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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Kesän
Apostolisen
konferenssin
ilmoittautuminen
on alkanut!
kts. s.3-4

Näinä päivinä joina elämme meidän tulee etsiytyä
lähemmäs ja lähemmäs Herraa. Elän Afrikassa ja
näen aivan läheltä sen eksytyksen, jota hengelliset
johtajat harjoittavat. Ihmiset joka puolella etsivät yliluonnollisia ilmiöitä ja tämä on hyvin vaarallista ja vakavaa, koska se avaa uskovien elämät eksyttäville ja
vietteleville hengille, jotka ovat riivaajia. Maailma on
täynnä tällaisia henkiä, ja se tulee pysymään sellaisena siihen asti, kun Jeesus tulee takaisin. Tällaiset
valehtelevat ja eksyttävät henget on lähetetty sitä
varten, että uskovat joutuisivat kahleisiin ja maailma pysyisi pimeydessä. Sielunhoitaessani sekä uskovia että maailman ihmisiä hämmästelen sitä, miten pimeyden ”verho” ja sen kautta hengellinen sokeus voi tulla heidän ylleen, ja saattaa
heidät kahleisiin. Muista se, että Paholainen ei ole suuresti kiinnostunut tavallisesta seurakunnassa käyvästä uskonnollisesta henkilöstä, jonka hän on jo eksyttänyt.
Tällaiset ihmiset eivät ole minkäänlainen uhka Saatanalle. Hän vastustaa niitä,
jotka ovat rakastuneita Herraan ja joilla on tarkoitus, intohimo ja näky.
Herra on viime aikoina tehnyt minut syvällisesti tietoisesti siitä, mikä voima on
totuuden valon esiin tuomisessa. Katson Jeesusta, joka seisoi Pilatuksen edessä,
joka kysyi häneltä ”Mikä on totuus?”. Jeesus oli julistanut olevansa ”MAAILMAN
VALKEUS.” Hänessä ei ole hiukkastakaan pimeyttä eikä ”vaihteen varjoa.” Jeesus
on läpikotaisin läpinäkyvä kaikessa toiminnassaan ja koko olemuksessaan Sanan
alusta loppuun asti. Pilatus kysyi Maailman Valkeudelta ja Ylhäiseltä, joka on ja
tulee aina olemaan ”TIE, TOTUUS JA ELÄMÄ,” mitä totuus on? Mitä julkeutta,
röyhkeyttä ja kertakaikkista typeryyttä Pilatus toikaan esiin omassa sokeudessaan
ja tietämättömyydessään. Ei ollut niin, että KRISTUSTA tutkittiin ja kuulusteltiin
ihmisen edessä, vaan itse asiassa Pilatusta tutkittiin ja kuulusteltiin sen Yhden
edessä, joka oli luonut hänet ylen ihmeellisesti.
Valkeus ja Totuus ovat erottamattomasti yhteen kudottuja ja kuka hyvänsä, joka on
täyttynyt Valkeudella; hänen täytyy olla Totuudesta, sillä hän mikä hyvänsä on Totuutta, sen tulee ilmaista Valkeutta. Kuinka tärkeitä ovatkaan silloin Kristuksen sanat: ”Jos siis se valo, joka sinussa on, on pimeyttä, kuinka suuri onkaan pimeys?”
(Matt: 6:23b) Nämä sanat tulevat kaikumaan läpi ikuisuuden koko luomakunnan
elämässä. Niinpä Kristuksen seisominen Pilatuksen edessä oli suurin oikeudenkäynnin irvikuva, mikä koskaan on talletettu historiankirjoihin. Olen todistanut korruptoituneen oikeuden valtavuutta viimeisten kuukausien aikana. Sellaisen, joka
saa minut pettymään suuresti. Yhdysvalloissa maailma on hiljattain todistanut mitä
suurinta oikeuden irvikuvaa presidentti Trumpin virkasyyte-oikeudenkännissä.
Nancy Pelosi ja hänen saalinhimoiset hyeenansa ovat identtinen jäljennös Pilatuksesta ja hänen uskonnollisista fanaatikoistaan, jotka halusivat - ei vaan vaativat
- Kristuksen, JUMALAN VOIDELLUN verta. Malawissa olemme hiljattain todistaneet taannoisten presidentinvaaliemme tuloksen kumoamisen, vaikka presidentin
virkaanastumisesta on kulunut kohta vuosi. On käynyt ilmi, että viisi korkeimman
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oikeuden tuomaria, jotka tekivät tämän päätöksen ovat kaikki sukua toisilleen, ovat näin ollen tietenkin myös samasta heimosta ja ovat kaikki adventisteja, jotka on nimittänyt laamanni, joka itsekin on adventisti. Repiessään presidentti Trumpin
puheen edustajainhuoneen istunnossa Nancy Pelosin toiminta ei ollut muuta kuin MAANPETTURUUTTA. Hänet olisi pitänyt raahata penkiltään käsiraudoissa ja heittää vankilaan. MUTTA, koska ”valo on sammunut”, myös totuus poistuu paikalta
ja kun totuutta vastaan rikotaan, valo takuulla sammuu. Tämä kertoo paljon siitä, missä tilassa maailman kansakunnat ovat
tällä hetkellä. Ei ole ihmekään, että on ilmaantunut kasvava pandemia, joka tuo ihmiskuntaa polvilleen.
Seurakunta on vaikeuksissa, kun Jumalan miehissä ei ole enää totuutta, koska maailman rikkaudet ovat eksyttäneet heidät.
Kristuksen ruumiissa on suuri tarve rehellisyyteen ja kunniallisuuteen tällä hetkellä. Ainut paikka, josta tulemme löytämään
nämä hienot ominaisuudet, on Isän rinta. Kristus on sovittanut meidät ja tuonut meidät aivan Jumalan sydämelle, joka on
Totuus ja Valkeus. Itsessämme emme voi koskaan saada näitä luonteen ominaisuuksia, mutta Kristuksessa, ja ainoastaan
Hänessä, ne voidaan todella löytää. Etsiytyessäni lähemmäs Isää ja Poikaa minut tehdään tietoiseksi siunatun Pyhän
Hengen toiminnan kautta VALKEUDEN JA TOTUUDEN opinkappaleista. Hänen valkeutensa ja Hänen totuutensa täyttävät
minut ja säteilevät kauttani Hänen kirkkauttaan. Etsiytykäämme Jumalan lähelle ja olkaamme kaiken sen ruumiillistuma,
mitä Hän on niin että maailma voisi nähdä Hänen kunniansa ja kirkkautensa meissä ja meidän kauttamme.
Jumalan Sana on ehdoton ja täydellinen mittapuu. Se on koeteltu ahjossa seitsemän kertaa ja tullut ulos puhtaana, puhtaana, puhtaana. Koko maailmassa ei ole parempaa mittapuuta kuin Jumalan Sana sen esitellessä meille Herran ja Hänen
vaatimuksensa. Johannes julistaa: ”Me katselimme Hänen kirkkauttaan…” Sana ”kirkkaus” on kreikaksi doxa. Yksi doxan
merkitys on mielipide. Näin ollen, me katselimme Jumalan mielipidettä ja Jumalan mielipide on Kristus. Kuinka naulan
kantaan tämä osuukaan? Kaikilla ihmisillä on mielipide kaikista eri asioista, mutta on olemassa vain yksi ehdottoman täydellinen mielipide ja Hän on Kristus, elävä Jumalan Sana. Kaikki (mielipiteetkin) pitää mitata tämän Totuuden ja Valkeuden
mittapuun mukaan. URIM ylipapin olkapäällä kuvasti Valkeutta ja TUMMIM totuutta. Kuinka tärkeää tämä olikaan, kun Israelin ylipappi kysyi neuvoa Herralta? Meillä taas on suuri Ylipappi, joka on Valkeus ja Totuus ja siunattu Pyhä Henki, joka on
Valkeus ja johtaa meidät kaikkeen Totuuteen. Mitä muuta me vielä tarvitsemme?
- Michael Howard

10 euron haaste
Out of Africa ry on perustettu tukemaan pastori Michael Howardin johtamaa Kalibu Ministriesin työtä Afrikassa. Kalibulla
on työtä tällä hetkellä Malawissa, Mosambikissa ja Ugandassa. Viime vuonna tuimme Afrikassa tehtävää työtä noin 80
000 eurolla. Meillä ei ole Suomessa palkattuja työntekijöitä, vaan toimimme täällä vapaaehtoispohjalta. Näin voimme
lähettää mahdollisimman suuren osan Out of African työhön lahjoitetuista varoista Afrikkaan, kun työn kustannukset kotimaassa näin pysyvät mahdollisimman pieninä.
Kalibun uusia näkyjä tälle alkaneelle vuodelle on ala-asteen rakentaminen Malawin pääkaupunkiin Lilongween, hotellin
rakentaminen Nsanjeen eteläiseen Malawiin sekä vanhusklinikan kehittäminen ja laajentaminen. Haluaisitko olla mukana
sijoittamassa näihin uusiin näkyihin? Hotellin tarkoituksena on saada kerättyä rahaa Lilongwen ala-asteen rakentamiseen
ja muihin Jumalan valtakunnan projekteihin, joihin Herra Kalibua kutsuu. Ala-asteelle on jo hankittu tontti Lilongwesta ja
koulun piirustukset ovat valmiit.
Olemme Out of Africassa äärettömän kiitollisia teistä jokaisesta työmme tukijasta. Uutiskirjeen tilaaminen ei velvoita ketään tukemaan OOA:n työtä taloudellisesti. Kalibun työn uusien haasteiden edessä haluamme kuitenkin haastaa teitä,
hyvät uutiskirjeen tilaajat. Voisitko harkita 10 euron kertalahjoituksen tekemistä Out of African työn hyväksi? Halutessasi
voit myös alkaa kannattamaan työtämme säännöllisesti 10 eurolla kuukaudessa tai muulla hyväksi näkemälläsi summalla. Takaamme, että sijoituksesi menee mitä hedelmällisempään maaperään Jumalan valtakunnan pelloilla. Siitä on
todistuksena se työ, jota Kalibu tällä hetkellä tekee Malawissa, Mosambikissa ja Ugandassa.
Auta meitä auttamaan Afrikkaa ja afrikkalaisia!
Out of African puolesta,
Antti Mustakallio
pj. Out of Africa ry.
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Tervetuloa kesäkuun Apostoliseen konferenssiin Jyväskylään Sepänkeskukseen!
Kesän 2020 Apostolinen konferenssi alkaa päivällisellä sunnuntaina 31.5. klo 17.30. Ilmoittautuminen on mahdollista klo
16 alkaen. Konferenssi päättyy aamiaiselle klo 8 sunnuntaina 7.6. Viimeinen varsinainen kokous pidetään lauantai-iltana.
Tänä vuonna emme järjestä konferenssin yhteyteen erillistä seminaariviikonloppua, vaan konferenssi jatkuu samanlaisena
opetuspainotteisena tapahtumana alusta loppuun. Konferenssin teema ilmoitetaan kevään aikana. Opettajanamme toimii
pastori Michael Howard. Konferenssi järjestetään Sepänkeskuksessa (os. Kyllikinkatu 1).
Konferenssi on maksullinen ja siihen ilmoittaudutaan oheisten ohjeiden mukaan. Voit ilmoittautua konferenssiin joko koko
ajaksi tai yksittäisille päiville. Osallistuminen konferenssiin ainoastaan viimeisenä päivänä 6.6. ei ole mahdollista. Koska
konferenssi on kokonaisuus, niiden, jotka haluavat olla paikalla lauantaina 6.6. tulee osallistua konferenssiin viimeistään
perjantai-iltapäivän oppitunneista (klo 14.30 ->) lähtien. Toivomme, jos mahdollista, että olisit paikalla koko konferenssin
ajan.
Apostolisen konferenssin iltakokoukset ovat avoimia kaikille ja niihin voi osallistua, vaikka ei muuten pääsisi paikalle. Kokoukset alkavat klo 18.30.
Konferenssin majoitus:
Kesähotelli Harju ei ole remontin vuoksi tänäkään vuonna käytettävissämme. Konferenssin osallistujien tulee itse järjestää
majoittumisensa. Majoituksen voi varata esim. internetistä Air-bnb.fi-sivuston kautta. Air-bnb perustuu siihen, että yksityiset
ihmiset vuokraavat internetin kautta kotejaan edulliseen majoittumiseen. Asuntoja on tarjolla Jyväskylän keskustasta kävelymatkan päässä Sepänkeskuksesta. Jos kirjoitat Air bnb-sivustolle paikaksi ”Jyväskylä, keskusta” oikeaan laitaan avautuu
kartta, jossa asuntojen sijainti näkyy. Sepänkeskus sijaitsee kartalla olevan Nisula-sanan a-kirjaimen kohdalla. Painamalla
plussaa kartan vasemmassa yläreunassa kartan kuva tarkentuu ja näet katujen nimet. Suosittelemme majoittumista Yliopistonkadun tai sen lähellä sijaitseviin asuntoihin, jos sinulla ei ole omaa autoa käytettävissäsi. Kätevintä on sopia suoraan
toisten konferenssiin osallistuvien tuttujen kanssa, kenen kanssa vuokraat asunnon ja hoitaa vuokraus itse. Tarvittaessa
voimme auttaa ja neuvoa sinua varauksen tekemisessä. Ota yhteyttä p. 040-8654478 tai m.kivijarvi.eklund@gmail.com.
Air-bnb-asunnot ovat yleensä 2-4 hengelle. Autamme tarvittaessa myös kämppäkaverin järjestämisessä, jos sinulta puuttuu
sellainen sekä vastaamme, jos sinulla on jotain muuta kysyttävää konferenssiin liittyen.
Tarjolla on myös joitain edullisia hotelli/hostellivaihtoehtoja, esimerkiksi Time Hostel ja Omenahotelli. Näistä parhaat tarjoukset löydät esimerkiksi Booking.com, Trivago, Priceline- tai Hotels.com sivustojen kautta. Tai ehkäpä lähialueella asuu
joku tuttusi tai sukulaisesi, jonka luona voit majoittua konferenssin aikana?
Air-bnb vaihtoehdot keskustasta ovat tällä hetkellä n. 40-70e/yö/2-4 hlöä. Edullisimmat hotellivaihtoehdot n. 30-40e/yö/
henkilö. On erittäin tärkeää, että varaat ajoissa varsinkin Air bnb-majoituksen. Toimi asiassa mahdollisimman nopeasti varmistaaksesi majoituspaikan saannin. Air-bnb-varauksen voi peruuttaa vielä 7 päivää ennen sen alkamista ilman lisäkuluja.

Konferenssin ruokailut:
Apostolisen konferenssin ruokailut järjestää pitopalvelu Cafe Agapé.
Ruokailut ovat aamupala, lounas ja päivällinen. Aamupala tarjoillaan Cafe Agapén tiloissa (os. Sammonkatu 5, 40100 Jyväskylä, n. 500 metrin päässä Sepänkeskuksesta), lounas ja päivällinen taas Sepänkeskuksessa. Oppituntien kahvitauoilla
on tarjolla pikkumakeaa. Kerro ilmoittautuessasi osallistutko aamiaisille. Suosittelemme tätä, sillä aamupala tulee olemaan
ohjelmassa aamurukouksen jälkeen klo 8.
Ilmoittaudu Apostoliseen konferenssiin sähköpostilla osoitteeseen m.kivijarvi.eklund@gmail.com tai tekstiviestillä numeroon 040-8654478 perjantaihin 15.5. mennessä.

Konferenssin hinnat:
Konferenssin hinnat sisältävät osallistumisen konferenssiin sekä ruokailut.
-

140e/hlö (ei sisällä aamupalaa) ja 160e/hlö (sisältäen aamupalan)
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Yksittäiset päivät konferenssissa:
-

20e/päivä (ei sisällä aamupalaa) ja 25e/päivä (sisältäen aamupalan)

Ilmoittautuessasi tarvitsemme sinulta seuraavat tiedot:
1.
2.
3.
4.
5.
		
		
		
6.

Etu- ja sukunimi
Osallistumisaika (koko konferenssi vai erilliset päivät)
Majoituspaikkasi (missä majoitut, tarvitsetko mahdollisesti kämppäkaveria/kavereita)
Sähköpostiosoite infokirjettä varten ja puhelinnumero.
Mahdolliset ruoka-aineallergiat/terveydelliseen tilanteeseesi perustuvat ruokavaliot
(esim. ketogeeninen ruokavalio). Kaikki ruoka on laktoositonta.
Konferenssin ruokailut on hinnoiteltu normaalin ruokavalion mukaan,
erityisruokavalio tuo osallistumismaksuun pienen lisähinnan (hinta ilmoitetaan kevään aikana).
Otatko ruokailuihin aamupalan.

Konferenssimaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä Out of Africa ry:n tilille FI82 1257 3000 5321 29.
Viitenumero 2778.
Tarkemmat ohjeet ja konferenssin aikataulu lähetetään konferenssin osallistujille toukokuun loppupuolella lähetettävässä
infokirjeessä.

Lämpimästi tervetuloa Jyväskylään Apostolisen konferenssiin kesäkuussa!!

Todistuksia
Marraskuussa vierailin pastori Howardin kanssa Saksassa. Eräs seurakunta oli pyytänyt pastori Howardia pitämään heille

viikon mittaisen konferenssin, aiheena esirukous. He olivat löytäneet joitakin pastorin kirjoittamia kirjoja ja sen kautta tutustuneet palvelutyöhön. Koska kyseessä oli uusi paikka, emme etukäteen tienneet mitä tuleman pitää.
Huomasimme heti vierailun alussa, että kyseessä oli paikka jossa vallitsi järjestys ja rakkaus. Saimme lämpimän vastaanoton pastorilta sekä seurakuntalaisilta. Seurakunnan pastori on kotoisin Yhdysvalloista. Jumala oli kutsunut hänet Saksaan
perheineen ja oli nähtävissä että Hän todella käyttää tätä pastoria siellä. Seurakuntaan kuuluu myös monia saksanvenäläisiä, joten tilaisuudet tulkattiin sekä saksaksi että venäjäksi. Seurakuntarakennus oli täpötäynnä koko konferenssin
ajan, jopa siinä määrin, että ihmiset seurasivat kokouksia myös tv-näyttöjen välityksellä yläkerran huoneista. Kokoukset
lähetettiin myös suorana internetissä. Kaikki olivat niin avuliaita, vieraanvaraisia ja anteliaita. Kaikki oli järjestyksessä sekä
ammattimaisesti toteutettua, minkä keskellä näkyi ihmisten ilo ja rakkaus.
Minulle itse pastori oli iso todistus. Kaikki mitä hän oli elämässään käynyt läpi ja mitä hän oli oppinut sen kautta. Hän
kertoi meille kaikesta vastustuksesta ja valheellisista syytöksistä mitä hän oli kokenut toisilta uskovilta sekä seurakunnilta
ja kuinka Jumala oli siunannut heitä kaikkien vaikeuksien
keskellä. Hänen kertomansa kuulosti hyvin samalta kuin
se mitä pastori Howard on joutunut elämässään käymään
läpi. Heidän kutsuttuaan meidät vierailemaan Saksaan
joku seurakuntalainen oli tullut pastorin puheille huolestuneena siitä, kuinka paljon hölynpölyä pastori Howardista lukee internetissä. Siihen pastori vastasi: ”Siinä tapauksessa
meidän todella täytyy kutsua tämä mies opettamaan meitä,
kaikki tähän mennessä kutsumamme saarnaajat ovat olleet liian ’puhtaita’. Vihdoin olemme löytäneet jonkun joka
on kärsinyt todellista vainoa!”. Tämä todistus oli todella virvoittavaa kuultavaa! Seurakunta on todellinen rakkauden ja
totuuden seurakunta! Odotan innolla, että jälleen pääsisin
vierailemaan siellä!
Asko Pesola
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Pastori- ja johtajuuskonferenssi Bidibidin pakolaisleirillä Ugandassa 14. - 17.1.2020

Konferenssin aiheena oli Jeesuksen sovitustyö meille henkilökohtaisesti Jumalan kanssa ja sen vaikutus heimojen ja kan-

sakuntien sovittajana. Mutta kaikki on Jumalasta, joka on sovittanut meidät itsensä kanssa Kristuksen kautta ja antanut
meille sovituksen viran, 2 Kor. 5:18.
Aloitimme lukemalla Johannes 1 tunnustaen, että Jeesus on maailman valo ja pelastus ja tällä hetkellä me Hänen verensä
kautta uudestisyntyneinä jatkamme sovituksen virkaa siellä, missä ikinä asumme tai kuljemme.
Taivaallinen sota käydään myös maan päällä, jossa pimeyden voimat haluavat oman uhrinsa, ja myös siunattu Pyhä Henki
toimii maan päällä ja etsii niitä jotka ehyellä sydämellä liittyvät Jeesuksen voittoisaan joukkoon hallitsemaan yli pahan vallan
eivätkä ole vihollisen houkuteltavissa enää, koska he tuntevat totuuden, itse Jeesuksen. Vihollinen on tullut tuomaan vain
sekasortoa, epäjärjestystä ja kaaosta mieliimme ja yhteiskuntaamme, mutta kun valitsemme elää Pyhän Hengen johtamina, Hän tuo rauhan, järjestyksen ja hallintavallan ja oikean arvion asioiden ja ajallisten halujemme yli. Silloin koemme kuten
Jeesus, joka tyynnytti myrskyn. Jeesus on myrskyssä mutta myrsky ei ole Jeesuksessa eikä Hänen elämässään millään
tavalla, vaan tilanteen ja mielen hallinta, täydellinen rauha vaikeissakin tilanteissa hallitsee. Jeesus tuli sovittamaan meidät
taivaallisen Isämme kanssa ollaksemme yhtä, ja Pyhä Henki meissä jatkaa tätä työtä kunnes Jeesus palaa takaisin.
Tämä kävi todeksi pakolaisleirillä usealle sadalle Etelä-Sudanilaiselle pastorille eri seurakunnista tässä kokouksessa. Useat itkivät tekojaan, joihin tilanne oli heidät ajanut sodan aikana. He katuivat ja anoivat anteeksiantoa Jumalalta ja vapautuivat ja parantuivat muistoista ja katkeruudesta ja syyllisyydestä. Oli heidän aikansa saada yliluonnollinen parantuminen
sodan ja humanismin haavoista.
Jeesus on ilmestynyt usealle ihmiselle alueella. Tapasin entisiä musliminaisia, joista toinen oli ryhmänsä, miehensä ja yhteisönsä hylkäämä, koska rakastui Jeesukseen. Hän muutti lasten kanssa pois kotoaan. Hän pitää tällä hetkellä viikoittaisia
raamattutunteja ja ylistystä n. 40 hengen ryhmälle muslimeja, jotka kaikki ovat nyt uudestisyntyneitä. Heitä vainotaan alueella, he ovat saaneet tappouhkauksia ja heidän perässään kuljetaan macheten kanssa, mutta he kokoontuvat ylistykseen
ja sanan kuulemiseen eri paikoissa, ettei heitä voisi seurata. Tällä naisella on suurenmoinen usko ja rakkaus totuuteen ja
Jeesukseen. Lisää heitä haluaisi liittyä joukkoon, mutta eivät vielä uhkauksien ja pelon takia uskaltautuneet liittyä ryhmään,
mutta kun Pyhä Henki tulee, te saatte voiman! Tapasin myös toisen musliminaisen, joka oli tullut Jeesuksen ystäväksi. Hän
samoin oli perheensä hylkäämä, mutta löysi kristityn miehen ja he pitävät nyt ylistys- ja sanan paikkaa katoksen alla omalla
alueellaan asuvalle kyläyhteisölle. Rakkaudessa ei ole pelkoa, vaan täydellinen rakkaus, joka on Jeesus itse, karkottaa
pelon.
Rakkaudella, Peppiina
Kalibu Raamattuyliopisto, Blantyre, Malawi

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 50 494 9546
Sähköposti:
info@ooa.fi, kauppa@ooa.fi

5.4. ja 3.5. Jyväskylä
Apostolinen konferenssi
Jyväskylässä Sepänkeskuksessa 31.5.- 6.6.2020
Kaikki tiedot päivittyvät nettiin www.ooa.fi. Tarkempia tietoja
kokouksia koskien puh. +358 50 4949546 tai kauppa@ooa.fi.

Lesken Ropo -projekti:
Puhelin:
+358 50 494 9546
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 nyt saatavilla!

Konferenssin aihe: Esirukous – mukana Jumalan strategisessa aloitteessa.
Puhujat: pastori Michael Howard ja pastori Dutch VanderVlucht.
Hinta: 60 eur.
Tilaukset sähköpostitse osoitteesta kauppa@ooa.fi tai p. 050-4949546.
HUOMIO! Laitathan jatkossa uutiskirjeen tilausta, peruutusta tai osoitteenmuutosta
koskevan sähköpostiin osoitteeseen: kauppa@ooa.fi (myös kaikissa kirjaja äänitetilauksissa). Muistathan myös laittaa aina viitteen maksuusi tehdessäsi
lahjoitusta rahankeräystilillemme. Pankkimme veloittaa enemmän palvelumaksuja
viitteettömistä maksuista.
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!

