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/2019/222
Keräysaika: 9.3.2019 – 31.12.2020

MERKITTÄVÄ ”PENNIN VENYTYS-PALVELUTYÖ”
Rakkaat ystävät ja työtoverit,
Tämän pienen palvelutyön suuruus on todistus Jumalasta, joka aina pitää huolen, sekä Hänen valtavuudestaan, ja loistokas julistus Hänen kirkkaudestaan.
Samanaikaisesti se on todistus myös työn johtajien
rehellisyydestä. Seuraavassa lyhyt tarkastelu tämän
palvelutyön toiminta-alueista:
1.
2.

Uutiskirje
04 / 2020
www.ooa.fi

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Kesän
Apostolinen konferenssi
Jyväskylässä on peruttu
koronaviruksen
aiheuttaman pandemian
vuoksi.

Aito apostolinen seurakuntien istuttaminen ja
kouluttaminen: Pastoreiden konferenssi 4 kertaa vuodessa.
Raamattukoulu nuorille malawilaisille,
jotka tulevaisuudessa johtavat työtä Afrikassa.
Jumaluusopin yliopisto varustaa opiskelijoita viisitahoiseen palveluvirkaan.
Koulujen ja seurakuntien rakennusprojektit.
Yli 500-päinen karjatila Kalibu Akatemian oppilaiden ruoan tuottamiseksi.
Vanhusten hoitoon erikoistunut (geriatrinen) sairaala ja sen etäpiste-toiminta.
Talojen rakentamista vanhuksille. Olemme rakentaneet yli 30 kotia.
Taloudellinen tuki yli 250 maaseudun kyläseurakunnan pastorille
helpottamaan heidän taakkojaan.
Rakennushankkeet, jotka tuottavat varoja tulevaisuudessa.
Puiden viljeleminen ja istuttaminen.
Aito opetuslapseuskoulutus.
Kansainvälinen palvelutyö; Mosambik, USA, Suomi ja Saksa,
joitakin mainitakseni.
Eteläsudanilaisten pakolaisleiri Bidibidissä Ugandassa.
Uusi kasvava työ Kongossa.

Palvelutyömme on laaja ja kaiken kattava erinomaisuuden hengessä. Totta kai
vihollinen vihaa sitä ja tekee kaikkensa tuhotakseen työn, joka on vakaasti rakennettu esirukouksen periaatteille. Jumala odottaa meiltä omistautumista ja ennen
kaikkea uskollisuutta joka tasolla, etenkin taloudenhoidossa. Nämä ominaisuudet
Herra on saavuttanut uskomattoman uskollisten työntekijöiden tiimissä, joka on
omistautunut asialleen. Niinpä se, mitä Hän antaa, sijoitetaan viisaasti ja erityisesti
niihin ihmisiin, joista tulee uskollisia astioita Hänen työssään. Palvelutyömme on
kasvanut räjähdysmäisesti lukumäärissä ja intensiteetissä. Hämmästelen katsellessani Herran USKOLLISUUTTA. Hän rakentaa valtakuntansa käyttäen ihmisiä
joita ei usein pidetä minään.
Mitä vaaditaan tällaisen työn rakentamiseen? Ensinnäkin tarvitaan oikea sanoma,
ja tämä sanoma ei ole mikään muu kuin VALTAKUNNAN sanoma. Toiseksi, Pyhän Hengen täytyy toimia aggressiivisesti keskuudessamme. Kolmanneksi, työn
täytyy olla esirukouksen voiman peittämää ja voitelemaa. Tuskin on päivää, jolloin
esirukoilijoiden ryhmä ei hellittämättömästi huuda Jumalan puoleen. Tällainen vetoaminen koskettaa Hänen sydäntään ja se toimii. Viimeiseksi, tarvitsemme oikeilla lahjoilla varustettuja ja omistautuneita ihmisiä, ja Kalibu & Shekinah palvelutyöllä ja Out of Africalla todella on heitä. Olen niin ylpeä ihmeellisistä ryhmistämme,
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jotka todella tietävät, kuinka uhrautua.
Me ”taomme eteenpäin” riippumatta siitä, mitä aseita on asetettu meitä vastaan, ja mitä esteitä on tiellämme; ja niitä on
monia. Missä näky puuttuu, siellä kansa hukkuu. Meillä on todellakin Herran näky, ja työmme on Hänen ohjauksessaan ja
ajoituksessaan. Se, mitä Herra on saavuttanut, on yksinkertaisesti ihmeellistä meidän silmissämme. Meillä on jokainen syy
ylistää Häntä ja huutaa katoilta Hänen kunniaansa. Mitä ihmeellistä, voimallista ja suurenmoista Jumalaa palvelemmekaan!
- Michael Howard

Todistuksia

Kevätseminaari Riihon majatalossa 6.-8.3.2020
Meillä oli jälleen hieno viikonloppuseminaari, jossa sain
kokea rakkauden täyteistä yhteyttä muiden seurakuntalaisten kanssa. Yhteiset rukoukset virtasivat, ja niissä
nousi vahvasti esiin Jumalan kirkkaudesta todistaminen
tämän hetkisessä Suomen ja koko maailman tilanteessa. Totisesti, nyt on aika teroittaa miekkamme ja lähteä
liikkeelle valtaamaan ja hallitsemaan Pyhän Hengen
johdossa. On aika esiruokoilla ja kiinnittyä yhä lujemmin
Herran läsnäoloon kiittäen, ylistäen ja palvoen. Tulee
olla herkkänä Pyhän Hengen äänelle, toimia ja totella
kun Hän käskee. Mikko saarnassaan muistutti, että meidän tulee käyttää valtaa silloin kun Pyhä Henki kehottaa, koska
silloin osoitamme Jumalan auktoriteettia. Se on aina Jumalan valtakunnan todistus! Pyhä viha nousee, kun katsomme
Suomen tilannetta pois poikenneena kansakuntana, humanismin ja eksytyksen hengen sekamelskassa.
Kirkkauden Jumala, kaikkivaltias ja niin väkevä! Saamme ikuisesti kiittää Häntä uskollisuudesta ja suuren suuresta armosta Jeesuksessa Kristuksessa. On mahtavaa nähdä, kuinka Jumala toimii yhteiskunnassamme. Nyt kun pahuus ja
pimeys lisääntyvät, niin Jumalan kirkkaus kasvaa kasvamistaan. Isän omina meidän tulee loistaa Hänen kirkkauttaan
niin, että koko maailma tulisi sen näkemään! ”Mutta tämä aarre on meillä saviastioissa, että tuo suunnattoman suuri
voima olisi Jumalan, eikä näyttäisi tulevan meistä” (2 Kor.4:7). Seminaarin aikana kiitimme Herraa Päivi Räsäsestä ja
rukoilimme hänen puolestaan. Jumala on asettanut tuon rohkean naisen ”ennakkotapaukseksi” maamme hyväksi. Seisomme lujina hänen rinnallaan ja ojentaudumme itsekukin seisomaan lujina totuutta puolustaen.
Antti piti saarnan Jumalan levosta. Me ihmiset haluamme niin kovasti pitää kiinni lihastamme ja olla riippumattomia.
Meidän tulee kuitenkin olla riippuvaisia Jeesuksesta ja kasvaa Hänen tuntemisessaan. Vain näin saamme todellisen
levon. Hebr. 4:10: ”Sillä joka on päässyt Hänen lepoonsa, on saanut levon teoistaan, hänkin, niin kuin Jumala omista
teoistansa.” Tänään saammekin kiittää Jeesusta levosta sisällämme, rauhasta tässäkin maailman ajassa. JEESUS,
meidän ELÄMÄN PUU. Oksastettuina Kristuksessa, juuret lujasti kiinni Isässä saamme iloiten odottaa uusien lehtien
puhkeamista ja hedelmien kypsymistä. Katseemme käännettyinä valoa kohti, voimme vain ihmetellä Hänen kirkkauttaan ja valtakunnan voimaa elämissämme, halleluja!
Siunaten, Nina Ovaskainen

Miekkasi vyötä sankari!
Tämä kehotus alkoi puhutella minua, kun Mikko johti meitä ylistykseen innoittavilla teksteillään ja melodioillaan. Aamurukouksissakin tämä teema Jumalan Sanan miekasta nousi esiin. Rukoilimme niiden puolesta, jotka rohkeasti ja peräänantamattomasti tuovat julki Jumalan Sanan totuutta pelkäämättä yhteiskunnallisia seurauksia. Miten ihanaa olikaan
yksimielinen rukous! Nautin joka hetkestä, koska Pyhän Hengen inspiroiva läsnäolo oli niin todellista. Ja ilo Herrassa oli
todella meidän väkevyytemme, rukoillessamme Jeesuksen voitosta käsin.
Miekkasi vyötä sankari; hengellinen sota on käynnissä, tiedostipa sitä tai ei. Passiivisuus päästää vihollisen toimimaan
vapaasti. Mutta seistään kaikki lujina, kun yrittävät lyödä Raamatun käsistämme; Sanan miekka vahvistaa ja voimistaa
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Herrassa.
-Suosittelen Kuninkaan paluu -kirjaa, joka muistuttaa, kuinka nähdä ympärillämme tapahtuvat asiat. Saamme todistaa Hänen tulonsa valmistelua, ja paras on todella edessäpäin!
Aija A.

Meillä on ollut Out of African suomen porukalla kokouksia Skypen kautta nyt tänä

poikkeusaikana, kun muuten ei saa isommin kokoontua. Näissä kokouksissa olemme
rukoilleet, ylistäneet ja tutkineet Sanaa. Kun tekniikkakin on toiminut hyvin, on ollut
hyvä kokoontua tällä tavalla, kukin omasta kodistaan käsin.
Tämä kertoo minulle siitä, että meillä seurakuntana on halua kokoontua Raamatun
opetuksen mukaisesti myös tavallisesta poikkeavassa tilanteessa. Jumalan Sana ei
ole kahlehdittu vaan Hänellä on kaikille ajoille oma suunnitelmansa. Se, mitä maailmassa tapahtuu, ei voi hänen suunnitelmiansa estää. Kuten Roomalaiskirje 8:28
kertoo “Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka
Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut.”
Olivatpa olosuhteet mitkä tahansa meissä (minussa) asuu Pyhä Henki. Hän on todella se, joka yhdistää meidät – ei se ensisijaisesti ole edes jokin tila tai paikka, vaikka
saatamme niin ajatella. Kiitos Jumalalle tästä siunatusta yhteydestä!
Okko

Olen ollut muutaman kerran mukana OoA:n nettirukouksessa. Tämä tapa antaa meille kauempana asuville mah-

dollisuuden osallistua kokouksiin. Nettikokouksessa, kun vuorotellen rukoilemme, on mahdollista ”tutustua” jokaiseen
erikseen, mikä tavallisessa kokouksessa helposti jää vähemmälle. Tämä sitten täydentyy myöhemmin normaalikokouksissa.
Omassa elämässäni sain kokea, että Pyhän Hengen yhteys ja vaikutus toimii myös netin välityksellä. Antti Mustakallio
opetti meille Kolossalaiskirjettä ja kertoi, että Kol 1:16 on käännetty King James versiossa seuraavasti: ”Meidät on luotu Hänen kauttansa ja Häntä varten”. Tuttu kohta Raamatusta alkoi elää minulle seuraavana päivänä henkilökohtaisesti.
Koin voimakkaasti, että Jeesus on luonut ja lunastanut juuri minut itseään varten, iloksi itselleen. Hän liitti minut itseensä
ja hyväksyy minut, vaikka olen syntinen ja paha. Hän ympäröi minut ja suojelee joka puolelta. Olen Jeesuksessa. Hän
on tehnyt ja tekee minusta uuden luomuksen ja antanut minulle uuden identiteetin Häneen perustuen. Se poistaa kaikki
menneisyyden turmeltuneet identiteetit sekä identiteettiongelmat siitä, etten täytä vaatimuksia. Se vesi, jonka Jeesus
antaa, tulee minussa sen veden lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään.
Ihmeellinen Jeesus!
Aira Palomäki
Huom! Jos haluat osallistua OOA:n Skype-kokouksiin, ota yhteyttä antti@ooa.fi

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
Lesken Ropo -projekti:
Puhelin:
+358 50 494 9546
Sähköposti:
leskenropo@ooa.fi

-----------------------------------

Kesäseminaari ”Kristuksen vanki” 5.-7.6.
etäyhteyksien kautta
tai Sepänkeskuksessa Jyväskylässä.
Kokousajat pe klo 18, la klo 10, 14 ja 18 su klo 10.
Seuraa ilmoittelua www.ooa.fi
lisätietoa tarvittaessa puh. 040-8654478 tai antti@ooa.fi
Kaikki tiedot päivittyvät nettiin www.ooa.fi. Tarkempia tietoja
kokouksia koskien puh. +358 50 4949546 tai kauppa@ooa.fi.
Viime kesän ja talven Apostolisten konferenssien äänitteet ovat saatavilla nyt hintaan 50 €. Kesän konferenssin aihe oli Lopun ajat, talven puolestaan Esirukous.
Äänitteet ovat mp3-muodossa, ja ne voi tilata CD-sarjana tai USB-tikulla (tikun
hinta sisältyy hintaan) Tilaukset kauppa@ooa.fi tai puh. 050 494 9546.

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.

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!

