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Rakkaat ystävät ja työtoverit,

Koko maan yllä on kapinan henki. Kristuksen seuraajat tu-
levat kokemaan tämän hengen, joka koettelee ja testaa hei-
dän tahdonlujuuttaan, kun paholainen yrittää tuhota ja tor-
pedoida heidän suhdettaan Kuninkaan kanssa. Kun katsoo 
lyhyestikin johonkuhun sellaiseen kuin Nancy Pelosi (Yh-
dysvaltojen edustajanhuoneen puhemies), tai johonkuhun 
muuhun hänen kaltaiseensa ihmiseen, niin silloin katsoo 
narsistisen, demonisoituneen iisebelin silmiin, jolla ei ole 
mitään kunnioitusta Herraa tai ihmisiä kohtaan. Täsmälleen 
sama todistus pätee presidentti Bideniin, jonka tuki aborttia 
kohtaan sen kaikilla tasoilla on samaa mittapuuta, kuin mitä 
sovellettiin Egyptin faaraon lasten murhaamisjärjestelmäs-
sä. Tämä on nykypäivän elävää todellisuutta ajassa, jossa elämme. Varmastikin 
jokainen ihminen tekee sitä, mikä on oikein hänen omissa silmissään kapinan hen-
gen pyyhkiessä koko planeetan ylitse. 

Mutta tässä totuudessa on varma lupaus ja toivo: Yön pimetessä tähdet loistavat 
kirkkaammin ja kirkas aamu koittaa suurella loistavalla valkeudella. Tämä on aina 
ollut Jumalan järjestys. Meidän tulee pitää kiinni siitä, että elämme Kristukselle 
ja loistamme Hänelle, niin että maailma tulee näkemään Kuninkaan kirkkauden. 
Katseemme on niin ollut vihollisessa ja maailmassa, että olemme epäonnistuneet 
sen tajuamisessa, että me olemme suuri todistus kaikista suurimmalle tulevalle 
tapahtumalle. Miten helposti kristityt on johdettu harhaan jopa koronaan liittyen, ja 
tämä kaikki pelon takia. Mutta nyt on Kristuksen hetki, Kristuksen täyttymys, Kris-
tuksen voitto ja Kristuksen kunnia Hänen tullessa noutamaan morsianta, Hänen 
Morsiantaan. Tässä ei ole kyse Antikristuksesta, ydinsodasta tai mistään muus-
takaan katastrofista, josta kerrotaan Ilmestyskirjassa, vaan kyse on täydellisestä 
Kristuksen voitosta. Tämä on Kristuksen hetki, mutta seurakunta on antanut saa-
tanalle tärkeimmän sijan. Tämä on yksin Kristuksen voitto, se on täysin Hänen. 
On aika, että me kaikki siirrämme keskittymisemme Kristukseen. Hän on tulossa 
hakemaan Morsiantaan, ja minkälainen saapuminen se tulee olemaankaan, hä-
nen repäistessä taivaat ja huutaessa voitonhuudon, joka kaikuu ikuisuuden ajan. 

Rakkaani, jos et pysty kokemaan oloasi innostuneeksi, riemastuneeksi ja voitok-
kaaksi näiden totuuksien edessä, niin silloin keskittymisesi on todella kieroutunut 
tai sitten olet täysin tämän maailman ruhtinaan sokaisema. Pysähdy ja tee tiliä 
siitä, missä olet Kristuksessa, ja kuka Hän itse asiassa on sinulle. Kaiken muun 
elämässäsi täytyy olla toisella sijalla Kristukseen nähden, jonka tulee olla meille 
kaikki kaikessa. Saatamme rakastaa todella paljon eri ihmisiä, mutta jos emme 
rakasta Kristuksen rakkaudella, se on täysin turhaa, ja siinä on kyse vain meistä 
eikä Kristuksesta. 

Rakastan Raamatun kertomusta nuoresta rikkaasta miehestä, joka tuli juosten 
Kristuksen luo, polvistui, ja palvoi häntä: Ja hänen sieltä tielle mennessään juoksi 
muuan hänen luoksensa, polvistui hänen eteensä ja kysyi häneltä: ”Hyvä Opet-
taja, mitä minun pitää tekemän, että minä iankaikkisen elämän perisin?” (Mark. 
10:17) Jeesus on niin armollinen tätä nuorta miestä kohtaan, että hän ei ala väittä-
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mään vastaan tai väittelemään hänen kanssaan, kun tämä kertoo elävänsä vanhurskasta elämää. Miksi? Yksinkertaisesti 
koska tämä nuori mies, jonka asemassa aivan hyvin voisit olla sinä tai minä, vangitsi Jeesuksen huomion. ”Niin Jeesus 
katsoi häneen ja rakasti häntä ja sanoi hänelle: ”Yksi sinulta puuttuu: mene, myy kaikki, mitä sinulla on, ja anna köyhille, 
niin sinulla on oleva are taivaassa; ja tule ja seuraa minua.” (Mark. 10:19) KATSOI, JA RAKASTI HÄNTÄ, on niin lävistävän 
liikuttavaa, että se tulee kaikumaan ikuisuudessa tuolle rikkaalle nuorelle miehelle, niin kuin myös sinulle ja minulle, jotka 
Jeesus on kutsunut. Nuori rikas mies tuhlasi elämäänsä tämän maailman ”kilpailuissa” sen sijaan, että olisi tuhlannut sen 
Kristukselle. On niin helppoa jäädä kiinni elämiseen, että itse ELÄMÄ unohtuu. 

Kalibu Akatemiassa Malawissa on opiskelija, joka sopii hyvin tämän rikkaan nuoren miehen määritelmään. Hän erottuu 
joukosta omana itsenään. Kunnioittavalla, ilahduttavalla, siistillä ja moitteettomalla käytöksellä hän erottuu hyvin selvästi 
vertaisistaan. Hän pitää huolta omista asioistaan ja etenee opinnoissaan. Rakastin häntä ensi hetkestä, kun näin hänet, 
jopa ennen kuin hän vielä oli oppilaana koulussa. Nyt tämä nuori mies haluaa rikkaaksi liikemieheksi, mutta Kristus haluaa 
hänet itselleen ja Hänen valtakuntaansa. Hän ei ole vielä uudestisyntynyt, mutta hänen asuntolansa valvoja on kertonut 
minulle, että hän käyttää joka ilta Raamattua ainoana tyynynään. Tämä yksin osoittaa minulle, että Herra vetelee hänen 
sydämensä naruista, ja hän vuorostaan vastaa siihen. Minun vastuullani on löytää tämä yksi kadonnut lammas ja johtaa 
hänet kotiin. On niin helppoa jäädä kiinni kansanjoukkoihin tässä kiireisessä maailmassa ja menettää näky Kristuksesta. 

Valmistautuessamme tulevaan joulun aikaan, olkoon joulun juhlinnassamme kyse aidosti Kristuksesta.  

- Pastori Michael Howard

Kuukauden kirja

Sinun Jumalasi hallitsee

Missä on Jumala? Missä on se Raamatun Jumala, jonka käsin kosketeltava to-
dellisuus kerran ravisteli maailmaa alkuseurakunnan kautta? Edward Miller toimi 
lähetystyöntekijänä Argentiinassa 1950-luvulla. Hän uskalsi esittää nämä kysy-
mykset ja astua uskonnollisten perinteiden ulkopuolelle. Millerin ainoa kaipaus oli 
löytää Jumalan todellisuus. Seurauksena oli uskomaton matka Jumalan syvyyk-
siin, joka ravisteli koko Argentiinaa tavalla, jollaista ei ollut koskaan aikaisemmin 
nähty. Jumala laskeutui ihmisten keskelle. 

Tämän kirjan sanoma on ajankohtainen nykypäivänäkin. Kirja kuvaa kouriintuntu-
vasti Edward Millerin kamppailuja, ja se sisältää myös monia mielenkiintoisia hen-
kilökohtaisia todistuksia ihmisiltä, joiden elämä muuttui herätyksen seurauksena.  

Kirja myynnissä nyt hintaan 10€/kpl tai 25€/3kpl. Tilaukset kauppa@ooa.fi tai p. 
044-0837822
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Matka Ruotsiin

Muutamia viikkoja sitten olimme rukoilemassa kotona niin Pyhä Henki sanoi: ”Rukoil-
kaa Ruotsin puolesta”. Välittömästi Hengen vaikutuksesta alkoi itku ja huuto maan puo-
lesta. Tuska, jonka Herra vaikutti syvällä sisällä kansakunnan puolesta, oli niin sydäntä 
murtavaa, ettei sitä osaa sanoin selittää. Herran Henki, joka tuntee Isän sydämen, 
kantoi sisällämme Ruotsin kansaa Kaikkivaltiaan Jumalan eteen. Rukouksen lopussa 
meidät täytti ilo ja nauru ja tietoisuus, että tämä rukous oli mennyt läpi. Rukouksen ai-
kana tuli tietoisuus, että olisi mentävä Ruotsiin ja ajaa autolla Uumajasta Tukholmaan.
Seuraavana päivänä tilasimme laivaliput illaksi ja lähdimme matkaan. Erikoista siinä 
oli, että samana päivänä Ruotsi oli poistanut koronarajoitukset ja uusi laiva aloitti reitti-
liikenteen. Laivalla illalla, kun istuttiin keulassa katse kohti Ruotsia, kyyneleet valuivat 
Annikan silmistä Jumalan tuodessa asioita Ruotsista ja Herra sanoi selvästi: ”Seura-
kunnat ovat kuolleessa tilassa, mutta siellä joitakin esirukoilijoita ja meidän tehtävä on 
vuodattaa kyyneleitä ja huutaa maan puolesta matkan aikana”.
Yön jälkeen lähdimme Uumajasta etelää kohti päämääränä Höga Kusten, Korkea 
Rannikko, jossa ovat kuin mini Norjan maisemat. Ennen sinne kääntymistä pysäh-
dyimme tankkaamaan ja etsimme ruokapaikkaa pieneltä kylältä, mikä sekin ihme, 
koska olimme jo monesti aikoneet pysähtyä, mutta matka oli vaan jatkunut. Annika 
sanoi, että kysytään ainoasta avoinna olevasta paikasta, jäätelöbaarista, olisiko siellä 
jotain suolaista. ”Ei me nyt tässä jäätelöä tarvita” sanoin kun ei tullut ihan heti mieleen, 
että siellä olisi ruokaa tarjolla, mutta saimme nauttia hyvät salaatit ja vohvelit. Ja kun 
olimme lähdössä, seinällä oli taulu ruotsiksi ”Jeesus rakastaa lapsia”. Kysyttiin, oletko 
uudestisyntynyt? ”Kyllä” oli iloinen vastaus. Nainen näytti jo muutenkin siltä hänen pal-
vellessaan. Ja hän todisti, kuinka ihmeellisesti Jumala oli kutsunut hänet perustamaan 
jäätelöpaikan pienellä kylällä. Kerroimme hänelle matkamme syyn tulla Ruotsiin. Hän 
oli todella otettu asiasta ja sanoi: ”Nyt Rukoillaan”. Suljettuaan ulko-oven hän polvistui 
lattialle ja alkoi voimakkaasti kielillä rukoilemaan ja Jumalan Hengen läsnäolo tuli heti 
yllemme ja Hänen vaikutuksesta murruimme itkuun, huutoon, rukoukseen kielillä Ruot-
sin kansan puolesta. Hengessä myös iloitsimme ja riemuitsimme ja ylistimme yhdessä 
Jumalaa. Herra on niin suurenmoinen ja mahtava ja ihmeellinen. Kiitos Jeesus, Sinä 
Kunnian Kuningas!!!

Todistuksia

Näin Herra järjesti paikan esirukoilijan luona aivan yllätyksellisesti pienellä kylällä jäätelöbaarissa. Ilo oli molemminpuo-
linen, kun näin saimme kohdata ja vahvistua ja olla Jumalan väkevän käden alla ja kantaa Ruotsin kansaa Jumalalle. 
Matkan päätarkoitus oli täyttynyt, vaikka matka sisälsi muitakin asioita eri paikoissa missä pysähdyimme ja mitä Herra 
vaikutti niissä. 
”Pyydä Minulta, niin Minä annan kansat perinnöksesi ja maan ääret omiksesi”. 

Annika&Timo Räty
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Kalibun Raamattuyliopiston opiskelijat lähetettiin pareittain perustamaan seurakuntatyötä Malawin maaseudun kyliin 
4 viikon ajaksi syyskuussa. Todistukset heidän palvelutyöstään ovat olleet riemullisia. Julkaisemme niitä loppuvuoden 
uutiskirjeissä.  

Raamattukoululaisten todistuksia

Ystäväni Kaisan ja oppilaamme Fredin kanssa minut lähetettiin Kalibun maatiloille perustamaan seurakuntia. Syyskuun 
kaksi ensimmäistä viikkoa vietimme Mkulumadzin uudella karjatilalla, jossa on 61 työntekijää, ja heistä kahdeksan per-
hettä myös asuu siellä. Pian sinne saavuttuamme huomasin, että maatilalla oli kunnon johtajat sekä järjestys, ja että 
Jumalan läsnäolo lepäsi siellä jatkuvasti. Niin voimakas oli Herran läsnäolo, että ymmärsin meidän olevan siellä Pyhää 
Henkeä varten, emmekä ihmisiä varten. Hän tarvitsi meitä julistamaan Jumalan Sanan, jotta Hän voisi tehdä ihmiset 
eläviksi ja vapauttaa heidät palvomaan Jumalaa. Aamut aloitimme esirukouksella, jonka jälkeen saarnasimme maatilan 
työntekijöille heidän aamunavauksessaan. Sen jälkeen opetimme lapsia, jotka eivät käyneet koulua, koska se oli niin 
kaukana. Iltapäivisin vierailimme lähikylien asukkaiden luona kertomassa evankeliumia. Päätimme päivät iltaylistyksellä, 
ja toisinaan opetimme maatilan asukkaita tai rukoilimme heidän puolestaan. Sydänten maaperä oli niin otollista, että 
jonkun on täytynyt saada läpimurto esirukouksessa tuon alueen puolesta. Sanaa jakaessamme Pyhä Henki toi sellaisen 
synnintunnon, että jälkeenpäin kuulijat tulivat pyytämään rukousta, koska he tahtoivat tehdä parannuksen ja seurata 
Jeesusta. Jotkut jopa pyysivät rukousta, koska kokivat jonkin henkivallan estävän heitä kuuntelemasta ja vastaanot-
tamasta saarnaamme. Erityisesti moni mies alkoi nähdä Jumalan tarkoituksen elämällensä. Sen seurauksena Jeesus 
vapautti heidät päihderiippuvuuksista ja heidän perheensä pelon vallasta. Oli tosissaan ihmeellistä nähdä, kuinka Juma-
la pelasti perheitä. Yksi ensimmäisistä uskoon tulleista oli meidän keittäjämme. Vihanneksia pilkkoessaan hän kuunteli 
tarkkaan, kun opetimme lapsia, ja eräänä iltana hän sitten antautui Herralle. Myöhemmin hän kertoi ongelmista, joita 
hänellä oli miehensä kanssa, joten aloimme rukoilla miehen puolesta. Ei mennyt montaakaan päivää, kun hänkin tahtoi 
vapautua ja seurata Jeesusta. Heidän avio-ongelmansa eivät päättyneet siihen, mutta ne johtivat meidät opettamaan 
Jumalan Sanan mukaisesta avioliitosta kaikille tilalla asuville pariskunnille kummallakin maatilalla.

Eräässä kaukaisemmassa kylässä vierailimme perheen luona, jonka vanha isäntä ei kyennyt puhumaan eikä kävele-
mään, kenties aivohalvauksen vuoksi. Sanaa jaettuamme rukoilimme hänen puolestaan, ja Jeesus alkoi parantaa häntä. 
Viikkoa myöhemmin vierailimme siellä uudestaan, ja ylistimme Herraa yhdessä. Vanhus pystyi jälleen puhumaan, ja 
hänen vasen jalkansa oli alkanut toimia. Rukouksen jälkeen huomasin hänen myös nostavan oikeaa polveaan. Miehen 
vaimo oli niin kiitollinen, että pyysi meitä käymään heillä joka päivä. Heidän tyttärensä todisti, kuinka paljon helpompi nyt 
oli hoitaa hänen isäänsä, koska Jumala oli auttanut heitä.

Vanhempi maatila Mpatamangassa, johon menimme toiseksi kahdeksi viikoksi, olikin varsin erilainen tapaus. Siellä oli 
12 työntekijää huolehtimassa vuohista ja lampaista. Vaikka jotkut heistä olivat todella vieraanvaraisia, ja ottivat meidät 
vastaan kuin vanhat ystävät, koimme siellä voimakasta hengellistä vastustusta. Siellä oli hämmennystä, ja näky puut-
tui, koska maatila tullaan lopettamaan patohankkeen alkaessa. Seurakunta oli määrä rakentaa Kambalame-nimiseen 
kylään tunnin kävelymatkan päähän maatilalta. Päättelimme, että ilman läpimurtoa henkivalloissa kaikki työmme tulisi 
olemaan turhaa. Niinpä hälytimme joitakin esirukoilijoita, ja aloimme paastota ja rukoilla. Sen seurauksena Jumala alkoi 
vapauttaa ihmisiä, seurakunnan entisestä pastorista alkaen. Pyhä Henki kertoi meille, että siellä tehtävämme oli koota 
takaisin ”kadonneet lampaat” ja ruokkia heitä, jotta he kasvaisivat. Monesti ihmiset sitten todistivat heränneensä jälleen 
eloon.

- Laura Niemi 
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OOA Suomi Infoa

Eräs työmme piirissä mukana oleva henkilö haluaa tiedottaa OOA:n uutiskirjeen tilaajia tulevasta valtakunnallisesta mis-
siosta. Lisätietoja siitä internetissä mm. sivulla https://missio2022.fi/

Suunnitteilla on järjestää v. 2022 koko Suomea ja eri seurakuntia ja järjestöjä käsittävä valtakunnallinen missio. Tämä 
meneillään oleva vuosi on ns. rukouksen, suunnittelun ja eri seurakuntien ja järjestöjen haastamisen vuosi tulla mukaan 
toteuttamaan omalla paikkakunnalla ennen kokematon evankelioiva suurtapahtuma eri muodoin.
Vuonna 2022 syksyllä missio toteutetaan ”käytännössä” 30:n päivän aikana. Mutta jälkityö jatkuu seurakuntien ja evan-
keliumista kiinnostuneiden välisenä työnä Jeesuksen tuloon asti. Evankeliumin ”ulostulo” tulee näyttävästi TV:n, radion, 
internetin, somen ja lehdistön kautta. Sekä pienten että suurten mainostaulujen kautta, jotka on liimattu talojen ja bussien 
kylkiin evankeliumin kokeneiden henkilöinen kuvilla ja puhelinkeskuksien numeroilla, joihin asiasta kiinnostuneet voivat 
soittaa. Lisäksi jokaiseen kotitalouteen jaetaan kirjanen, jossa on 10-15 henkilön todistus, miten heidän elämä muuttui 
kohdattuaan Jeesuksen. Lisäksi kirjasessa on opastusta Jeesuksen kanssa ensiaskeleita ottaville.
Tämä mahdollisuus saavuttaa uskosta osattomat omaiset, naapurit, ystävät jne. on tuhannen taalan paikka, joka ei toistu 
välttämättä enää koskaan. Mikä estää minua ja sinua, ettemme ottaisi tilaisuudesta vaarin? Tämä on rakastavan Ju-
malan antama valtava mahdollisuus saavuttaa vielä näin lopunaikana Suomen poispoikennut kansamme Evankeliumin 
muuttavalla voimalla.
”Eloa on paljon, mutta työmiehiä on vähän, rukoilkaa siis elon Herraa, että Hän lähettäisi työmiehiä elonkorjuuseensa”. 
Matt. 9:37-38. 

Evankeliumi on hyvä siemen ja se tuotaa hyvää satoa, mutta jos ei ole työmiehiä/naisia, jotka kokoavat sadon, sato me-
netetään ikiajoiksi ja me olemme osaltamme tästä vastuussa. Siksi haastan meitä itsekutakin kysymään elon Herralta, 
mikä on minun paikkani tässä meidän ”Jerusalemissa” toteutettavassa missiossa. Käydessämme polvitietä selviää paik-
kamme ja myös vastustavat voimat joutuvat väistymään ja Jumalan väkevä ilmestyminen pääsee toteutumaan!
Herra armahtakoon meitä ja tapahtukoon Hänen siunattu tahtonsa!

Marita

Kuvia kastejuhlasta Bidibidissä
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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.
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29.11.-5.12 Apostolinen konferenssi ”Mene ottamaan maa haltuusi”
Pihlavan leirikeskus, Säkylä

Puhujat pastorit Michael Howard ja Dutch VanderVlucht
Hinta 374€ täysihoidolla (60€/päivä)

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. 


