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Taivas työssäni

Jumala ei koskaan ajatellut, että
tekisit työtäsi ilman Häntä.
Tampereella 24.11. Taivas työssäni -seminaaripäivän aikana kuultiin
opetusta ja todistuksia oman kutsun löytämisestä sekä kristittynä
elämisestä yhteiskunnassa.
LUE LISÄÄ s. 8-9

Rakennammeko rauhaa?
”Autuaita ovat rauhantekijät, sillä heidät pitää
Jumalan lapsiksi kutsuttaman”. Matt. 5:9

O

lin hiljattain mukana yhdessä käräjäoikeuden sovintomenettelyssä, jossa kaksi
entistä liikekumppania yrittivät
löytää ratkaisua kiistaansa. Tällä
pyrittiin välttämään varsinainen
oikeudenkäynti. Päivän aikana käytiin paljon keskustelua eri näkökulmista sekä pohdittiin syitä erimielisyyksiin sekä ratkaisuehdotuksia
niihin. Lopuksi toinen osapuoli tarjosi reilua uutta sopimusta, johon
toinen ei kuitenkaan ollut halukas
suostumaan. Jäin ihmettelemään
toisen osapuolen joustamattomuutta. Mieleeni nousi välimiehen
avaussanat tilaisuuden aluksi: ”Tässä vaiheessa jokainen osapuoli on
mielestään 100% oikeassa, mutta
jos asia etenee tuomarille, sen jälkeen kukin on vain 50% on oikeassa”.
Kun riitaan tarvitaan kaksi, niin
useimmiten molemmat ovat sekä
oikeassa että väärässä. Oman virheen myöntäminen vaatii nöyryyttä ja usein luopumista omista
oikeuksista. Liike-elämässä ristiriitoja syntyy pääsääntöisesti rahan
ympärille. Rahasta on helppo riidellä ja toinen on helppo nähdä
ahneena ja itsekkäänä. Omasta
osuudesta on vaikea luopua. Jeesus kuitenkin kehottaa meitä olemaan rauhantekijöitä, antamaan
anteeksi ja kulkemaan ylimääräinen matka vihamiehemme kanssa.
Rauhan ja sovinnon saaminen on
raamatullista.

Jesaja 9:6 sanoo: ”Sillä lapsi on
meille syntynyt, poika on meille
annettu, jonka hartioilla on herraus, ja hänen nimensä on: Ihmeellinen neuvonantaja, Väkevä Jumala,
Iankaikkinen isä, Rauhanruhtinas.”
Jeesus on totinen Rauhanruhtinas,
niin ihmisten kuin kansojenkin välillä. Jos Jeesus hallitsee sydämessä, on meillä rauha ihmisten ja Jumalan kanssa. On myös ihmeellistä, miten umpisolmussa olevaan
tilanteeseen Pyhä Henki voi antaa ratkaisun. Hän on Ihmeellinen
Neuvonantaja.
Joulun aikana on hyvä miettiä mennyttä vuotta, antaa anteeksi ja sopia
asiat. On hyvä rukoilla viisautta ja
oikeita sanoja. Anteeksianto vapauttaa ja antaa voimaa. Tämän
olen saanut kokea itse usein. Olen
ollut myös itse keskellä riitaisaa
prosessia yhdessä yhtiössä menneenä vuotena. Emme ole vielä
löytäneet käytännön ratkaisua,
mutta olen tehnyt päätöksen rukoilla, siunata, rakentaa rauhaa
kaikkien kanssa ja etsiä Ihmeellisen
Neuvonantajan johdatusta. Meidät
on kutsuttu olemaan rauhantekijöitä.

eliin sekä tekemään liiketoimintaa Israelin kanssa. Samalla Israel
saa olla siunaamassa kansakuntia
osaamisellaan, teknologiallaan ja
arvoillaan. Olemme juutalaisten
kanssa yhtä – meillä on yhteinen
menneisyys sekä yhteinen tulevaisuus, jota haluamme ICCC:nä olla
rakentamassa.
Myös Suomen työn osalta voimme
olla kiitollisia. Olemme saaneet uusia jäseniä, aluetyö on vahvistunut
ja seminaarimme ovat olleet siunattuja. Olemme kiitollisia jokaisesta jäsenestä ja rukoilemme johtokuntana, että jokainen jäsenemme
voisi kokea rauhaa, iloa ja vapautta
kaikilla elämän osa-alueilla.
Rauhallista ja siunattua
joulua kaikille
Saku Pitkänen

ICCC:ssä meillä on ollut hieno vuosi. Kansainvälinen konferenssi Israelissa oli onnistunut ja Jumala avasi
meille uusia ovia Israelissa. Jumala
on kutsunut ICCC:n palvelemaan
Israelia ja kytkemään muita kansainvälisiä liikemiesjärjestöjä Isra3
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Israelin menestyminen on
siunaus koko maailmalle
Tarja Jääskel äinen
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Vas. Jan Sturesson, Steve Gunningham 		
ja Mordechai Wiseman
2 Claudette, Chapelle ja Félix / ICCC-Burundi
3	Ylistyshetki
4 Vas. Tarja Jääskeläinen, Ralph Krogius,
Olavi Rapo, Susanna Pitkänen.

Jerusalemin kansainvälinen konferenssi haastoi kristittyjä
suhtautumaan kutsumukseensa vakavasti.
ICCC:n konferenssi 3.-7.11. sisälsi
inspiroivaa opetusta, workshoppeja, paneelikeskusteluja, seminaareja, business matchmakingia ja paljon muuta. Konferenssissa kuultua:

• Jumala valitsi Israelin ja juuta-

laiset. Juutalaisilla ja kristityillä on
yhteinen historia sekä yhteinen tulevaisuus. Kristittyjen tulisi tunnustaa juutalaiset juurensa ja juutalais-kristilliset arvonsa edistämällä
kristittyjen ja juutalaisten välistä
bisnestä. - Jan Sturesson, ICCC International Board

• Bisnes on kanava ilmaista Juma-

lan luonnetta ja raamatullisia periaatteita. - Timo Plutschinski, WEA
Business Coalition

• Kun maailma yrittää kirjoittaa his-

toriaa uudelleen ja julistaa asioita,
mitä ei ole koskaan ollut, se edistää boikottia Juudean ja Samarian
tuotteille. Kun he väittävät, että
juutalaisilla ei ole yhteyttä heidän
pyhiin paikkoihinsa, he aliarvioivat
kristillistä uskoa ja monoteististen
uskontojen perustuksia. - Robert
Ilatov, Knesset

• Jumala valitsi temppelivuoren

mihin hän laittaa nimensä. Minkä
Jumala valitsee, siitä ei paholainen
tykkää. Kansat tulevat ja palvovat
Jumalaa vapaaehtoisesti tai pakolla (Ps 2:1-6). Meitä eivät johda
uutiset vaan Juudan leijona - Rick
Ridings, Succat Hallel

• Kulje lähellä Jumalaa ja ihmistä.
Työsi tulee olla instrumentti Jumalan kädessä. Nooan päivinä ihmiset
eivät erottaneet päiviä ja hetkiä. He
eivät kysyneet Herralta. Kun kuuntelemme Herra puhuu. Kun tottelemme, Hän toimii.
4
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• On kansojen muutoksen aika.
Rukoile, että sinun kansasi vaihtuisi vuohikansasta lammaskansaksi.
Kristityt ratkaisevat maansa kohtalon. ”Jos silloin kansani, jonka
olen ottanut omakseni, nöyrtyy ja
rukoilee, niin minä kuulen sitä taivaaseen...” (2 Aik. 7)
• Aabrahamin siunaus oli koko

maailmalle tarkoitettu. Israel tarjoaa samat oikeudet juutalaisille,
kristityille ja muslimeille. He luovat
teknologiaa koko maailmaa varten
pelastamaan elämää ja parantamaan sen laatua. Aabrahamin rikkaus tuli Herralta, samoin Israelin
menestys. Kaikki tämä on ihmettä. Emme halua olla rikkain kansa
vaan valo kansoille. Israelia siunaavilla kansoilla ja yksilöillä on Herran
suojelus, mutta sen vastustajilla kirous. Me kaikki tarvitsemme tätä
maata ja sen siunausta. - Israelin
365. Rabbi Tyly Weisz)

• Et voi tehdä bisnestä vain voittaaksesi ihmisiä. Jos agendasi on
siunata ihmisiä, syntyy luottamus.
Opetamme Business Schoolissa,
kuinka johtaa kuunnellen Jumalaa.
– Mordechai Wiseman, First Fruits
• Olemme tavoittaneet tuhansia

maahan muuttavia juutalaisia rakastamalla heitä. Sosiaalityö, raamatunopetus ja ihmisten palveleminen ovat moninkertaistaneet
seurakuntamme
jäsenmäärän.
Kristittyjen tulisi vierailla seurakunnissa ja osoittaa rakkautta juutalaisille. - Israel Bochtar, Beit Hallel,
Ashdod

• Kristittyjen ja juutalaisten välinen yhteistyö osoittaa Jeesuksen
rakkauden myös arabeille ja palestiinalaisille. Emme voi samanaikai-

2

sesti rakastaa juutalaisia ja vihata
arabeja tai rakastaa arabeja ja vihata juutalaisia. Israel on Jumalan
valitsema kansa, ja kukaan ei voi
muuttaa tai korvata sitä. Valinta on Kutsujan tähden, ei tekojen
tähden. Aabrahamin liitto Jumalan
kanssa on ikuinen. - Naimi Khoury,
First Baptist Church, Betlehem

3

• Tehtävämme on lohduttaa Sii-

onia humanitäärisen työn kautta
sekä aktivoida maailmanlaajuista
seurakuntaa tukemaan Israelia ja
rukoilemaan sen puolesta. Kutsumme kaikkia kristittyjä tulemaan
Jerusalemiin lehtimajanjuhlille. Jürgen Bühler, ICEJ Jerusalem
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• Messiaaniset nuoret Israelissa eivät kovin aktiivisesti hakeudu työelämään, koska pelkäävät vainoa
ja syrjintää. Noin 80 % heistä on
tällä hetkellä vapaaehtoistyössä tai
kristillisten yhteisöjen palveluksessa. Varustamme ja autamme heitä
löytämään kutsumuksensa ja paikkansa yhteiskunnassa. - Ann Carrol, Revive Israel
• Kiitos ICCC-vanhemmat, minun

uskoni on syttynyt teidän tarinoistanne! Meidät on kutsuttu olemaan uniikkeja ja astumaan ulos
veneestä. Kun lentokoneemme ei
käynnistynyt vuoriston koulutusleirillä, Pyhä Henki antoi minulle
näyn, ja Jeesuksen nimessä käskin
konetta käynnistymään. Ihme tapahtui ja pääsimme kotiin. – Lentäjä Rebekka Hansen, Young Professionals, Norja

7
6
5

5	Albert ja Heli Veksler (JPB), Fredrik ja
Kerstin Ekholm
6 Rick Ridings, Succat Hallel
7 Rukous Israelin puolesta. Susanna
ja Saku Pitkänen sekä ylistyksen-		
johtaja Birgitta Veksler (taustalla)
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ARISE SUMMIT

Rakkaus Israeliin

ICCC järjesti marraskuun alussa business-konferenssin yhdessä israelilaisten kumppanien kanssa. Tämä
oli osa ICCC:n kansainvälistä vuosikonferenssia. Vuosikonferenssi pidettiin Jerusalemissa, mutta ARISE
SUMMIT -tapahtumaa varten matkasimme Tel Aviviin, joka on Israelin liike-elämän keskus. Israelissa
Jerusalem on hallinnon, uskonnon
ja turismin keskus, mutta bisnes
tehdään Tel Avivissa. ARISE:n (Alliance to Reinforce Israel’s Security and Economy) tavoitteena on
vahvistaa Israelin positiivista mielikuvaa maailmalla ja löytää keinoja kansainvälistä BDS (Boycott,
Dis-investment and Sanctions)
-liikettä vastaan. Bisnes yhdistää
kaikkia riippumatta uskonnosta
tai etnisestä taustasta. Siellä missä
tehdään liiketoimintaa, yhteistyö ja
yhteiselo on vahvaa.

Maryvonne Frauchiger vastasi
Jumalan kutsuun rakastaa Israelia. Jumala antoi hänelle idean ja
myöhemmin unelmatyön.

mullisti Maryvonnen elämän

business-konferenssi Israelissa

Yritysesittelyt
ARISE-konferenssi koostui aamulla lyhyistä ns. keynote esityksistä.
Puhujina oli mm. ARISE:n puheenjohtaja Calev Myers, ICCC:n kansainvälinen johtaja Jan Sturesson
sekä Israelin Knessetin jäsen MK
Gilad Erdan. Näiden jälkeen kuultiin mielenkiintoisia yritysesityksiä.
Yksi mielenkiintoisimmista oli Kite.
Pride yrityksen esitys. Yritys valmistaa pääasiassa laukkuja, jonka materiaalina on purjekangas. Erikoista
on se, että Kite.Pride:n kaikki työntekijät ovat entisiä prostituoituja.
Yritys tarjoaa heille työtä ja merkityksen sekä ulospääsyn entisestä
elämästä. Tätä kautta yritys on osa
sosiaalista muutosta Israelissa.
Järjestetyt tapaamiset
Iltapäivällä oli ohjelmassa ennalta järjestettyjä B2B matchmaking
tapaamisia ICCC:n jäsenyritysten
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ja israelilaisten yritysten välillä.
Yhteensä tapaamisia oli noin 200.
Näissä noin 20 minuutin tapaamisissa päästiin tutustumaan lyhyesti vastapuoleen ja arvioimaan,
kannattaako keskusteluja jatkaa
myöhemmin. Näistä matchmaking-tapaamisista on aikaisempina
vuosina saatu hyviä kokemuksia ja
israelilaiset kumppanimme olivat
tästä osuudesta hyvin innostuneita. Aika näyttää kuinka paljon
konkreettista liiketoimintaa näistä
syntyy.
Matchmaking-tapahtuman aikana
oli muulle osallistujajoukolle tarjolla lyhyitä esityksiä, joissa kerrottiin
viimeisimmistä israelilaisista innovaatioista. Ne käsittelivät muun
muassa lohkoketjuja, keinoälyä ja
virtuaalivaluuttoja. Näistä saatiin
osallistujilta hyvin positiivinen palaute.

Jokavuotinen tapahtuma
ARISE SUMMIT järjestetään jatkossa joka vuosi, joten ensi vuonna
on taas mahdollisuus osallistua tapahtumaan. Toivottavasti saamme
Suomesta hyvän delegaation mukaan. Kannattaa lähteä rohkeasti
liikkeelle ja verkottua. Vaikka tuntuisi, ettei omalla liiketoiminnalla
ole kosketuspintaa Israeliin, niin jo
mukana olo on tärkeää. Se on yksi
konkreettinen tapa palvella Israelia. Kun meitä on iso joukko paikalla osoittamassa rakkautta käytännön tekojen kautta Israelissa,
niin sillä on vaikutusta vastapuolen
henkilöihin. Näimme ja koimme tämän konkreettisesti tällä matkalla.
Saku Pitkänen

ICCC:n kansainvälinen johtaja Jan Sturesson

Afrikkalainen John Kauya Botswana (toinen
oik.) vaimoineen ja tyttärineen Tel Avivin
Arise-konferenssissa Fredrik ja Kerstin
Ekholmin kanssa. Kaikki osanottajat saivat
lahjaksi Fredrikin On aika rakentaa -kirjan.

Sveitsiläinen Maryvonne Frauchiger työskenteli matkatoimistossa.
Eräänä päivänä hän lähti työkaverinsa mukana matkalle Puolan
Auschwitziin. Siellä hän tapasi kaksi vanhaa miestä krematoriouunin
raunioilla. He kertoivat sen olevan
heidän entinen pakkotyöpaikkansa. Keskitysleirillä heidän tehtävänään oli ollut ottaa ruumiit kaasukammioista ja polttaa ne uunissa.
He olivat polttaneet myös leirissä
kuolleiden ruumiita. Heidän kaikki edeltäjänsä oli tapettu puolen
vuoden välein, jotta tiedot tapahtumista pysyisivät salassa. Nämä
kaksi miestä pelastuivat vain siksi,
että sota oli lopuillaan ja leirin johtajilla ei ollut aikaa opettaa uusia
työntekijöitä. Raskaan salaisuuden
kantamisen sijasta he kertoivat valinneensa totuuden kertomisen:
”Mitä tapahtuukin, valitse elämä.
Elä, selviä, todista!”
– Tämä tapaaminen muutti minut.
Pieni siemen oli kylvetty elämäni maaperään. Se tarvitsi vai tilaa.
Kun palasin kotiin, matkatoimiston
johtaja ilmoitti, että hän oli varannut minulle pikamatkan Israeliin.
Minun piti ottaa pieni matkalaukku ja lähteä seuraavana
päivänä. Löysin itseni
Yad Vashemista Jerusalemista vain viikkoa
Maryvonne osallistui Jerusalemin
ICCC-konferenssiin
marraskuussa 2018.

myöhemmin kuin olin ollut Auschwitzissa. Mikä outo tunne! Maryvonne kertoo.

Taidetta sosiaaliseen mediaan
Vuosia kului. Maryvonne meni naimisiin ja sai kaksi lasta. Raskaudenaikainen sairaus sulki hänet
kotiin neljän seinän sisälle. Vuonna
2013/2014 hän näki uutisia Gazan
rakettitulesta Israeliin ja ihmetteli,
miksi uutiset muualla maailmassa
eivät maininneet mitään asiasta.
Hän sai idean jakaa positiivista sisältöä Israelista sosiaalisessa mediassa. Hän jakoi uutisia keksinnöistä lääketieteessä, teknologiassa,
tietokonealalla sekä rohkaisevia
raamatunlauseita ja kuvia Israelista. Jonkin ajan kuluttua hän päätti
keskittyä taiteeseen, sillä taide on
universaali ja puhuu kaikkien kieltä.
– Aloin etsiä tietoja israelilaisista/
juutalaisista taidemaalareista, kuvanveistäjistä jne ja jaoin niitä eri
ryhmille. Tulos oli enemmän kuin
positiivinen, sillä viestit olivat vastapainoa huonoille uutisille. Taiteilijat alkoivat kiitellä minua postauksistani. Monet olivat voineet
myydä taidettaan ja maksaa laskunsa. Olin iloinen vastatessani Jumalan kutsuun rakastaa, auttaa ja
lohduttaa Israelia.

Työtarjous Manhattanilta
Maryvonne jatkoi työtä noin 18 kk,
useita tunteja päivässä, viisi päivää
viikossa. Yllättäen eräs taiteilija tiedusteli, tietäisikö Maryvonne galleriaa New Yorkissa. Hänen unelmansa oli järjestää siellä näyttely.
Maryvonne kävi läpi kaikki kontaktit ja löysi Manhattanilla olevan taidegallerian johtajan yhteystiedot.
– Lähetin muodollisen kyselyn ja
selitin mitä teen. Sen tuloksena
tapasin kyseisen johtajan pari kertaa skypen kautta. Hän oli tarkistanut kaikki postaukseni useiden
kuukausien ajalta ja piti niistä.
Kuullessaan, että minulla ei ollut

Tarja Jääskel äinen
Maryvonnen web-sivu:
www.mkprod.ch

taideopintoja, hän tarjoutui opettamaan minulle lisää sekä maksamaan palkkaa työstäni. Hän sanoi,
että tuota vaistoa ja sydämen paloa ei voi opettaa, mutta kaiken
muun voi.
Maryvonnen tarina oli koskettanut
taidegallerian johtajaa, joka oli itse
holokaustista selviytyjä, sillä hänen
vanhempansa olivat selvinneet
elossa keskitysleiriltä.
– Vastasin myöntävästi työtarjoukseen. Siitä päivästä lähtien olen löytänyt elämän, jota en olisi koskaan
kuvitellut eläväni!

Missiona elämän suojeleminen
Maryvonne opetteli uudelleen puhumaan englantia, osti tietokoneen ja uuden puhelimen. Hänen
poikansa opetti hänet käyttämään
tietokonetta.
– En koskaan olisi saanut tällaista
mahdollisuutta maailmassa. Vain
Jumala antoi minulle tämän idean, Hän ei jäljittele muita! Hitaasti
ja varmasti Aabrahamin, Iisakin ja
Jaakobin Jumalan avulla olen voinut esitellä monia israelilaisia taiteilijoita New Yorkissa. Taiteilijalle
näyttely NYK:ssä on monen vuoden työn tulos ja voitto ammatissa.
Bisnes ei ole Maryvonnelle itsetarkoitus. Se on keino ja väline,
jota Jumala käyttää vastauksena
kutsuun. Tarkoituksena on luoda
rahasto, jolla voi auttaa hyökkäysten uhreja (lääketieteellinen ja psykologinen hoito, hautauskustannukset, rakettisuojia Gazan lähellä
oleviin kouluihin sekä sairaiden ja
vanhusten koteihin, koska he eivät
pääse suojiin hälytyksen tultua).
– Olen hyvin alussa. Minulla on
ystävä ja yhteistyökumppani, joka
rakastaa Israelia ja juutalaisia. Etenemme askel askeleelta. Joka päivä opimme jotakin uutta ja voimme vain luottaa suureen Jumalaan,
joka on uskollinen.
7
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Taivas työssäni
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Jumala ei koskaan ajatellut, että tekisit työtäsi ilman Häntä.
Suomen ICCC järjesti Tampereen Hervannan Katukappelissa 24.11. seminaaripäivän nimeltä Taivas työssäni.
Päivän aikana kuultiin opetusta ja todistuksia oman
kutsun löytämisestä sekä kristittynä elämisestä yhteiskunnassa.

Iloista työnantajaa Jumala rakastaa
Liikenneasemayrittäjä Jari-Pekka Koposella on Keski-Suomessa kolme huoltoasemaa, joissa ei myydä
olutta, alkoholia eikä tupakkaa. Koposen mielestä
olisi ristiriitaista myydä autoilijoille tuotteita, jotka
heikentävät terveyttä ja liikenneturvallisuutta. Kaivinkoneyrittäjästä sadan työntekijän johtajaksi ja yrittäjien puolestapuhujaksi noussut Jari-Pekka puhuu mieluummin valmentamisesta kuin johtamisesta.
- Valmentaja luo suhteen työntekijän kanssa ja on
kiinnostunut hänestä muutenkin kuin palkansaajana.
Työntekijöiden tervehtiminen hymyssä suin on tärkeämpää kuin luulemmekaan, hän sanoo.

• Nehemia toimi juomanlaskijana ja kuvernöörinä.
Jumala kutsui hänet ennalleenasettamaan Jerusa-		
lemin muurit ja hengellisen tilanteen Israelissa. Ennen kuin hän puuttui sosiaalisiin uudistuksiin, hän
oli hankkinut auktoriteetin työnsä kautta
(Neh. 5:6-11).

Oikeat arvot ja valinnat
Pastori Timo Penttilä puhui Aabrahamin suhteesta
työhön ja rahaan. Abraham oli rikas, mutta se ei ollut
hänelle päämäärä. Hän ei suostunut lahjontaan ja piti
tarkan rajan maailman ja Jumalan asioiden välillä (1
Moos 14:23). Hän maksoi myös kymmenykset kaikesta. Aabraham kuuli Jumalan äänen ja myös toimi sen
mukaan.
Kansanedustaja Antero Laukkanen rohkaisi uskomaan aina Jumalaan
ja odottamaan, että Hän käyttää meitä työssämme.
– Jumala ei koskaan ajatellut, että tekisimme työtä ilman Häntä. Hän haluaa olla osa sitä. Jos Jumala saa
Fredrik Ekholm on ansioitunut rakennusalan yrittäjä sydämemme kokonaan, niin ei oikeastaan ole väliä
Vaasasta, joka on rohkea vaikuttaja kristillisten arvo- mitä teemme, sillä teemme kaiken Hänelle, Laukkajen puolesta kaikkialla. ICCC:n kansainväliset tehtävät nen sanoi.
vievät häntä eri puolille maailmaa. Fredrik on Vaasan
ruotsinkielisen helluntaiseurakunnan tukipylväs sekä Elämä on valintoja. Meillä voi olla hyvä elämä ja hyvä
Beninin ja Israelin kunniakonsuli. Hänen puheensa tavoite, mutta me voimme olla myös täynnä Jumalaa.
sisälsi omaa todistusta sekä rohkaisua elämään ko- Meillä voi olla hyviä vaihtoehtoja, mutta on olemassa
konaisvaltaista Kristus-elämää kaikkialla. Fredrikin myös Jumalan vaihtoehtoja. Me voimme kulkea hyelämäntarinan voi lukea hänen kirjastaan ”On aika vää tietä tai Jumalan yliluonnollista tietä. Me voimme
onnistua monissa asioissa, mutta meillä voi olla myös
rakentaa”.
Jumalan suosio.
Työ ja kutsumus – lepoa parhaimmillaan
Iltapäivän paneelikeskustelussa nuoremman polven
Suomen ICCC:n puheenjohtaja Saku Pitkänen puhui ammattilaiset kertoivat johdatuksesta ja valinnoisaiheesta työ ja kutsumus – lepoa parhaimmillaan. Hän taan.
otti esimerkkejä Raamatun henkilöiden elämästä:

3

4

5

• Mooses työskenteli faraon hovissa ja paimenena,
mutta Jumala kutsui hänet johtajaksi ja kansan vapauttajaksi.
• Joosef oli johtaja ja organisoija, joka työskenteli
Egyptin pääministerinä. Jumalan kutsu pelastaa 		
kansa nälänhädältä oli jo kauan hänen elämänsä 		
yllä.
• Lainoppinut fariseus Saulus Tarsolainen vainosi kristittyjä, mutta Jumala kutsui hänet apostoli Paavaliksi sekä opettajaksi ja hengelliseksi johtajaksi.
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Kuvat:
1	Puhumassa Fredrik Ekholm (vas)
ja Saku Pitkänen
2 Sirkka ja Vesa Kemi johtivat ylistystä
3 Tarja Jääskeläinen (vas), Jari-Pekka Koponen
ja Ella-Roosa Tenhunen
4 	Antero Laukkanen
5 Kahvikeskustelua
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FREDRIK EKHOLM ja TAR JA JÄÄSKEL ÄINEN

FREDRIK EKHOLM

Euroopan Rukousaamiainen ja
ECI:n 15-vuotisjuhla
1

2

UUSI JÄSEN ICCC:SSÄ
kanen. Toiminta on kasvannut ja saanut arvostusta Brysselissä EU-parlamentaarikkojen
piirissä sekä muualla maailmassa aina YK:ta
myöten. Järjestön perustaja ja johtaja Tomas
Sandell kertoi juhlassa, että tähän uskon hankkeeseen kaikki varat ovat tulleet yliluonnollisesti. Kun hän esittää hallitukselle alkuvuodesta budjetin, koossa on yleensä vain 4%, mutta
toimintaa jatketaan uskossa, ja rahat tulevat
lahjoituksina.
Monilla meistä on ollut etuoikeus kytkeytyä
tähän työhön myös taloudellisesti. Suomen
ICCC on tehnyt ECI:lle 6-7 vuoden aikana vuosittaisen lahjoituksen. Järjestöllä on päteviä
hallituksen jäseniä sekä muutamia aktiivisia
asianajajia. Israelissa ECI on arvostettu myös
hallitustasolla. Pääministeri Benjamin Netanyahu lähetti juhlaan kirjallisen tervehdyksen.
EUROOPAN PARLAMENTISSA järjestetyssä
ECI:n seminaaripäivässä 6.12. oli yhteensä 13
puhujaa, mukana monia MEP-henkilöitä. Knessetin edustajat Josh Reinstein ja Yehuda Glick
puhuivat. Glick myös lauloi sytytettyään ensin
neljännen Hanukkah-kynttilän, koska oli Hanukkah-juhlan neljäs päivä.

4

3

Seminariin osallistui noin 115 ihmistä. Kaikille läsnäolleille Israelin tukeminen oli itsestään
selvää sekä Raamatun pohjalta että juutalaisten olemassaolon oikeuden näkökulmasta.
Miten maailma voikaan olla niin sokea, että
jopa YK kohdistaa ainoastaan syytöksiä ja julistuksia Israelia vastaan, tukien jopa terrorismia?

Euroopan parlamentissa järjestettiin joulukuun alussa rukousaamiainen ja ECI:n 15-vuotisjuhla.
Euroopan Rukousaamiainen pidettiin 21. kerran Brysselissä 4.-5.12.
Sadat ihmiset olivat vastanneet
puheenjohtaja Alojz Peterlen ja 13
muun parlamentaarikon allekirjoittamaan kutsuun ja saapuneet eri
puolilta Eurooppaa. Rukousaamiaiselle osallistuu vuosittain myös
muita vaikuttajia, jotka ymmärtävät rukouksen ja hyvien suhteiden
rakentamisen merkityksen. Toivomme, että tämä vaikuttaa edes
10
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jonkin verran EU:n ilmapiiriin, jossa
kristilliset arvot ja Raamatun periaatteet eivät ole kovin suosittuja.
On tosiasia, että Eurooppa on vieraantunut yhä enemmän kristillisyydestä. Sen vuoksi muut uskonnot, kuten islam valtaavat alaa, ja
samalla antisemitismi kasvaa.
Josh Reinstein Knessetistä sanoi
Brysselin
paneelikeskustelussa,
että Israel kyllä selviää, mutta hän
säälii Länsi-Eurooppaa, joka vastustaa Israelia. Reinstein siteerasi
Raamatun totuutta ”Minä siunaan
niitä, jotka sinua siunaavat ja kiro-

an ne, jotka sinua kiroavat (1 Moos
12:3).
Suomen ulkoasiainministeri Timo
Soini puhui rukousaamiaisella henkilökohtaisesta suhteesta Jeesukseen. Hänen ja Itävallan kansanedustajan, tohtori Gudrun Kuglerin,
puhe saivat hyvän vastaanoton.
EUROPEAN COALITION FOR ISRAEL (ECI) -järjestön 15–vuotisjuhlassa 5.12. oli 70 osanottajaa eri
kansallisuuksista. Suomalaisten joukossa olivat muun muassa Kerstin ja
Fredrik Ekholm sekä Antero Lauk-

Kuvat:

Olen 32-vuotias toisen polven yrittäjä. Olen ehtinyt kokemaan työelämässä jo monenlaista, vaikka olenkin
päässyt lähtemään työhön huomattavasti helpommista
ja valmiimmista lähtökohdista kuin isäni ”uudisraivaajana”. Usko Jeesukseen on ollut sisimmässäni lapsesta asti,
vaikkakin olen käynyt harmillisen etäällä ja vasta nuorena
aikuisena voin sanoa uudestisyntyneeni. Tämän jälkeen
olen hakenut uutta suuntaa ja tarkoitusta kaikkeen tekemiseeni. Sellaista, jolla on vaikutusta iankaikkisesta näkökulmasta ja joka ruokkisi pysyvää motivaatiota, koska
ajalliset tavoitteet eivät yksistään tuo tyydytystä. Haluan
siis katsoa asioita pintaa syvemmältä niin työelämässä
kuin elämässä yleensäkin. Tämä tarkoittaa siten katsomista myös yli näkyvän maailman.
ICCC on tullut eteeni Gunnar Olssonin ja myöhemmin
Fredrik Ekholmin kirjojen kautta, jotka kertovat monella
tapaa poikkeuksellisesta lähestymiskulmasta työelämään.
Pyrkimyksenä on yhdistää työelämä osaksi uskonelämää
hyvin konkreettisella tavalla ja nähdä sitten tuloksia, joilla
todella on merkitystä. Tähän kaikkeen sain hiukan kosketusta jo vuosia sitten ollessani pienimuotoisesti mukana
CBMC:n toiminnassa. Nyt sain mahdollisuuden tavata
Fredrik ja osallistua Tampereen ICCC-konferenssiin 24.11.
Se oli erittäin antoisaa ja uusia eväitä antavaa näiden asioiden edelleen eteenpäin viemiseksi omassa elämässäni.
Jäseneksi halusin liittyä kannattaakseni omalta pieneltä
osaltani järjestön toimintaa ja pitääkseni kosketuspintaa
yllä uskoviin työelämän vaikuttajiin. Hyvin helposti jäämme omiin asioihimme ja nurkkiimme kiinni. Tämä on tietysti inhimillistä, mutta pidemmässä juoksussa se kaventaa näkökykyämme. Yhteys on kaikille tarpeen. Arvostan
ja kiitän ihmisiä, jotka ”ylitöinään” toimivat ICCC:n ja sen
kaltaisten järjestöjen parissa.
Rukoilen, että Jumalan tarkoitus selkiytyy ja löydämme
kukin rohkeuden, ymmärryksen ja ajan toteuttaa meille
varatut asiat tässä (työ)elämässä. ICCC varmasti osaltaan
tarjoaa avaimia, jotta löydämme ja pidämme oikeaa suuntaa, ja että Jumala saa kaikesta tehdystä hyvästä kunnian.
Manuel Luodelahti

1

Rukousaamiainen
Kristina Drotar, Eva-Maria Kyllästinen ja
Ruotsin KD kansanedustaja Annelie Enochson, Fredrik
2 ECI 15-vuotisjuhla
	Yehuda Glick, Albert Veksler (Jerusalem Prayer Breakfast) ja Fredrik Ekholm.
3 ECI:n hallitus, keskellä puheenjohtaja Tomas Sandell
4	Antero Laukkasen tervehdys.
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ICCC:N JOHTOKUNNAN
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FREDRIK EKHOLM
varapuheenjohtaja
+358 6 3209110
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TAIVAS TYÖSSÄNI - Avaimia toisenlaiseen työkokemukseen
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ICCC seminaari Oulussa la 19.1.2019
Työelämä on yhä vaativampaa ja monet uupuvat. Voimmeko kristittyinä
elinkeinoelämässä välittää ja heijastaa taivaan tuoksua - harjoittaa
Jumalan valtakunnan periaatteita?

Ohjelma

RO

LAU

KKANEN

TE

Ilmoittautuminen ja tulokahvit
Tervetuloa, tutustuminen ja lyhyt info ICCC:stä: Mikä ICCC on?		
Työ Jumalanpalveluksena, Fredrik Ekholm
Taivas Työssäni - Profeetallisuus työssäni, Antero Laukkanen
Kahvi
Puheenvuoroja ja keskustelua
Lepo vaikeuksien keskellä - Luottamus Jumalaan myrskyssä, Antero ja Fredrik
Rukouspalvelu
Klo 14.00- Päivän päätös ja yhteinen lounas (vapaaehtoinen).
AN

Klo 9.30
Klo 10.00
Klo 10.30
Klo 11.15
Klo 12.00
Klo 12.30
Klo 13.00

SAKU PITKÄNEN
puheenjohtaja
+358 40 5283000

Tervetuloa verkostoitumaan ja rohkaistumaan toinen toisistamme.
Seminaarin hinta 10 euroa, Hintaan sisältyy kaksi kahvitarjoilua.
Ilmoittautumiset: tapahtumat@iccc.fi

LASSI JÄÄSKELÄINEN
hallituksen jäsen
+358 40 0838116
JARI-PEKKA KOPONEN
hallituksen jäsen
+358 400 833211
ANTERO LAUKKANEN
hallituksen jäsen
+358 50 5820813
Ella-Roosa Tenhunen
hallituksen jäsen
+358 40 7501982
E-MAIL MUOTOA:
etunimi.sukunimi@iccc.fi

PAIKKA: LähiTapiola Kirkkokatu 9, Oulu, (käynti sisäpihan kautta).

ICCC:N DIGITAALISET PALVELUT
Oletko jo tutustunut ICCC:n digitaalisiin palveluihin? Jäsenille tarkoitettu myICCC palvelu (myiccc.com) tarjoaa mahdollisuuden verkostoitumiseen muiden ICCC-jäsenten
kanssa. Voit jakaa palvelussa kokemuksiasi ja ottaa yhteyttä muihin jäseniin. Palvelu
tarjoaa myös mahdollisuuden katsoa ICCC:n Transformed Working Life -opetusmateriaaleja sekä konferenssitaltiointeja. Palvelun kautta löydät muun muassa Geneven
konferenssin jokaisen session videotallenteen sekä Gunnar Olsonin opetuksia.
Toinen digitaalinen palvelu on ICCC App, eli Android ja iOS alustoille ladattava sovellus. Sovelluksen kautta voit katsoa myös seminaarien live-lähetyksiä ja tallenteita.
Sitä kautta pääset myös opetusmateriaaleihin käsiksi. Koska sovellus käyttää osittain
myICCC palvelua, kannattaa varmistaa, että sinulla on myICCC kirjautuminen kunnossa. Mikäli et ole saanut tai olet kadottanut tunnukset, niin voit pyytää ne ICCC:n
kansainvälisestä toimistosta:
international.office@iccc.net.

ICCC News -jäsenlehti on luettavissa verkkosivuiltamme www.iccc.fi
12

ICCC NEWS 4/2018

Jäsenasiat ja talousasiat
ICCC Suomi
c/o
Vaasan Rakennuskorjaus Oy
Vöyrinkatu 13, 65100 Vaasa

www.iccc.fi

www.facebook.com/icccfi

