Helsingin ev.lut. Opiskelija- ja Koululaislähetys ry

Suomen Ev.lut.
OPISKELIJA- JA
KOULULAISLÄHETYS
Tunnus 5007593
00003 VASTAUSLÄHETYS

OPKO
maksaa
postimaksun

Kyllä, hyväksyn OPKOn tarkoituksen ja oppiperustan ja haluan liittyä Helsingin ev.lut. Opiskelija- ja Koululaislähetys ry:n jäseneksi!
Jäsenenä sinulla on ääni- ja vaalioikeus yhdistyksen kokouksissa.
Saat myös kotiisi Suomen OPKOn Arkki-lehden ja sähköpostitse
Helsingin OPKOn työntekijän rukouskirjeen. Jäsenmaksun suuruus
vahvistetaan vuosittain jäsenkokouksessa.

Helsingin OPKO tarjoaa sinulle levähdyspaikan arkesi keskelle. Tästä
levosta käsin on hyvä lähteä rakentamaan omaa yhteyttä Jumalaan
ja lähimmäisiin ympärillämme. Yhteyksiä etsiessä on tärkeää joskus
pysähtyä juttelemaan, lukemaan Raamattua, pohtimaan, rukoilemaan,
itkemään ja nauramaan aitojen ihmisten seurassa. Tähän seuraan
olet tervetullut omana itsenäsi.

Sukunimi ____________________________________________
Etunimet ____________________________________________
Osoite ______________________________________________
______________________________________________

Helsingin OPKOn visiona on viedä eteenpäin iloista sanomaa Jumalan
teoista – erityisesti opiskelijoiden maailmassa. Jokaisella opiskelijalla
on oikeus saada kuulla Jeesuksesta ja siitä mitä hän on itse kunkin
puolesta tehnyt. Osallisina tästä ilosanomasta haluamme olla kutsumassa kaikkia Jeesuksen ristin juurelle. Helsingin OPKO haluaa
olla tukemassa ja inspiroimassa sinua sekä levon että työn hetkinä.

Virallinen kotipaikka ___________________________________
Puh. _______________________________________________

Sinä olet tärkeä! Jo liittymällä jäseneksi olet mukana omalla panoksellasi ja merkittävänä tukijana. Kiitos siitä ja tervetuloa mukaan!

Sähköposti __________________________________________
Syntymäaika _________________________________________
(Alle 15-vuotiaat ovat juniorijäseniä, 15-28-vuotiaat varsinaisia
jäseniä ja 29 vuotta täyttäneet kannatus- eli seniorijäseniä.)

OPKOn tarkoituksena on oppiperustansa mukaisesti edistää Jumalan
valtakunnan leviämistä Suomen opiskelevan nuorison keskuudessa

Paikka ________________ Päiväys _____________________

johdattamalla heitä vastaanottamaan Jeesus Kristus
omakohtaiseksi Vapahtajakseen ja Herrakseen,

Allekirjoitus __________________________________________

ohjaamalla uskovia kasvamaan Jeesuksen Kristuksen
armossa ja tuntemisessa ja keskinäisessä yhteydessä,

Opiskelen Helsingin yliopistossa; opiskelijanro: _________________
(tietoa tarvitaan ja käytetään vain HYY:n järjestöjäsenyysasioita varten)
Olen täyttänyt 29 v. mutta opiskelen ja anon varsinaista jäsenyyttä.
En halua saada Arkki-lehteä.

korostamalla Raamattua Jumalan sanana, rukouksen
merkitystä ja antautumista Pyhän Hengen hallintaan sekä

Palauta jäsenanomus Helsingin OPKOn työntekijälle tai postitse.

ohjaamalla uskovia opiskelijoita voittamaan toisia Kristukselle ja toteuttamaan Hänen lähetyskäskyään.
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