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Kristilliset arvot ovat 
Pohjolan siunattu perintö 

Usko, työ ja perhe tuovat 
turvallisuutta

Odotus ja täyttymys

PÄÄKIRJOITUS

Kokkolan kaupungintalolle kokoontui 
26.-28.4. noin 120 ICCC:n kevätkonferenssin 
osanottajaa kaikista pohjoismaista.

Peter Östman johtaa 
Suomen onnellisimman 
kunnan valtuustoryhmää.

Kesäinen tervehdys kaikille jäsenil-
lemme. Pitkä talvi on vaihtunut ke-
sän lämpöön ja kesälomat ovat jo 

ovella. Itselleni kesä on vuoden parasta 
aikaa. Rakastan lämpöä, valoa ja mah-
dollisuutta ihastella luonnon kasvua ja 
kesän värejä. Koen, että ruumiini, sielu-
ni ja henkeni lepää kesällä. On Jumalan 
suurta viisautta ja armoa, että meillä on 
erilaiset vuodenajat; uuden odotus ja 
odotuksen täyttymys. Samoin on myös 
hengellisten asioiden suhteen. Elä-
määmme Jumalan kanssa kuuluu eri-
laisia aikajaksoja, vaihteluita, odotusta 
ja lupausten täyttymistä. Ruumiimme, 
sielumme ja henkemme odottaa tie-
tysti sitä lopullista täyttymystä, jolloin 
kohtaamme Herran kasvoista kasvoi-
hin, mutta arjessa sama odotus ja sen 
täyttymys on tärkeää.

Abraham joutui odottamaan lupausten 
täyttymystä pitkän aikaa. Odottami-
nen koetteli Abrahamin uskoa, mutta 
samalla hänen prioriteettinsa elämäs-
sä muuttuivat. 1. Moos. 15:1 Herra il-
mestyy Abramille ja lausuu ”Älä pelkää, 
Abram! Minä olen sinun kilpesi; sinun 
palkkasi on oleva sangen suuri”. Joku 
saattaisi ajatella vastaavan sanan saa-
dessaan, että nyt Herra siunaa ja pal-
kitsee uskollisuuteni Häntä kohtaan, 
läpimurron liiketoimissa täytyy olla lä-
hellä. Abrahamille ei kuitenkaan tullut 
mieleen maat, tavarat tai taloudellinen 
menestys. Abrahamilta puuttui jälkeläi-
nen. Hänen ajatuksensa ulottuivat su-
kupolvien päähän.

Odottaminen on vaikeaa, mutta Abra-
ham luotti Jumalaan, ja se luettiin hä-
nelle vanhurskaudeksi (j.6). Usko kantoi 
Abrahamia kaikki odotuksen vuodet. 
Kun odotus täyttyy, se on kuin kesän 
saapuminen. Kylmää ja pimeää talvea 
ei enää muista. Abraham sai lopulta 
pojan, jälkeläisen omasta ruumistaan. 
Jumala lupasi Abrahamille myös maan 
(j. 18), mutta sen lupauksen täyttymistä 
Abraham ei nähnyt. Itse asiassa hän ei 
omistanut luvatusta maasta muuta kuin 
haudan, jonne hänen ruumiinsa pan-
tiin. Lupauksen maata odottivat muut, 
yhteensä neljäsataa vuotta Egyptissä 
ja neljäkymmentä vuotta erämaassa. 
Mutta Jumalan lupaus täyttyy aina lo-
pulta. Se vaatii uskoa ja luottamusta lu-
pauksen antajaan. Jos jaksamme odot-
taa, on palkkamme oleva sangen suuri.
Monet odottavat Suomessa herätystä. 
Rukoilemme sen puolesta ja odotam-
me sitä. Taistelemme arvojemme, van-
hurskauden ja oikeudenmukaisuuden 
puolesta. Taistelu tuntuu vain kiihtyvän 
ja tuntuu, että talvi ei väisty. Jumala 
on kuitenkin kilpemme ja palkkamme 
on oleva sangen suuri, jos uskomme 

Hänen Sanaansa ja lupauksiinsa. Hän 
määrittelee palkkion. Ehkä emme näe 
sitä edes tässä ajassa, mutta seuraa-
vat sukupolvet näkevät. Älkäämme sen 
tähden väsykö, vaan rohkaiskaamme 
toisiamme arjen ja taistelun keskellä. 

Vietimme huikean kevätseminaarin 
Kokkolassa. Voit lukea raportin tapah-
tumasta toisaalta tästä lehdestä. Koim-
me, että Kokkola-Pietarsaari alueella 
ja sen lähiseuduilla on paljon annetta-
vaa muulle Suomelle. Perheet, alhainen 
työttömyys, yrittäjyys, usko ja ahkeruus. 
Kaikkea sitä, mitä terve yhteiskunta vaa-
tii ollakseen vahva ja menestyvä. Usei-
den sukupolvien kylvö tuottaa edelleen 
hedelmää, aivan kuten Aabrahamille an-
nettu lupaus, joka ulottui yli sukupolvien.

Siunattua kesää ja hyvää lomaa koko 
johtokunnan puolesta

Saku Pitkänen

www.iccc.fi
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Kristilliset arvot
- Pohjolan siunattu perintö

OSCAR OLOFSSON

ICCC:n kevätkonferenssiin tultiin kaikista pohjoismaista.

TARJA JÄÄSKELÄINEN

Kokkolan kaupungintalolle kokoontui 
26.-28.4. noin 120 kevätkonferenssin 
osanottajaa. Valtaosa heistä oli nuo-
remman polven yrittäjiä, ja monet olivat 
liikkeellä koko perheenä. Tapahtuma 
alkoi perjantai-iltana ja päättyi sunnun-
tain jumalanpalvelukseen kirkossa. 

  Jumalan kutsu työelämään

Millaista on tulevaisuuden työelämä ja 
sen haasteet? Kuinka voimme toimia 
arjessa Pyhän Hengen johdatuksessa 
ja välittää edellisten sukupolvien kristil-
listä perintöä eteenpäin?  Mitä tarkoit-
taa Jumalan erityinen kutsu Pohjolalle 
olla näyttämässä tietä muille kansoille?  
Muun muassa näistä aiheista puhui-
vat Jan Sturesson ja Thorbjörn Erling 

Ruotsista, Rebecca Hansen Norjasta 
sekä Saku Pitkänen ja Fredrik Ekholm 
Suomesta. Ilmapiiri oli rukouksin valmis-
teltu ja avoin Pyhälle Hengelle. Puheen-
vuorot tukivat toisiaan. Yhdessä rukoiltiin 
Suomen sekä Pohjoismaiden puolesta.  

  Hengellinen herätys vaikuttaa
  elinkeinoelämään

Seminaarissa todettiin, että lestadiolai-
nen yrittäjyys Suomessa on esimerkki 
kristillisen herätyksen vaikutuksesta työ- 
ja liike- elämään sekä koko yhteiskun-
taan. Monet Pyhän Hengen vaikuttamat 
keksinnöt ja ratkaisut ovat vaikuttaneet 
myös maailmanlaajuisesti.  Ruotsissa 
1800-luvun hengellinen herätys näkyi 
yrittäjyyden kasvuna ja elinkeinoelämän 

nousuna. Aiheesta tehdyn väitöskirjan 
mukaan uskonnolliset arvot vaikuttivat 
kansakunnan nousuun, koska ihmiset 
auttoivat toisiaan. Historiasta ja kris-
tillisen perinnön vaikutuksesta on us-
kallettava puhua. Jumala sanoo ”kyllä” 
yrittäjyydelle ja perheelle. Suuret kristi-
tyt perheyritykset ovat kansamme tule-
vaisuus. 

  Tulevaisuuden malli

ICCC:n kansainvälinen johtaja Jan Stu-
resson muistutti, että YK:n raportin 
mukaan Suomi on maailman onnellisin 
maa. 

– Tällä hetkellä Kokkola-Pietarsaari –alue 
on prototyyppi tulevaisuuden toimi-

Ylistysryhmää
johti kokkolalainen

Linda Laukkonen (oik)

Kaksikielisen 
konferenssin 
juontajina toimivat 
Jussi Peltola ja Linda 
Jansson.

Reflektointia ja 
verkostoitumista 

lounastauolla.
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Konferenssin vastuuhenkilöitä 
vas. Fredrik Ekholm, Rebecca Hansen, 

Saku Pitkänen, Jan Sturesson,
Thorbjörn Erling, Jussi Peltola, 

Linda Jansson ja Thomas Ahola.

vasta yhteiskuntamallista. Perheet ovat 
vahvoja, korkeakoulutettujen määrä on 
alhainen, yrittäjyys korkea ja työtä lähes 
kaikilla.
 
Jumala tarvitsee ”aasiamme” eli työ-
elämäämme voidakseen siunata meitä 
ja yhteiskuntaa. Kristilliset arvot ovat 
haastettuina ja paine kristittyjä sekä 
juutalaisia vastaan kasvaa. Digitaaliset 
yritykset tietävät meistä jo lähes kaiken. 
Sturesson kehotti Room 12:2 pohjalta 
antautumaan kokonaan Jumalalle sekä 
varomaan mukautumista tämän maail-
man mukaan.

Catarina Sturessonin mielestä meidän 
tulee olla esikuvia juurettomalle suku-
polvelle Jumalan valtakunnan toimin-

nasta käytännössä. 
– ”Aarteemme” on tällä hetkellä sa-

viastioissa, mutta sitä ei tule aliarvioida, 
hän sanoi.

  Yhteys ja johtajuus

Ruotsin ICCC:n johtaja Torbjörn Erling 
sanoi, että Jumala haluaa yhdistää poh-
joismaiden kristityt ja nostaa nuoren, 
Daavidin kaltaisen johtajuuden. 

Kokkolan vaakunassa oleva tervatyn-
nyri muistuttaa tuon alueen aikaisem-
masta tärkeästä elinkeinosta, tervakau-
pasta. 

– Jumala toivoo, että myös Hänen tu-
lensa syttyy ja leviää Pohjanmaalla. Se 

yhdistää nuoret ja vanhat sekä kristityt 
eri tahoilta. Kristuksen ruumiissa jä-
senet eivät ole samannäköisiä, mutta 
kaikki ovat yhtä tärkeitä, Erling muis-
tutti.  

  Onnistunut tapahtuma

Suomen ICCC:n johtajan Saku Pitkä-
sen mukaan konferenssi oli erityinen 
läpimurto Pohjanmaan alueella. Hän 
kehotti rukoilemaan, että Jumalan syn-
nyttämä liikehdintä voisi jatkua.  

– Kutsumme testataan ja jokainen voit-
tomme haastetaan. Raamatussa Juma-
la antoi Jerikon israelilaisille kuin lahja-
na. Heidän piti vain rukoilla ja kulkea 
ympäri kaupunkia, niin muurit kaatui-
vat. Kaupungin valloituksen jälkeen tuli 
kuitenkin tappio Ainin luona. Myös Elia 
voitti näyttävästi Baalin profeetat, mut-
ta pakeni sen jälkeen henkensä edestä 
Keritin purolle. 

Konferenssin isäntä Jussi Peltola oli 
vaikuttunut tapahtuman sisällöstä ja 
onnistumisesta. Hän kertoi saaneensa 
osallistujilta paljon hyvää palautetta. 
Paikalliset lehdet, Österbottens tid-
ning ja Kyrkpressen, kirjoittivat aiheesta 
näyttävät artikkelit.

– Kiitos järjestelytiimille, puhujille ja 
avustajille. Tämä oli ”sponsored by God”, 
Peltola hehkuttaa.

Jan Sturessonin
esitys valloitti.

Tulkkina Tanja Knuts. 

Kutsumme
testataan ja
jokainen
voittomme
haastetaan.
Saku Pitkänen

“

Thorbjörn Erling haastoi kristittyjä yhteyteen.



8 9ICCC NEWS 2/2019

USKO, TYÖ JA PERHE
tuovat turvallisuutta

EDUSKUNNAN ARKISTO, KATARINA ÖSTMANTARJA JÄÄSKELÄINEN

– Jos haluamme auttaa vähävaraisia, 
meillä on oltava jotakin, mistä jakaa. 
Olemme riippuvaisia pienteollisuuden 
kilpailukykyvystä sekä pienten ja keski-
suurten yritysten menestyksestä, sanoo 
KD:n kansanedustaja Peter Östman.

Östman tietää, mistä puhuu, sillä hän 
on ollut aiemmin kolme kautta Pedesö-
ren valtuustoryhmän puheenjohtajana 
ja luotsaa nyt Luodon kunnanvaltuus-
toa. Luoto (Larsmo) on sekä työttö-
myys- että työllisyystilastojen helmi ja 
kuuluu Suomen onnellisimpien kuntien 
joukkoon. Kahden prosentin työttö-
myysaste tarkoittaa käytännössä täys-
työllisyyttä.

– Esimerkiksi metalli-, elintarvike- ja 
veneteollisuudessa on huutava pula 
osaavista työntekijöistä. Palveluja on 
jouduttu ostamaan myös ulkomailta 

Kansanedustaja Peter Östman johtaa Suomen 
onnellisimman kunnan valtuustoryhmää.

ja yritykset ovat kouluttaneet kuntaan 
tulleita maahanmuuttajia. Läheinen sa-
laattitehdas Fresh Servant työllistää 400 
henkeä yli 30 maasta, Östman kertoo.

Kristityille yrittäjyys luontevaa
Kysyttäessä Luodon menestyksen salai-
suutta Östman toteaa:

– Ensinnäkin kunta sijaitsee niin sano-
tulla raamattuvyöhykkeellä, jossa asuu 
paljon kristittyjä. Kristityille yrittäjyys on 
luontevaa, koska he haluavat kantaa 
vastuuta yhteiskunnasta. Lisäksi kah-
den kaupungin välissä oleva kunta voi 
hyödyntää Kokkolan metalli- ja vene-
teollisuutta sekä Pietarsaaren paperi-, 
elintarvike- ja veneteollisuutta. Yrityksiä 
on paljon ja työntekijät ovat kysyttyjä.

 
Lähimmäisyys ja yhteisöllisyys vahvis-
tavat yhteishenkeä. Viime eduskunta-
vaaleissa Luodon kunnassa oli maan 

korkein äänestysvilkkaus.
– Demokratia siis toimii, huomauttaa 

Peter.

Maanantaisin kansanedustaja istuu 
kotikunnan valtuustossa ja tiistaista 
perjantaihin hän paiskii töitä edus-
kunnassa. Perheen toinen koti sijaitsee 
Espoossa, jossa myös molemmat po-
jat perheineen asuvat. Seitsemän las-
tenlasta tuovat myös Katarina-vaimon 
usein Espooseen.

Israel-ystävyys luonnollista
Kristityssä kodissa kasvaneelle Peter 
Östmanille Israel-rakkaus on luonnol-
lista. Tällä hetkellä hän on eduskunnan 
Israel-ystävyysryhmän johtaja.  

– Kun minut valittiin kansanedustajak-
si vuonna 2011, liityin heti Israel-ystä-
vyysryhmän jäseneksi. Aktivoiduin te-

kemään kirjallisia kysymyksiä, koska en 
ollut tyytyväinen hallituksen tekemiin 
päätöksiin.

Helsingin Jerusalem Prayer Breakfast -ta-
pahtuman  yhteydessä järjestetään ensi 
syyskuussa eduskuntaseminaari. Peter on 
mukana järjestelytoimikunnassa.   

– Olen aiemmin osallistunut saman-
tyyppisiin tapahtumiin esimerkiksi 
USA:ssa ja Jerusalemissa.  Tuolloin haa-
veilin, että saisimme vastaavan tapah-
tuman myös pohjoismaihin. Odotan 
runsasta osanottoa eduskunnasta ja 
merkittäviä tapaamisia muiden maiden 
edustajien kanssa.

Peter Östman on Kristillisdemokraattien  kolmannen 
kauden kansanedustaja Keski-Pohjanmaan Luodosta, 
jolla on vahva yrittäjätausta.

Kristityille yrittäjyys on luontevaa, 
koska he haluavat kantaa 
vastuuta yhteiskunnasta.

“

Pohjanmaalla maanviljelys 
on tärkeä elinkeino. Peter 

Östmanin mielestä kotimainen 
ruokatuotanto tulisi säilyttää kaik-

kialla Suomessa ja myös 
EU:n alueella.

Jokaisen ihmisen arvot näkyvät. Myös 
Peter Östmanin arvovalinnat heijastu-
vat hänen työhönsä politiikassa. 

– Olen kristitty ja siksi olen valin-
nut KD:n vaikutuskanavaksi. ICCC on 
mielestäni tärkeä verkosto ja työka-
lu kristityille työelämän vaikuttajille.                                                                                                                                   
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Ugandan JPB-illallisen pääpuhuja-
na oli pääministeri Dr Ruhakana 
Rugunda, joka välitti Presidentti 

Musevenin viestin. Hän oli enemmän 
kuin suosiollinen ja saimme tavata 
joitakin ministereitä sekä kansanedus-
tajia. JPB-illalliselle osallistui 400 hen-
gen delegaatio ja seuraavan päivän 
JPB-aamiaisella oli 500 ihmistä. 

Erityisvieraamme Ugandan First Lady 
puhuu yleensä tarkasti suunniteltu-
ja poliittisia puheita, jotka perustuvat 
ajankohtaisiin poliittisiin tilanteisiin. 
Mahtavan ylistyksen, raamatunluvun 
ja rukouksen jälkeen hän ilmoitti, että 
hän ei tällä kertaa puhuisi, vaan sen 
sijaan rukoilisi. Hän pyysi  Hotel Afri-
canassa olevat JPB-vieraat seisomaan 
kanssaan ja rukoili väkivallan ja pelon 
poistumista sekä rauhan palautumista 
Israeliin.

Aamiaisen jälkeen Presidentti lähetti 
helikopterin hakemaan meitä. Tapa-
simme hänet yksityisesti hänen ma-
japaikkansa ulkopuolella mangopuun 
alla. Se oli Jumalan järjestämä kaunis 
ja kiireetön tapaaminen. 

Israelin suurlähettilään edustaja toi 
hallituksen viestin ja sen jälkeen Ro-
bert Ilatov pyysi Presidenttiä siirtä-
mään Ugandan suurlähetystön Jeru-
salemiin. Michele Bachmann kertoi 
USAn suurlähetystön siirrosta Jeru-
salemiin vuosi sitten. Hän selitti Raa-
matun ilmoitusta kansoista ja niiden 
vastuusta Israelin suhteen sekä heidän 
päätöstensä seurauksista.

Kesäkuun alussa Jerusalemissa jär-
jestettiin kolmas Jerusalemin Ru-
kousaamiainen eli Jerusalem Prayer 

Breakfast. Tällä kertaa tilaisuuteen osal-
listui 680 ihmistä, mukana poliittisia ja 
hengellisiä johtajia 65 eri maasta ja kai-
kista maanosista.

Voimme sanoa, että Sakarja 8:22 on to-
teutumassa: ”Ja monet kansat, väkevät 
pakanakansat, tulevat Jerusalemiin et-
simään Herraa Sebaotia, etsimään Her-
ran mielisuosiota.”

Ilmapiiri oli hyvä. On tärkeää, että me 
eri maista yhdessä rukoilemme Israelin 
ja Jerusalemin puolesta. Tosiasiahan 
on, että olemme saaneet perintöm-
me juutalaisilta. On myös ihme, että 
me kristityt voimme rukoilla yhdessä 
juutalaisten kanssa. Knessetissä puhui 
useita juutalaisia, muun muassa en-
tinen Knessetin jäsen Yehuda Glick. 
Meitä isännöi Knessetin jäsen Yoel Ra-
zvozov sekä Knessetin puhemies Yuli 
Edelstein. Järjestysnumeromme vie-
raslistassa oli 500. Saimme myös kuulla 

Ugandan Presidentti lähetti 
helikopterin hakemaan 
JPB:n johtajat luokseen 

vierailulle.

ALBERT JA HELI VEKSLER FREDRIK EKHOLM

Jerusalem Prayer Breakfast
Israelissa

JPB-osallistujia 
Kampalassa 15.-16.5.2019. 

Keskellä Ugandan First Lady,
hänen oikealla puolellaan 

Robert Ilatov sekä 
neljäntenä oikealta

Albert Veksler.

Jerusalem Prayer Breakfast
Ugandan Kampalassa

Suomen Eduskunnan Israel-ystävyys-
ryhmän puheenjohtajan, Peter Östma-
nin, tervehdyksen. Lauloimme yhdessä 
muun muassa Amazing Graze –laulun. 
Kuka olisi voinut uskoa muutama vuosi 
sitten, että tämä on mahdollista!

Israelin Presidentti Reuven Rivlin ei ollut 
konferenssissa tänä vuonna, koska hä-
nen vaimonsa menehtyi päivää ennen 
kuin hänen olisi pitänyt puhua meille. 
Sen sijaan Presidentti Donald Trump lä-
hetti henkilökohtaisen kirjetervehdyk-
sen, joka luettiin ääneen.

Matchmaking ja vierailu Knessetiin
Ensimmäisen päivän 4.6. ohjelmaan 
kuului yhdessäoloa ja rekisteröintiä. 
Seuraavana päivänä oli Knessetin vie-
railu sekä JPB:n avajaisjuhla. Sen jälkeen 
oli viisi 2,5 tunnin seminaaria rinnakkain 
eri saleissa ajankohtaisista asioista. Illal-
la oli konsertti ja rukousta sekä Sanan 
lukemista, puheita ynnä muuta.

Torstaina 6.6. oli varsinainen rukou-
saamiainen, joka alkoi klo 7.00 ja kesti 

JPB-rukousaamiaisen 
suomalaisia osanottajia.

11.35 asti. Ohjelma oli runsas ja vaihte-
leva useine puhujineen. Sen jälkeen oli 
vuorossa verkottumista sekä etukäteen 
suunniteltu, lyhyitä tapaamisia sisältävä 
Matchmaking. Illalla oli Founders Din-
ner eli perustajien illallinen. Ohjelma 
venyi tässä myös melkein 4,5 tuntiin, 
mutta paljon käytettiin aikaa myös ru-
koukseen.

Syksyllä Helsingissä
JPB-tapahtumia järjestetään nykyään 
myös muissa maissa, ja siksi me pidäm-
me ensimmäisen tapahtuman Suomes-
sa 19.-20.9. Hollannissa, Haagin kau-
pungissa pidettiin JPB heti juhannuksen 
jälkeen 25.-26.6.

Tarkoitus on saada kansakunnat kytkey-
tymään Israeliin ja saada   Israelille tukea 
myös eduskuntatasolta.
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Jerusalem Prayer Breakfast (JPB) on maailman-
laajuinen rukousliike, joka kokoaa kansakun-
nat yhteen rukoilemaan Jumalan suunnitelmia 
Israelille ja Jerusalemille. Tänä vuonna JPB tuo 
yhteen hallituksen jäseniä ja vaikutusvaltaisia 
kristillisiä johtajia eri yhteiskunnan osa-alueilta 
Suomesta sekä muista maista Helsinkiin. 

JPB-rukousliikkeen on perustanut ja sitä johtaa 
Knessetin jäsen Robert Ilatov yhdessä amerik-
kalaisen ”Congresswoman” Michele Bachman-
nin kanssa. JPB kokoaa vuosittain valtioiden 
johtajia sekä vaikutusvaltaisia kristittyjä joh-
tajia kaikilta yhteiskunnan osa-alueilta Israelin 
pääkaupunkiin rukoilemaan Jerusalemin rau-
han puolesta.

Ensimmäinen JPB-rukousaamiainen, jonka 
koordinoi JPB-johtaja Albert Veksler, pidettiin 
2017 ja siihen osallistui 570 edustajaa sekä 
johtohenkilöitä 58 eri maasta. Kristittyjä joh-
tajia kiitettiin siitä, että he tukevat Israelia, ra-
kastavat Jerusalemia ja ovat juutalaisen kansan 
ystäviä. Rukousaamiainen on nostanut juuta-
lais-kristillisiä suhteita korkeammalle tasol-
le.  JPB:n johtajat uskovat, että tämä lisääntyy 
uusien rukousaamiaisten myötä, joita järjeste-
tään Jerusalemissa ja muualla maailmassa.

Jerusalem Prayer Breakfast
- Hotel Scandic Park Helsinki 19.-20.9.2019

HELSINGISSÄ!

Näkynä on maailmanlaajuisen seurakunnan 
mobilisointi rukoilemaan Israelin puolesta. Tar-
koitus on vastata Jumalan käskyyn ja Knessetin 
kutsuun kansakunnille rukoilla Jerusalemille 
rauhaa ja Israelille menestystä sekä rukoilla, 
että Jerusalem vakiintuisi Jumalan ylistyksek-
si maan päällä. Tapahtumassa halutaan myös 
edistää totuutta Israelista tunnustaen sen ai-
nutlaatuiset saavutukset sekä johtajuus siu-
nauksena kansakunnille.

JPB-liike toimii vireillepanijoiden kanssa avain-
kaupungeissa ympäri maailman ja suunnitte-
lee rukousaamiaisia. Tapahtumien  tarkoitus on 
kasvattaa niiden ihmisten ja valtioiden määrää, 
jotka rukoilevat rauhaa Jerusalemille.

Rukousaamiaisia tullaan järjestämään strate-
gisissa kaupungeissa auttaen eri maita tun-
nistamaan Jerusalemin raamatullinen ja histo-
riallinen merkitys Israelin pääkaupunkina sekä 
saada heidät harkitsemaan suurlähetystönsä 
siirtämistä sinne. 

Helsingin Jerusalem Prayer Breakfast on kut-
suvierastilaisuus. Mikäli et ole saanut kutsua, 
mutta haluaisit osallistua, ota yhteys: 
fredrik.ekholm@jpbfinland.fi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Among the Speakers:
Jan & Catarina Sturesson, Sweden 
Stephen & Heather Gunning, UK 
Saku & Susanna Pitkanen, Finland 

Rebecca Hansen, Norway 
Stephen Briggs, UK 
Gerhard & Hannelore Rauch, Germany 

Ntiense Ubonisrael, Nigeria 
Baptiste Lombard, UK 
+ ICCC YP leaders
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