
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 Keräysaika: 
9.1.2017 – 31.12.2018 

Rakkaat ystävät ja työtoverit,

Olen kauhuissani nähdessäni sen vihan ja katkeruuden, jota vapaamieliset hu-
manistit vuodattavat Yhdysvaltojen presidenttiä kohtaan tiedotusvälineissä. 
En ole nähnyt vastaavaa ilkeyttä missään Afrikassa, ja se on yksinkertaisesti 
armotonta. Tämä on anarkiaa. Jos konservatiivit olisivat käyttäytyneet samoin 
presidentti Obaman aikana, heidät olisi pidätetty ja heidän protestinsa lopetet-
tu välittömästi. Ongelma on sama, joka kohtasi Rooman valtakuntaa, kun se 
alkoi heiketä. Kyseessä on kansanjoukko, jota hallitseva eliitti ruokkii. Juma-
lan Sana on täysin selkeä: ”Olkaa kuuliaiset johtajillenne ja tottelevaiset, sillä 
he valvovat teidän sielujanne niin kuin ne, joiden on tehtävä tili, että he voisivat 
tehdä sitä ilolla eikä huokaillen; sillä se ei ole teille hyödyllistä.” (Hepr. 13:17)

Ei ole pitkä aika siitä, kun yli kaksikymmentä miljoonaa kristittyä äänestä-
jää tulivat esiin yhtenä joukkona äänestääkseen toista ehdokasta, näin 
heilauttaen vaalien koko lopputuloksen. Jos seurakunta vain seisoisi yh-
dessä ja yhtenäisenä, se myös voittaisi yhdessä. Kun Israelin kansa iloitsi 
ja riemuitsi yhtenäisenä Punaisenmeren rannalla elämänilolla, jota ei ennen 
sitä tai sen jälkeen ole koettu, jotain merkittävää tapahtui. Kun he lauloivat 
Mooseksen laulua niin, että siitä tuli korkeaa ylistystä, eli Karitsan virsi, se 
vaikutti valtatien avautumiseen hengen maailmassa, ja niin myös luonnolli-
sessa maailmassa. Israelilla oli vain 10 rankan päivämarssin matka Kanaa-
nin maahan. Mutta heti seuraavana päivänä Israel menetti valta-asemansa 
heidän selkään puukottamisensa, kritiikkinsä ja eripuransa takia, mikä 
juontui Maaran katkerista vesistä, ja päätyi niin 40 vuodeksi erämaahan.
Mikään ei ole muuttunut. 

Seurakunta erämaassa on selkeä kuva seurakunnasta. Kristityt jakaantu-
vat mitä säälittävimmistä asioista, ja kompromissi on todistus useimmilta 
kristityiltä, mitä rahaan ja viihteeseen tulee. Tiedän, mitä tapahtuisi Malaw-
issa, jos jalkapallonpelaajat kieltäytyisivät nousemasta seisomaan kansal-
lislaulun ajaksi. Heidät pidätettäisiin välittömästi, laitettaisiin vankilaan ja 
peli peruttaisiin. NFL-pelaajien (amerikkalaisen jalkapallon ammattilaisliiga 
Usa:ssa) kuvottava käytös jatkuu, koska hinku peliä kohtaan, jopa kristit-
tyjen keskuudessa, on suurempi kuin pelaajien rötös, ja raha on kuviossa 
mukana. Prostituoituja on olemassa, koska on olemassa miehiä, jotka ha-
luavat heitä. Jos katsojat kieltäytyisivät menemästä katsomaan pelejä ja 
rahavirrat näin alkaisivat kuihtua, varsinkin näille “ääliöille”, jotka kieltäy-
tyvät kunnioittamasta lippuaan mutta ovat valmiita nauttimaan naurettavas-
ta kuukausipalkasta, niin asiat muuttuisivat nopeasti ja nämä suurisuut 
hiljennettäisiin. Missä ovat kaikki Hollywoodin lipevät mie-
listelijät, jotka lupasivat lähteä Amerikasta, jos Trump voit-
taa? He pyörivät edelleen mukana kuvioissa ansaiten nauret-
tavia kuukausipalkkoja, koska ihmiset haluavat asian olevan niin.
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Tulevia tapahtumia
Tampere Areenalla:

Apostolinen konferenssi ja 
viikonloppuseminaari 

1.-10.12.2017 

Apostolinen konferenssi 
pe 1.12.- pe 8.12.

Kaikille avoin seminaari 
pe 8.12. (alk.klo 18 ) - 

su 10.12. 

puhujina 
Michael Howard ja 

Dutch VanderVlucht

ks. tarkemmat tiedot s. 3

Tervetuloa!
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Enemmän kuin koskaan ennen, on aika nostaa korkealla Herran viiri. Epäkunnioitus Kristusta ja epäkunnioitus lakia 
ja järjestystä, johtajuutta ja jopa perustuslakia kohtaan osoittaa, mitä kaheleita rikas eliitti itse asiassa on. Ahkerien ja 
rehellisten veroja maksavien kansalaisten on aika nousta yhdessä ja taistella tätä vastaan. On seurakunnan aika nous-
ta yhtenäisenä ja taistella vastaan. On seurakunnan aika palata Apostolien tekoihin ja ennemmin kuin tehdä kompro-
misseja maailman miellyttämiseksi sen toivossa, että ne voittaisivat heidät puolellemme, sen tulisi antaa Pyhän Hengen 
sytyttää itsensä tuleen. ”Ja he olivat alati, joka päivä, yksimielisesti pyhäkössä ja mursivat kodeissa leipää ja nauttivat 
ruokansa riemulla ja sydämen yksinkertaisuudella, kiittäen Jumalaa ja ollen kaiken kansan suosiossa. Ja Herra lisäsi 
heidän yhteyteensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen.” (Apt.2:46-47) HERRA lisäsi sieluja seurakuntaan PÄIVIT-
TÄIN, ei ihmisen aloite tai kompromissi. Ja Herra lisäsi sieluja, koska seurakunta oli JÄRJESTYKSESSÄ Sanan kanssa. 
Olemme menettäneet voiman rukoilla ihmisten puolesta ja nähdä heidän vapautuvan. Monet pastorit eivät edes usko 
riivaajiin tai vaikutukseen, joka näillä on ihmisten elämiin. Haluaisimme mieluummin turvautua psykologiaan. Yhä har-
vemmat pastorit uskovat jumalalliseen paranemiseen ja turvautuvat mieluummin lääketieteelliseen ammattikuntaan. Maa-
ilman ja seurakunnan välillä on vain vähän eroa, ja se osoittaa, kuinka olemme tehneet kompromissin henkilökohtaisen 
hyödyn ja tyydytyksen tähden. Olemme valinneet viihteen ennemmin kuin Apostolien tekojen vakaan PERUSTUKSEN, 
jossa he pysyivät VAKAASTI apostolien opissa, rukouksissa, leivän murtamisessa ja hengellisessä yhteydessä.

En voi tietenkään muuttaa vanhoja viinileilejä, mutta voin päästää Pyhän Hengen elämääni niin, että Hän muuttaa tämän viinileilin. 
En voi estää “ääliöitä” polvistumasta kansallislaulun aikana, mutta voin boikotoida peliä ja sinne menemistä, ja niin estää noita 
“ääliöitä” saamasta kovalla työllä ansaitsemiani rahoja. En voi saada toista uskovaa tekemään niin kuin itse teen, mutta voin 
olla niin täynnä Pyhää TULTA, että elämäni on kävelevä kirje voimasta, joka saa ihmiset huomaamaan sen. Missä sinä seisot?

- Michael Howard

Ms Aida Phirin todistus Nsanjen matkasta 
Peppiinan kanssa

Saavuimme Nsanjeen iltapäivällä 6.8.2017, paikal-
linen minibussimatka meni lujaa ja hyvin ja Jumala oli 
meidän kanssamme.

Kuljimme viikon Nsanjen johtavan aluepastorin Mason 
kanssa joka päivä eri paikallisseurakunnissa, joskus 
kivisienkin teiden takana sekä moottoripyörällä että 
polkupyörätaksilla. Paikallispastorit ja seurakunta vas-
taanottivat meidät aina sydämellisesti vastaan, meillä 
oli opetuksia kokouksissa ja ihmiset olivat kosketettuja 
Jumalan sanasta ja Pyhästä Hengestä, tekivät paran-
nusta ja saivat henkilökohtaista rukousta.

Viikon joka päivä olimme eri seurakunnissa puhumas-
sa, aiheita olivat Jumalan rakkaus, Hänen tuntemisen-
sa syveneminen, parannuksenteko, miten erottautua 
ja olla Valtakunnan asukas, viisas ja kypsä morsian. 
Viimeisenä päivänä ms Pepinna puhui 1.Joh.4:14-17, 
kuinka Jumala lähetti ainoan Poikansa pelastamaan 
meidät, ja ihmiset olivat kovin kosketettuja ja siunattuja 
Pyhällä Hengellä. 

Myös paluumatkamme Blantyreen oli hyvä ja Jumala 
oli kanssamme. –Aida

Minibussi oli elämys kanoineen ja torille myynti-
in menevine nyssäköineen, joita riitti meidänkin 
syli täyteen kattoon asti. Ms Aida on nuori Ju-
malan nainen, palava todistaja, huomaavainen, 
auttavainen ja ihana tulkki. Kiitos, Aida, ikimuis-
toisesta yhteisestä matkastamme Jumalan 
kanssa ja Hänen lähetteinään. – Peppiina

**************************************************************************************************************
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Tervetuloa joulukuun Apostoliseen konferenssiin Tampere Areenalle !

Talven 2017 konferenssi alkaa pe 1.12. ja päättyy su 10.12. Se muodostuu opetusviikosta pe 1.12. – pe 8.12., 
jota seuraa joulukuun seminaariviikonloppu pe 8.12. –  su 10.12. Konferenssin ja seminaarin teemana on 
Esirukous - Läpimurto kansakunnissa. Opettajina toimivat pastori Michael Howard ja pastori Dutch 
VanderVlucht.

Seminaariviikonloppu on kaikille avoin ja maksuton. Myös apostolisen iltakokouksiin klo 19 on kaikilla vapaa 
pääsy. Apostolinen konferenssi on maksullinen ja siihen ilmoittaudutaan seuraavien ohjeiden mukaan. Voit ilmoit-
tautua koko ajaksi tai yksittäisille päiville. Paikkoja on rajoitetusti ja ne täytetään ilmoittautumis- ja maksujärjestyk-
sessä. Ilmoittautuminen on jo alkanut.

Ilmoittaudu mukaan sähköpostilla kauppa@ooa.fi tai tekstiviestillä, (puhelimitse)  numeroon 050 4949546.

Ilmoittautuessasi tarvitsemme seuraavat tiedot:
1. Etu- ja sukunimi
2. Aika, jolle olet tulossa (koko aika tai erilliset päivämäärät, huom! Max 3vrk päivähinnalla, jonka jälkeen   
 veloitetaan koko maksu).
3. Ruokailu vai kahvi (on valittava jompikumpi).
4. Sähköpostiosoite (info-kirjettä varten) ja puhelinnumero.

Konferenssimaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä Out of Africa ry:n tilille
FI82 1257 3000 5321 29, jonka jälkeen ilmoittautuminen on sitova.

Hinnat ovat:
- 350 eur/hlö/koko aika 1.12.-10.12. (sisältää ruokailut ja kahvit/teet) tai 50eur/yksittäinen päivä/hlö (max   
 3vrk, jonka jälkeen maksetaan koko hinta) /hlö.
- 200 eur/hlö (pelkät kahvit) tai 30 eur/yksittäinen päivä (max 3vrk, jonka jälkeen maksetaan koko hinta)/hlö.
- Opiskelijat ja eläkeläiset 250 eur/hlö/koko aika 1.12.-10.12. (sisältää ruokailut ja kahvit) tai 30 eur/yksittäi-
 nen päivä/hlö (max 3vrk, jonka jälkeen maksetaan koko hinta) /hlö.

Ruokailu sisältää päivittäin aamiaisen, lounaan ja kevyen päivällisen (keitto), (myös seminaariviikonlopun aikana 
la ja su) Areenan ravintolassa ja kahvit viikolla yläkerrassa oppituntien välillä. Seminaarikahvio palvelee vieraita 
väliajoilla lauantaina ja sunnuntaina seminaarin aikana.

Majoitusvaihtoehtoja joulukuun konferenssin aikana on yöpyminen hotellissa/motellissa tai airbnb.fi sivuston 
tarjoamissa huoneissa/huoneistoissa. Airbnb.fi sivustolla tavalliset ihmiset vuokraavat huoneita kodeistaan/koko 
huoneistoja varsin edullisesti. Kirjoita hakusanaksi Tampere, Kaleva ja voit löytää majapaikan kävelyetäisyydeltä 
tai läheltä Tampere Areenaa. Sekä hotelli että Airbnb.fi varauksissa kannattaa varaus tehdä hetimmiten saadak-
sesi parhaan hinnan ja sijainnin Areenan suhteen. Toimistoltamme (email kauppa@ooa.fi) voit kysyä myös, onko 
jo jonkun toisen varaamassa Airbnb.fi huoneistossa sinulle tilaa ja toimistoon olet tervetullut ilmoittamaan, jos olet 
vuokrannut Airbnb.fi huoneiston ja haluat jakaa sen muun/muiden samaa sukupuolta olevien majoittujien kanssa. 
Internetistä löytyy sivuja kuten visittampere.fi, hotels.com tai priceline.com, joiden kautta hotelli/motellihuoneen 
varaaminen onnistuu.

Päivien aikataulut tai muutokset ovat mahdollisia ja ne tarkentuvat lähempänä tapahtumaa lähetettävään infokir-
jeeseen mennessä.   

Tervetuloa !



Rahankeräysluvan saaja : Out of Africa ry 
Keräysluvan numero: RA/2017/19 
Keräysaika: 9.1.2017 – 31.12.2018 
Keräysalue: Koko Suomi paitsi Ahvenanmaa 
Kerättävien varojen käyttötarkoitus: Sääntöjensä mukaan yhdistyksen tarkoituksena on Raamatun 
opetuksen mukaisesti tehdä lähetystyötä, humanitääristä avustustyötä, kehitysyhteistyötä sekä 
tarkoitukseen soveltuvaa voittoa tavoittelematonta mediatyötä maailmanlaajuisesti. 
  
Varat käytetään seuraaviin kohteisiin yhdistyksen hyväksytyn toimintasuunnitelman mukaisesti: 
1. Tuetaan lähetys- ja koulutustyötä sekä humanitääristä ja mahdollisesti  myös kehitysyhteistyötä 
Afrikassa, pääasiallisesti Malawissa, Mosambikissa ja eteläisessä Sudanissa. 
2. Kerätyillä varoilla tuetaan ja mahdollistetaan pääosin Suomessa, mutta myös ulkomailla (esim. 
Liettuassa, Iso-Britanniassa, Yhdysvalloissa ja mahdollisesti jossain vaiheessa myös Kiinassa) 
tapahtuvaa kristillistä koulutustyötä. Koulutustyöhön sisältyy kokoustoimintaa, erilaisia koulutuk-
sia, ja mahdollisesti radio-ohjelmien ja painotuotteiden tuottamista.
3. Lesken Ropo – projektin omarahoitusosuus: Kerätään UM:n projektirahoitukseen tarvittava oma-
rahoitusosuus osana Out of Africa ry:n vanhustyötä.

Keräystavat: Vedotaan yleisöön uutis- ja tiedotuskirjein, internet-ilmoituksin, radiossa ja tv:ssä ja 
lehti-ilmoituksin. Lisäksi järjestetään puhelinkeräys. Lahjoittaa voi soittamalla maksulliseen palve-
lunumeroon. Kerätyt varat käytetään viimeistään 6 kk rahankeräyslupakauden päättymisestä.
Lupaehdot: Kerättyjä varoja voidaan käyttää toiminta-, hallinto-, kehittämis- ja palkkakustannuksi-
in vain siltä osin, kuin ne aiheutuvat kerättävien varojen varsinaisten yleishyödyllisten käyttötarko-
itusten toteuttamisesta. Lue täysin kattavat tiedot käyttötarkoituksista netissä www.ooa.fi. 
Kiitos tuestasi! 

HUOM! Yhdistyksen 
uudet yhteystiedot 
mm. uutiskirje- ja 
tuotetilauksia varten:

Out of Africa ry
Jäähallinraitti 3
FI-33540 TAMPERE
FINLAND

puhelin: 
+358 50 494 9546
Sähköposti: 
info@ooa.fi kauppa@ooa.fi 

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

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

Tilinumero:

IBAN tilinumero: 
FI52 1257 3000 5352 88
SWIFT-tunnus: NDEAFIHH

Huom! Käytättehän tätä 
tilinumeroa ja alla olevia 
viitteitä tehdessänne 
lahjoituksen. Kiitokset!

Viitenumerot 2017

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

Viite 1177 – Afrikan työn 
yleinen viite  (sis. Kali-
bu-Raamattuyliopiston, 
Kalibu-Akatemia-koulun, 
pastorikannatuksen ja hu-
manitäärisen avustustyön)

Viite 5225  - OoA:n 
vanhustyö/Lesken 
Ropo –projekti (sis. Le-
sken-Ropo-vanhuskylän ja 
Kalibun klinikan)

Huom.! Vanhat viitenu-
merot
6004, 2011 ja 1012 ovat 
poistuneet käytöstä

Huutavan Ääni -tiimin vierailut loppuvuodesta 2017

Ulvila  Kotikokoukset Ulvilassa tiistaisin klo 18 
  Lisätietoja korpi.mikko@gmail.com
Jyväskylä  su 19.11. klo 14 ja 17, Sepänkeskus, os. Kyllikinkatu 1 
Kuopio su 26.11. klo 11  ja 14, Raittiustalon alakerran sali,
  os. Minna Canthin katu 52-54
Jyväskylä su 17.12. klo 14 ja 17, Sepänkeskus, os. Kyllikinkatu 1   
 
   

Kaikki tiedot päivittyvät nettiin www.ooa.fi. Tarkempia tietoja kokouksia koskien 
puh. +358 50 4949546 tai kauppa@ooa.fi.


