko ja Janette) rohkaisivat minua sisäisesti. 

- Mikko Korpi
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Apostolinen konferenssi Säkylän Pihlavassa

Tervetuloa Apostoliseen konferenssiin Pihlavan leirikeskukseen Säkylässä!

Järjestämme 9. – 15.5. Apostolisen konferenssin Säkylä-Köyliön seurakunnan leirikeskuksessa Säkylässä (os. Lehmuun-
tie 35, 27800 Säkylä). Konferenssi alkaa ilmoittautumisella ja lounaalla maanantaina 9.5. klo 12 ja päättyy lounaalle sun-
nuntaina 15.5. klo 12.30. Apostolisen konferenssin puhujana toimii pastori Michael Howard Malawista. Konferenssin aihe 
ilmoitetaan myöhemmin.

Konferenssipaikka:
Pihlavan leirikeskuksen esittelyn löydät osoitteesta www.sakyla-koylionseurakunta.fi/kirkot-ja-tilat/pihlavan-leirikeskus. 
Leirikeskus sijaitsee saaressa, jonne pääsee autolla siltaa pitkin. Jokaisesta huoneesta on järvinäköala.
 
Konferenssin hinnat: 
Apostolisen konferenssin hinta on 393€ (6 vrk + lounas) tai osan aikaa osallistuville 63€/vrk. Hintaan sisältyy täysihoito 
omilla liinavaatteilla sekä kaksi saunomiskertaa. Liinavaatteet on mahdollista saada myös leirikeskuksesta lisämaksua 
vastaan. Täysihoito ilman majoitusta maksaa 47€/vrk. Mikäli osallistut konferenssiin vain osaksi aikaa, kerro tarkasti il-
moittautuessasi tulo- ja lähtöaikasi, että voimme ilmoittaa tarkan hinnan konferenssillesi. 

Konferenssin majoitus:
Konferenssin majoitus on Pihlavan leirikeskuksessa 4-5 hengen huoneissa, joihin majoitetaan 3-4 henkilöä. Aviopareille 
järjestetään omat huoneet. Kerro ilmoittautuessa huonekaveritoiveesi. Jokaisessa huoneessa on oma suihku ja wc. Halu-
tessasi voit myös hankkia itsellesi toisen majoituspaikan.

Konferenssin ruokailut: 
Konferenssissa tarjottava ruoka on laktoositonta. Ilmoita mahdolliset erityisruokavaliosi ilmoittautumisen yhteydessä. 

Konferenssiin saapuminen:
Kätevimmin Pihlavan leirikeskukseen pääsee omalla autolla. Pihassa on parkkipaikkoja 14 autolle. Julkisilla liikennevä-
lineillä Säkylään pääsee bussilla. Järjestämme autokyydin bussiasemalta leirikeskukseen. Turun ja Harjavallan rautatie-
asemilta on bussiyhteydet Säkylään. 

Mikäli koronatilanne estää konferenssin järjestämisen Pihlavassa palautamme konferenssimaksun, jos sen on ehtinyt 
maksaa.  

Konferenssiin ilmoittautuminen:
Konferenssia koskevat tiedustelut ja ilmoittautuminen m.kivijarvi.eklund@gmail.com tai tekstiviestillä numeroon 040-
8654478 keskiviikkoon 27.4. mennessä. 

Ilmoittautuessasi tarvitsemme sinulta seuraavat tiedot:

 1. Etu- ja sukunimi
 2. Osallistumisaika (koko konferenssi vai erilliset päivät)
Mikäli olet vain osan aikaa, ilmoita mahdollisimman tarkasti lähtö- ja saapumisaikasi.
 3. Majoituspaikkasi (missä majoitut, tarvitsetko mahdollisesti kämppäkaveria/kavereita)
 4. Sähköpostiosoite infokirjettä varten ja puhelinnumero.
 5.  Mahdolliset ruoka-aineallergiat. Kaikki ruoka on laktoositonta.
 6. Tarvitsetko kyytiä Säkylän linja-autoasemalta.  

Konferenssimaksu maksetaan ennen konferenssin alkua Out of Africa ry:n tilille FI82 1257 3000 5321 29. Viite 2778. 
Tarkemmat konferenssia koskevat ohjeet ja aikataulu lähetetään sähköpostitse infokirjeessä noin viikkoa ennen konfe-
renssin alkua.  

Lämpimästi tervetuloa Säkylään!

t: Out of African tiimi
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Raamattukoululaisten todistuksia

Kalibun Raamattuyliopiston opiskelijat lähetettiin pareittain perustamaan seurakuntatyötä Malawin maaseudun kyliin 4 
viikon ajaksi syyskuussa. Todistukset heidän palvelutyöstään ovat olleet riemullisia. 

Rakkaat ystävät ja tukijat,

Meillä on nyt takana toinen kuukauden lähetysmatka Makanjiaan täällä Malawissa, Mangochin piirikunnassa. Tiimiimme 
liittyi nyt myös Mr. Owen, joka on eräs nuori mies Sigelegen raamattuoppilaistamme, Mr Lastonin lisäksi. Niinpä meitä oli 
nyt neljä henkilöä, paikallisen pastori Chenjeran lisäksi. Jatkoimme syyskuussa aloittamaamme seurakuntatyötä, jossa 
näkynä on uuden seurakuntahaaran perustus ja alkuun saattaminen, sellaisen, joka toimii ns. alueensa hallitsevana
yksikkönä kyseisellä paikalla - eli Isa-kylässä. Tämä tarkoittaa ennen kaikkea hengellisen alueen tai tilan haltuunottoa ja 
sen myötä myös vaikuttamista luonnolliseen ilmapiiriin ja ympäristöön, tuoden sinne Kristuksen todellisuutta, Jumalan 
valtakuntaa. Kyse on yksinkertaisesti kuuliaisuudesta, Jumalan tahdon tuntemisesta ja tekemisestä. Esirukoukset luovat 
perustan kaikelle tälle. Esirukous muuttaa omaa sydäntämme ja sen kautta kosketetaan Jumalan sydäntä sekä valmistel-
laan maaperää, vaikuttaen hengellisiin ja luonnollisiin olosuhteisiin. Kiitos teille jokaiselle, jotka olette olleet
mukana ja kantaneet meitä rukouksin.

Processing.... muutosprosessia omalla kohdalla

Saimme kyllä nähdä Jumalan ihmeellisiä tekoja, rukousvastauksia ja todistuksia ihmisten kohdalla ja olosuhteissa tälläkin 
reissulla, vaikkei ehkä niin suurta määrää. Hyvin tärkeää näillä matkoilla on kuitenkin myös se, mitä Jumala tekee meissä, 
miten me itse muutumme ja kasvamme. Omalla kohdallani huomasin nyt erityisesti, että oli opittava haastamaan ihmisiä 
(mukaan lukien itsensä) ja viemään läpi asti asioita, myös niitä vaikeita, korjausta tai muutosta vaativia. Ensimmäisenä on
sanottava ulos asia joka selkeästi vaivaa, koska kyseessä voi olla juuri tällainen tärkeä asia. Tässäkin prosessissa auttoi 
se, että voimia, sekä henkisiä että fyysisiä, oli nyt paremmin kuin viimeksi - mistä kiitos paljolti esirukoustenne sekä hiukan 
väljemmän päiväohjelman. Herra on kaiken kaikkiaan ihmeellinen viisaudessaan, ja siinä mitä hän (meissä!) tekee.

Palvelutyömme

Pidimme tälläkin kertaa paljon ulkoilmakokouksia, jonne tuli enemmistönä naisia. Kokouksiin alkoi myös useana kertana 
tulla yhä enemmän lapsia, niin että hekin olivat ajoittain enemmistönä. Tämän koin selkeästi Jumalan johdatuksena, ja 
ymmärsin, että kokouksissa meidän on tärkeää huomioida lapset erikseen ja erityisesti. Pidimme myös melko paljon eril-
lisiä lasten kokouksia. Parhaimpana päivänä, Konga-vuoren lähellä, eräällä kyläaukiolla kun aloitimme kokousta ylistys-
lauluilla, paikalle tuli lähistöltä jopa 50 lasta, ja lisäksi pieni joukko naisia. Miehet olivat kokouksissa se pieni vähemmistö 
lähes aina, tosin ne vähät sitäkin uskollisempia kävijöitä. 

Yhtenä päivänä kun sateet olivat juuri alkaneet Makanjilassa, kävelimme reilun tunnin matkaamme Isa-kylälle kokouk-
seen. Vaikka jatkuvasti näytti kuin alkaisi sataa, sade pysyi poissa juuri sen aikaa kun tarvittiin. Kun vihdoin pääsimme ko-
kouspaikalle puun alle pitämään kokousta, juuri silloin alkoi sataa. Ja kuin ihmeen kaupalla paikalle tuli myös melko paljon 
väkeä, vaikka oli varoiteltu, että sateiden tultua kaikki olisivat nyt pelloilla hommissa. Takaisin kävellessäkään ei satanut 
pisaraakaan vaikka näytti koko ajan, että sade alkaisi. Opetuksena tästä, meidän kannattaa ja tulee kuunnella enemmän 
Jumalaa kuin muita ääniä, kun on kehotus lähteä. Itse kokouksessa oli hyvä henki ja yhteys, sanomamme otettiin vastaan. 

Lähtiessämme meillä oli uudessa pienessä srk-haarassamme n. 12 jäsentä paperilla ja ehkä 5 heistä säännöllisiä kävijöi-
tä. Kuulimme, että joitain lisää oli tullut jälleen hiukan myöhemmin. Pienehkö väkimäärä ei tässä vaiheessa juuri haittaa 
vaan nousi se ajatus, että Jumala on voimallinen antamaan tämänkin kasvun ajallaan. Nyt on hyvin tärkeää vielä panostaa 
näiden nykyisten kävijöiden yhteyteen, hengelliseen kasvuun ja opetuslapseuteen. Erityisesti kaksi uskollista perustajajä-
sentämme ovat olleet todellinen siunaus ja Jumalan ihme - Ylistys Herralle!

Opetusteemoja:

Tärkeä, kantava teema meillä edelleen opetuksissamme oli henkilökohtainen suhde Jumalaan Hänen Pyhän Henkensä 
kautta. Pyhä Henki - Hän, Jumalan kolmas persoona, on tietenkin paljon enemmän kuin ainoastaan kielillä puhumista. 
Jos keskitymme ainoastaan yhteen asiaan unohtaen kokonaisuuden, päädytään jossain vaiheessa epäraittiiseen oppiin 
ja ilmiöihin. Unohdamme helposti Raamatun opetuksen, kuinka Pyhä Henki on persoona, joka on täällä maan päällä 
kanssamme loppuun asti - etsien sekä valmistaen Kristukselle morsianta eli Hänelle valmistettua seurakuntaa. Se koostuu 
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meistä yksilöistä, jotka sanomme Hänelle: Tahdon seurata sinua – mennä minne sinä menet, ja kulkea tuon valmistuspro-
sessin läpi. Pyhä Henki näyttää Kristuksen meille ja meidän kauttamme, että voisimme olla yhtä Hänen kanssaan. Onko 
tämä todellisuutta minun ja sinun elämässä?

Muita tärkeitä opetusteemoja olivat aito suhde Jumalaan omien kuolleiden tekojen ja suoritusten sijaan, Jumalan rakkaus 
Kristuksessa (Joh. 1. kirjeen pohjalta) sekä esirukouksissa noussut aihe, Jumalan kirkkaus, jota Raamatussa käsittelee 
erityisesti Jeesuksen merkittävä rukous Joh. 17. luvussa, jota olen kuullut myös sanottavan Jeesuksen ylimmäispapillisek-
si rukoukseksi. Lasten kohdalla nousi erityisesti aihe Jumalan rakkaudesta meitä kohtaan ja sen osoittamisesta teoissa
muille. Heille jaoimme useita Raamatun kertomuksia, mm. kuvakirjoja tai draamaa apuna käyttäen. Saakoon Jumala teh-
dä meissä puhdistavan työnsä ja laskea kirkkautensa, rakkautensa ja yhteytensä keskellemme, niin että voimme olla yhtä, 
niin kuin Taivaallinen Isämme ja Jeesus ovat. Silloin emme enää elä itselle vaan meillä on kaikilla yhteinen päämäärä, 
tarkoitus ja intohimo elää Herrallemme ja kirkastaa Häntä. Hän meissä ja me Hänessä! Parhaimmillaan tämä synnyttää 
syvää ja täydellistä yhteyttä, harmoniaa, johon sisältyy keskinäinen rakkaus ja kunnioitus. Sen kun maailma näkee niin 
kyllä tunnistaa, mistä ja kenen me olemme!

- Okko Kiiski

Kuva: Aito ”ulkoilma” kokous Mango puun alla
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Rahankeräyksen järjestäjä: Out of Africa ry
Lupanumero: RA/2020/1540
Rahankeräyksellä kerättävät varat käytetään:
1. Etelä-sudanilaisten pakolaisten keskuudessa tehtävään avustustyöhön Bidibidin pakolaisleirillä Ugan-
dassa. Varoilla mahdollistetaan toimintaa tukemalla työntekijöitä taloudellisesti, järjestämällä koulutusta-
pahtumia sekä rakentamalla ja korjaamalla asuin- ja toimitiloja. Koulutustapahtumat tähtäävät sovinnon 
saavuttamiseen eri ihmisryhmien (heimojen) välillä.
2. Katastrofiavun antamiseen. Malawia ja Mosambikia ovat koetelleet viime vuosina tulvat sekä toisaalta 
kuivuus. Varoja käytetään hädän lievittämiseen mahdollisten luonnonkatastrofien kohdatessa näitä mai-
ta. Hätää lievitetään jakamalla avustuspakkauksia, joissa on välttämättömiä elämiseen liittyviä tarvikkeita 
kuten ruokaa, astioita ja pesuaineita. Varoja käytetään myös Covid-19 pandemian aiheuttamien taloudel-
listen ja sosiaalisten vahinkojen lievittämiseen.
3. Katastrofiavun antamiseen Mosambikissa. Kerättäviä varoja käytetään kodeistaan pakenemaan joutu-
neiden ihmisten auttamiseen Kalibu Ministriesin seurakuntatyön kautta Mosambikissa.
4. Vanhustyön toteuttamiseen. Varoja käytetään vanhusklinikan toiminnan mahdollistamiseen Chinche-
ressä, Malawissa. Varoilla lähetetään avustuskontteja, osallistutaan toiminnasta koituviin kuluihin, sekä 
rahoitetaan toiminnan laajentamista (kuntoutusosasto vanhuksille v. 2021). Vanhusklinikan terveydenhoi-
topalvelut ovat vanhuksille (yli 60-vuotiaat) ilmaisia. Varoilla rakennetaan myös koteja heikoista elinolo-
suhteista kärsiville vanhuksille. Varoja käytetään myös mahdollisten kehitysyhteistyöhankkeiden, jotka 
tähtäävät vastaavan vanhustyötoiminnan laajentamiseen ja kehittämiseen alueella, omarahoitusosuuk-
siin.
5. Koulutuksen järjestämisen tukemiseen taloudellisesti. Varoja käytetään Kalibu Akatemian toiminnan 
mahdollistamiseen. Akatemia koostuu ala- ja yläkoulusta (Primary School, Secondary School). Yläkoulun 
oppilaista suurin osa asuu koulun kampuksella sisäoppilaitostyyppisissä olosuhteissa. Kalibu Akatemialla 
on stipendijärjestelmä, jolla tuetaan sellaisten oppilaiden opintoja ja jatko-opintoja, joilla ei muuten olisi 
mahdollisuutta opintoihin. Kalibu Akatemia on tarjonnut myös turvapaikan joillekin albiino-opiskelijoille, 
jotka ovat haavoittuvassa asemassa Malawissa ja Afrikassa. Varoja käytetään myös Malawin pääkaupun-
kiin Lilongween rakennettavan alakoulun rakentamisen kustannuksiin.
6. Taloudellisen tuen antamiseen Kalibu Ministriesin toiminnan mahdollistamiseksi. Varoja käytetään 
Kalibu Ministriesin omistukseen rakennettavan pienen hotellin rakentamiseksi Nsanjeen, Etelä-Malawiin 
alueen omavaraisuuden ja huoltovarmuuskapasiteetin kasvattamiseksi. Rahankeräysvaroja käytetään 
projektiin alle 10 % kokonaishinnasta. Hotellin rakennus palvelee alueen asukkaita ja alueen kehittämistä 
yhteisenä kokoontumistilana. Hotellista aikanaan saatava taloudellinen tuotto ohjautuu kokonaan Kalibu 
Ministriesin toiminnan ja rakennushankkeiden (esimerkiksi Lilongwen alakoulu) rahoittamiseen.

Out of African tapahtumia 2022

11.-13.3. OOA:n kevätseminaari, Riihon majatalo, Haapamäki. 
Kokoukset pe klo 18.30, la klo 10, 15 ja 18, su klo 10.
Hinta täysihoidolla 160€ (pe-päivällinen - su-lounas).

Ilmoittautumiset ja kyselyt: tuijahintzell@gmail.com p. 044-0837822

9.-15.5 Apostolinen konferenssi. 
Pihlavan leirikeskus, Lehmuutie 35, Säkylä

Puhuja: Pastori Michael Howard

Kaikki tiedot päivittyvät nettiin www.ooa.fi. Tarkempia tietoja 
kokouksia koskien puh. 044-0837822. tai kauppa@ooa.fi.

HUOMIO! Muistathan ilmoittaa meille osoitteenmuutoksestasi! Lähetä uutiskirjeen tila-
usta, peruutusta tai osoitteenmuutosta koskevat sähköpostit osoitteeseen kauppa@ooa.
fi (myös kirja- ja äänitetilaukset). Muistathan myös aina laittaa viitteen maksuusi tehdes-
säsi lahjoituksen rahankeräystilillemme. Kiitos! 

Toukokuun apostolisen konferenssin äänitteet valmistuneet. Apostolisen konferenssin
”Alueensa hallitsevat yksiköt” äänitteitä voi tilata kauppa@ooa.fi tai p. 044-0837822. 
Hinta 60€. Äänitteet ovat mp3-muodossa, ja ne voi tilata muistitikulla (suositus) tai cd-
levykkeillä. Muistitikku sisältyy hintaan. 

Olemme alkaneet veloittaa kirja- ja äänitemyynnin tilauksissa todelliset postikulut vuo-
den 2022 alusta lähtien koskien 1-5 kirjan tilauksia. Suuremmissa tilauksissa postimak-
suissa joustetaan harkintamme mukaan.  


