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”Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden
parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen
aivoituksensa mukaan ovat kutsutut.” Room. 8:28

”Jumala on mukana joka päivässä ja hetkessä”
Vastavihityt Saara ja Ismo Salminen järjestävät ICCC Young Professional -tapahtumia
työelämän ja uskon aiheiden ympärille
LUE LISÄÄ s. 10-11

oikkeuksellinen koronakevät alkaa olla ohi ja yhteiskunta on
palaamassa taas normaaliin rytmiin. Vaikka pelättiin suurta epidemiaa, niin näyttää siltä, että selvittiin
säikähdyksellä. Tämä on suuri kiitosaihe. Monille yrityksillä kevät on kuitenkin ollut rankka. Varsinkin liiketoimet, jotka ovat riippuvaisia ihmisten
liikkuvuudesta, ovat kärsineet paljon.
Joillekin rajoitusten purkaminen tuo
vain vähän apua, sillä liikkuminen ei
palaudu normaaliksi nopeasti – varsinkaan ulkomaan matkailu.
Koronakevät on tuonut myös paljon
hyvää – näin uskallan sanoa. Kotitoimistoon ”joutuminen”, matkustamisen väheneminen ja tapahtumien
peruuntuminen on tuonut monelle
todella tarpeellisen mahdollisuuden
pysähtyä ja rauhoittua. On ollut hyvä
ottaa ”paastoa” menemisestä ja nauttia lähellä olevista asioista.

Kesä-webinaarissa
Aikamme ilmiöitä, Pyhän Hengen
voimaa ja todistuksia Jumalan
huolenpidosta kriisin keskellä.

www.iccc.fi
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LUE LISÄÄ s. 4-5

Toinen positiivinen asian on digitaalisen yhteyden vahvistuminen. Aloitimme ICCC:n viikottaiset aamurukoukset huhtikuun alussa ja ne ovat olleet
todella suosittuja. Tavoitteena oli
rukoilla jäsentemme sekä heidän yritystensä tai työnantajiensa puolesta.

Olemme saaneet kokea, että Herra on
vastannut moniin rukouspyyntöihin
ja aamurukoukset ovat yhdistäneet
jäseniämme todella paljon. Pidämme
heinäkuun taukoa aamurukouksista
ja katsomme tilanteen mukaan, miten jatkamme niitä syksyllä.
Kesäkuussa pidimme myös ICCC:n
ensimmäisen kansallisen webinaarin.
Halusimme kokoontua yhteen, koska
kevätseminaari peruuntui. Noin parin tunnin webinaari onnistui hyvin.
Saimme kuulla hyvää opetusta ja arvokkaita todistuksia. Nauhoite webinaarista löytyy ICCC:n nettisivuilta.
Uskon, että tulemme tekemään niitä
myös jatkossa. Keväällä peruuntunut
kansallinen seminaari tullaan pitämään tulevana syksynä, 16.-18.10.
Vaasassa. Saamme Carl-Gustaf Severinin pääpuhujaksi, kuten oli suunniteltu jo keväällä. Tulee olemaan mahtavaa nähdä taas kaikkia jäseniämme.
Myös kansainvälisesti ICCC:n eri alueilla on järjestetty webinaareja onnistuneesti, mm. Aasiassa ja Amerikassa.
Olemme myös vetäneet kaksi Uudistunut Työelämä (TWL) seminaaria
Kiinaan Zoomilla. Nämä ovat onnistuneet yli odotusten ja palaute on ollut
erinomainen. Jumalalla on luovuuden

Jumala, ja Hänellä on ratkaisut kaikkiin tilanteisiin. Kun yksi tie sulkeutuu,
niin toinen avautuu. Tämän nykyinen
koronakriisi on osoittanut. Monet yritykset ovat löytäneet uusia, luovia tapoja tehdä asioita. Toisilla taas fokus
on tarkentunut ja rönsyjä on karsittu.
Joillakin kriisi on taas avannut ihan
uusia mahdollisuuksia. Voimme luottavaisesti todeta, ”että kaikki yhdessä
vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen
aivoituksensa mukaan ovat kutsutut.”
Siunattua kesää kaikille!
Saku Pitkänen
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KOONNUT SAKU PITKÄNEN

LASSI JÄÄSKELÄINEN

ICCC kesä-webinaari
Kesäkuun alussa pidettiin Suomen ICCC:n ensimmäinen
kansallinen kesä-webinaari verkon välityksellä.

Arkisena kesäiltana linjoilla oli iloksemme parikymmentä henkilöä. Kokonaisuutena tilaisuus onnistui erinomaisen
hyvin. Aluksi puheenjohtaja Saku Pitkänen puhui näkökulmia siitä, missä
ajassa elämme. Antero Laukkanen jakoi opetuksen Pyhän Hengen voimasta. Lopuksi kuulimme kolme hienoa todistusta, jotka jakoivat Linda Jansson,
Manuel Luodelahti ja Thomas Ahola.

Saku kertoi, että hänellä on ollut samansuuntainen näkökulma tapahtumiin.
Maailman mahtavimman valtion tärkeimmät vaalit ovat tulossa. Vuoden
2016 vaalit olivat shokki korruptoituneelle valtakoneistolle (ns. deep state), joka on hallinnut Washingtonissa
vuosikymmeniä. Toista kertaa ei ole
varaa hävitä vaaleja, vaan kaikki on
laitettu peliin Trumpin lyömiseksi.

Saku Pitkänen
- Aika, jossa elämme

Tämä ”deep state” uskotteli, että
Trump voitti vuoden 2016 vaalit Venäjän avulla. Kun tämä osoittautui perättömäksi, niin seuraavaksi yritettiin
viraltapanosyytettä. Pandemia lopulta pysäytti vahvan talouskasvun ja
keskeytti Trumpin suositut puhetilaisuudet. Virus ei kuitenkaan ole vienyt
Trumpin kansansuosiota ja talouskin
on elpymässä, joten yhteiskuntajärjestyksen epätasapaino, rotukortti ja
vastakkainasettelu, on viimeisin keino muuttaa politiikan valtasuhteita.
Hyvä taloustilanne on vienyt paljon
mustia äänestäjiä Trumpin puolelle,
joten rotumellakat ja anarkia sopivat
demokraateille. Aika näyttää, kuinka
paljon näiden tapahtumien taustalla
on ”deep staten” aktiivista ja järjestelmällistä organisointia, mutta nämä
USA:n valtapolitiikan laineet näkyvät
heijastuksina myös meidän poliittisessa ja sosiaalisessa ilmapiirissä.

Saku Pitkänen jakoi ajatuksiaan siitä,
miten erikoista aikaa olemme joutuneet elämään viimeisen puolen vuoden aikana.
Ensin koronavirus lamaannutti lähes koko maapallon. Kukaan ei taida
muistaa vastaavaa tilannetta, jolloin
koko läntinen maailma olisi ollut lukittuna. Toinen erikoinen ilmiö liittyi
USA:sta lähteneisiin mielenosoituksiin ja anarkiaan. Harva on pysähtynyt miettimään, mitä näiden ilmiöiden
taustalla on, tai mihin ne johtavat.
Saku kertoi kirjeestä, jonka italialainen arkkipiispa Vigano oli lähettänyt
Presidentti Trumpille. Siinä arkkipiispa kuvasi, kuinka viimeaikaiset tapahtumat ovat raamatullisen hyvän
ja pahan välisen taistelun ilmentymä
näkyvässä todellisuudessa. Vigano
muistuttaa, että hyvät ihmiset ovat
suuri, hiljainen enemmistö. Äänekäs,
pahuutta edustava ryhmä on ehdoton vähemmistö. Tämä vähemmistö on tosin päässyt soluttautumaan
tärkeille paikoille yhteiskunnassa;
mediaan, politiikkaan ja talouteen.
Vigano tulkitsee, että mielenosoitukset ja anarkia tarvittiin, koska koronaviruksen vaikutus oli häviämässä.
Kaikilla näillä keinoilla pyritään hänen
mukaansa vaikuttamaan tuleviin presidentin vaaleihin.
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Arkkipiispa Vigano on terävänäköinen Hengen mies ja ymmärtää aikojen merkit. Hän painottaa kirjeensä
lopussa rukouksen merkitystä ja hyvän voittoa pahasta. Tämä on hyvä
muistaa, jotta jaksamme olla rohkealla mielellä. Vihollinen on tullut valehtelemaan, tappamaan ja tuhoamaan.
Kun hän puhuu valhetta, hän puhuu
omiaan. Jeesus tuli tekemään tyhjäksi
vihollisen teot.
Saku suositteli kaikkia tutustumaan
Viganon kirjeeseen, joka löytyy helposti googlaamalla.

Hän teki eilen. Hän on lupaustensa
mukainen. Jeesus puhui paljon voimasta; ”Sinun on valtakunta ja voima”
(Matt. 6:13). Luukkaan evankeliumissa sanotaan, että ”Korkeimman voima
varjoaa sinut”.

Antero Laukkanen
– Pyhän Hengen voima

En ikinä unohda, kun lapsena rukoilin.
Se rukous kesti vain 30 sekuntia, mutta se muutti minussa kaiken – tapani,
tekemiseni ja riippuvaisuuteni. Vain
30 sekuntia ja voima ladattiin.

Webinaarin pääpuhuja Antero Laukkanen puhui Pyhän Hengen voimasta.
Jeesus perusti seurakuntansa kuolemansa kautta ja varusti sen Pyhän
Hengen voimalla kaikkeen käytännön
työhön (Apt. 1:8). Tämä ei ollut tavallista voimaa, joka tulee levon ja ravinnon kautta, vaan taivaallista voimaa,
joka on lähetetty meidän vahvistukseksemme. Pyhä Henki otti Jeesuksen
roolin maan päällä ja on seurakunnan
varustaja. Taivaallinen voima, joka
vuodatetaan inhimilliseen astiaan.
Tässä voimassa ei ole rajoituksia – ei
koronarajoituksia, ei ikä- rotu-, sukupuoli-, tai muita rajoituksia. Tämä voima annetaan aina, kun vain avaudut
sille ja huudat sitä avuksi.
Ef. 1:19 sanoo: ”Miten mittaamaton
on Hänen voimansa, joka vaikuttaa
meissä uskovissa.” Ef. 6:10 sanoo:
”Vahvistukaa Herrassa ja Hänen väkevyytensä voimassa.” Tämä ei ole hetkellinen kokemus, vaan pysyvä voima
sinun sisälläsi. Pyhä Henki haluaa, että
olet täynnä Häntä – kaikissa tilanteissa. Avioliitossa, perheessä, työssä,
asiakastapaamisissa ja niin edelleen.
Kun heittäydyt Pyhän Hengen varaan,
niin vahvistut siinä. Prosessin aikana
tutustut Pyhään Henkeen. Kun kohtaat vaikeuksia, voit aina turvautua
Häneen. Liike-elämässä on tärkeää
antaa kaikki tapaamiset, päätökset ja
tilanteet Pyhän Hengen johtoon. Jeesus sanoi, että Hän tulee johtamaan
meidät kaikkeen totuuteen. Hän on
aktiivinen johtaja sinun sisälläsi.
Usein todellisuus on toisenlainen.
Olemme voimattomia elämään voittavaa elämää, heikkoja vastustamaan
pahaa, voittamaan kiusauksia ja jakamaan evankeliumia. Meillä on voimat-

Fariseukset kysyivät Jeesukselta ”Millä voimalla sinä näitä teet”. He tunnistivat, että Jeesuksessa on jotain erilaista. He tunnistivat voiman. Paavali
puhui, että tämä voima vaikuttaa hänessä. Hänen puheensa eivät ole viisauden sanoja vaan Hengen ja voiman
osoittamista.
Antero Laukkasen aiheena oli Pyhän Hengen voima tässä ajassa.

tomuutta uskoa rukouksen voimaan,
vaikka se on keskeinen osa hengellistä
elämäämme. Jumala haluaa uudistaa
sinun rukouselämäsi; menemme nyt
läpi niin poikkeuksellisia aikoja. Tässä ajassa on valtava sielunvihollisen
lataus. Juuri nyt Jeesus rukoilee puolestamme taivaassa, että olisimme
täynnä Pyhää Henkeä ja osaisimme
navigoida tässä ajassa sekä uudistua
ja nähdä, kuinka Jumala on kanssamme joka päivä.
Pyhän Hengen voima ei ole sanoissa,
filosofiassa tai toimintatavoissa, vaan
se on Jumalan yliluonnollista voimaa,
joka annetaan meille. Pyhä Henki on
itse voiman olemus. Evankeliumia ei
ole tarkoitettu vietäväksi ilman Pyhän Hengen voimaa. Evankeliumi ei
etene monilla sanoilla tai kampanjoilla, vaan sillä, että Jumalan omat ovat
täynnä Pyhää Henkeä. Kun avaamme
suumme täynnä Pyhää Henkeä, niin
se murtaa vihollisen muurit.
Jumala kutsuu meitä janoamaan Pyhää Henkeä joka päivä. Mooses rukoili,
että Herra, en lähde tästä mihinkään

ellen saa nähdä kasvojasi. Itse huomaan olevani paljon riippuvaisempi
Pyhästä Hengestä, kuin ymmärränkään. Pyhä Henki haluaa olla kanssani
enemmän kuin ymmärrän ja oivallan.
Mitkä ovat ongelmia, että suhde Pyhään Henkeen ei ole suoraviivainen?
Taistelu käydään meidän mielessämme. Länsimaissa olemme dogmatisoineet Pyhän Hengen sen sijaan, että
antautuisimme sen johdettavaksi ja
käytettäväksi. Ei tarvitse yrittää ymmärtää, missä kohtaa minussa Pyhä
Henki asuu. Ota vain vastaan. Tämä
on uskon alueelle tuleva juttu. Suljet
vain silmäsi ja sanot, että ”Pyhä Henki,
ihana että olet kanssani. Haluan antaa
kaiken sinulle. Haluan antaa bisnekseni sinulle. Auta minua tässä työssä ja
kaikessa mihin olet minua johdattanut”. Tähän Pyhä Henki yhtyy meissä.
Paketoimme helposti Pyhän Hengen
ihmisen kokoiseksi. Jumala ei ole rationaalinen tai johdonmukainen, vaan
Jumala on yliluonnollinen. Hän tekee
epärationaalisia liikkeitä. Hänen ei
tarvitse tehdä samoin tänään, kuten

Lopuksi Antero kertoi, kuinka hän kerran rukoili Tiibetissä hotellihuoneessaan ja kysyi Jumalalta, miten tämä
kansa voitetaan. Vastaus tuli nopeasti: ”Vain minun Pyhän Hengen voimalla, jota seuraavat ihmeet ja merkit”.
Rukoilen, että jokaisen meidän jano
kasvaa Pyhän Hengen puoleen. Kun
Hän saa olla heikoissa väkevä, niin toteutuu sana, että ”tämä suunnattoman suuri voima, ei näyttäisi tulevan
meistä”.

“

En ikinä unohda,
kun lapsena rukoilin.
Se rukous kesti vain
30 sekuntia, mutta
se muutti minussa kaiken – tapani, tekemiseni ja riippuvaisuuteni. Vain 30 sekuntia ja
voima ladattiin.
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MANUEL LUODELAHTI, JPJ-WOOD OY

Jumala valmistaa
paineen kautta
Englanniksi voidaan osuvasti kiteyttää ”without test there is no testimony”. En varmasti ja onneksi tiennyt
kymmenkunta vuotta sitten, kun rukoilin Jumalan puhdistavaa vaikutusta minussa, mitä tulisi olemaan edessäni.
Vuonna 2012 sain 25-vuotiaana vastuulleni sahayrityksemme yhteydessä
toimivan lämpöyhtiön. On hyvin vastuullinen ja tärkeä tehtävä toimittaa
lämpöä niin kylän asukkaille kuin yrityksemme tuotannon tarpeisiin.
Tulevat vuodet toivat mukanaan paljon työtä ja koettelemusta. Lämmön
tarve kasvoi, ja oli iso projekti rakentaa vanhan lämpökeskuksen rinnalle
toinen laitos selviten samanaikaisesti päivittäisestä tuotannosta sekä
kaikista muista töistä sahallamme.
Erityisesti yksittäiset tilanteet pahempien laitehäiriöiden takia kuormittivat. Aina kuitenkin selvittiin ja
saatiin riittävän ajoissa homma taas
toimimaan välttäen pahemmat tuotantokatkot tai kassakriisi.
Rukoushetkistä voimaa
Vuonna 2016 oli jo parempi tilanne,
paitsi minulla itselläni. Aloin olemaan
hyvin väsynyt ja jatkuvasti varpaillani
aiheesta tai aiheetta sen suhteen, miten asiat työmaalla sujuivat. Rukoilin
Isääni apuun ja aloin viettämään päivittäin aikaa Hänen kanssaan, kuten
tein aikanaan uskoon tullessani. Se
kun oli jäänyt työ- ja perhekiireiden
sekä muidenkin, vähemmän tärkeiden syiden takia, jotka eivät sinänsä
olleet vääriä.

muun muassa Ps. 4:9 ja 112:6-8. Sain
huomata, kuinka rauha alkoi täyttää
sisimpääni kuukausi kuukaudelta ja
pelot sekä ylimääräiset huolet väistyä. Samaan aikaan sain myös suuria
rukousvastauksia käytännön tasolla.
Taloudelliset resurssit mahdollistivat
lisätyövoiman hankkimisen, ja sopivia ihmisiä saatiin palkatuksi. Kuorma
keveni huomattavasti. Viime vuodet
ovat olleet myös reilun kasvun vuosia,
ja koko yrityksellämme on ollut siunaus.
Jumalan sana toimii
Voin todeta tästä kokemuksesta oppineeni, että Jumalan sana todella toimii. Taso, jolla uskomme kirjoitukset,
on taso millä ne tekevät työtä puolestamme. Raamatusta löytyy varmasti sopiva sana jokaiseen asiaan ja
elämäntilanteeseen. Olen soveltanut
tätä periaatetta elämäni muissakin
koetuksissa.
Tällä hetkellä elämme taas todellisen
koetuksen aikaa ja on kriittistä, että
olemme valmiita tulevaan. Mietin,
että kukaan Raamatun tunnetuista
sankareista ei aloittanut tehtäväänsä
ilman, että Jumala olisi häntä valmistanut eri asioiden ja usein vaikeiden
olosuhteiden kautta. Kiitän siten Jumalaa siitä, että hän on valmistanut ja
valmistaa kaikkia omiaan tuleviin tehtäviimme koettelemustenkin kautta.
Jokaisella koettelemukset ovat täysin
yksilöllisiä, emmekä voi tai saa verrata niitä keskenään. Varmaa kuitenkin, että ketään ei lopulta koetella yli
omien voimiensa.

Tiedän, että olemme täysin
riippuvaisia Jumalasta
tulevaisuudessa; pelkästään niin moni elämäämme
ja yrityksiimme vaikuttava
asia on oman vaikutuspiirimme ulkopuolella. Siten on syytä viettää aikaa
polvillaan Herran edessä.
Mutta pelkoon ei ole syytä,
sillä vaikka maailmassa jatkuisi tänä vuonna alkaneet
epävarmemmat ja vaikeammat ajat, Jeesuksen omille
ne voivat olla parhaat ajat!
(Dan 11:32).

“

Taso, jolla uskomme
kirjoitukset, on taso,
millä ne tekevät
työtä puolestamme.

Aloin soveltamaan Sanaa määrätietoisesti elämässäni ja tilanteessani. Rukoilin raamatunkohtia ylleni joka ilta;
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LINDA JANSSON

JUMALAN HUOLENPITOA
KRIISIN KESKELLÄ

Meri on aina ollut meidän perheellemme tärkeä
paikka, siellä olemme nauttineet ja kokeneet
Jumalan läsnäolon erityisen voimakkaasti. Viime kesänä meille syntyi unelma oman veneen
hankkimisesta. Kun eräänä iltana olimme rukoilemassa ICCC-ystäviemme kanssa, eräs ystävämme sai kuvan ja sanoi:
- En tiedä, sanooko tämä teille mitään, mutta
näen teidät ajamassa valkoisella moottoriveneellä ja olette niin onnellisen näköisiä. Meitä
kovasti nauratti ja samalla lämmitti se, että
Taivaallinen Isämme välittää meidän ”maallisistakin” unelmista.
Kuluneen talven aikana katselimme eri venetyyppejä ja mietimme, mikä olisi meille sopivin.
Päädyimme erääseen avomoottoriveneeseen,
joka olisi meidän veneilymme kannalta otollisin
valinta. Aloimme kuitenkin epäröidä ajankohtaa. Olisiko viisasta investoida veneeseen tässä
elämäntilanteessa, kun kuluja on muutenkin
paljon? Ajattelimme, että on ehkä parempi lykätä ostoa, kunnes palaan vanhempainvapaalta työelämään.
Yllätys ja vahvistus
Sitten tuli kevät ja koronakriisi. Keskellä tuota mylläkkää löysimme juuri sen venemallin,
josta olimme haaveilleet, mutta paremmilla
varustuksilla ja parempaan hintaan, kuin olimme uskaltaneet unelmoida. Mieheni sanoi, että
tätä tilaisuutta ei kannata jättää käyttämättä,
mutta minä epäröin. Jos emme talvella kokeneet viisaaksi investoida veneeseen, niin miten
voisimme tehdä sen nyt, kun koko maailma on
kriisissä, lama tulossa ja minulla ei ole vielä edes
työpaikkaa syksylle? Minusta tuntui aivan hulluudelta, jopa vastuuttomalta lähteä investoimaan veneeseen näin epävarmassa tilanteessa. Sanoin Herralle, että jos tämä ajoitus todella
on Häneltä, niin haluan tähän vahvistuksen.
Lähetin esirukouspyynnön muutamalle ystävälle. Kerroin vain, että minulla olisi yksi päätös tehtävänä; voisivatko he rukoilla ja jakaa,
jos kokevat jotain. Sain kolme vastausta. Yksi
näki minut veneessä; toinen sanoi, että minun

“

Kyse ei ole minun
ansioistani vaan
Hänen hyvyydestään.

tulee lähteä syville ja kirkkaille vesille, koska
rannassa vesi on matalaa ja sakeaa. Kolmas
jakoi jotain myrskyssä navigoimisesta. Näistä
täsmällisistä sanoista rohkaistuna päätimme
edetä venekaupassa, ja kaikki järjestyi ihmeellisellä tavalla.
Kun kauppa varmistui, itkin Jumalalle kiitollisuudesta sanoen, että en ymmärrä miten
minua voidaan siunata näin maailmankriisin
keskellä; enhän minä ole tehnyt mitään ansaitakseni tätä. Herra vastasi, että juuri se onkin
tämän tarinan opetus. Kyse ei ole minun ansioistani vaan Hänen hyvyydestään. Hän sanoi, että kaikki muukin, minkä Hän on minulle vuosien saatossa luvannut, on tulossa juuri
vastaavalla tavalla; silloin kun se on maallisesti
katsottuna hyvin epätodennäköistä. Silloin käy
ilmi, ettei ole kyse minun ansiosta, vaan Hänen
voimastaan.
Tämä kokemus ja muut tämän kevään tapahtumat ovat antaneet minulle varmuuden siitä, että mitä tahansa tapahtuukin tässä epävarmassa maailmantilanteessa, me voimme
täysin luottaa, että Jumala pitää huolen ja
enemmänkin. Sana sanoo, että ei ole ketään,
joka Jeesuksen ja evankeliumin tähden jättää
jotakin eikä saisi sitä satakertaisesti takaisin jo
tässä ajassa, jopa vainojen keskellä.

Iltapäiväkahvi
merellä Markus
Janssonin
kanssa.
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TARJA JÄÄSKELÄINEN

NOORA-LEEA HAMMAR

”Ilman Häntä ei olisi mitään”
Poikkeusajan hääpari Ismo ja Saara Salminen vihittiin poikkeuksellisin
menoin toukokuussa Porvoossa. Myös heidän arvojaan ja sitoutumistaan
voidaan nykymaailmassa pitää poikkeuksellisina.
Hääseremonia alkoi 29.5. Helsingin
Seurasaaren sillalla, jossa Ismo kosi
Saaraa viime joulukuussa. Komea sulhanen ja kaunis morsian kohtasivat
toisensa ”first look” ajatuksella. Sää oli
upea ja paikalle hääkuviin uiskenteli
myös joutsen. Nuoret lausuivat toisilleen valat Porvoon maistraatissa, ja
todistajina oli molempien sisaruksia.
Hääpiknikin taustalla komeili Porvoon
vanha kirkko. Lauantaina juhlat jatkuivat perheen kesken porrastetusti
avioparin uudessa kodissa Helsingin
Töölössä, jossa tuttu pastori siunasi
nuoret avioon. Iltaa juhlistettiin bestmanien ja kaasojen kanssa.
– Haluamme kulkea Jumalan johtamaan suuntaan elämässämme ja kunnioittaa häntä. Tahdomme rakastaa ja
kunnioittaa toisiamme läpi elämän ja
kulkea tiiminä kohti Jumalan antamia
unelmia, nuoripari hehkuttaa.
Uskovaisten mökkibileet
Tarinan alku juontaa Hankasalmelle
Saaran perheen mökille vuoteen 2012.
– Järjestimme isoja uskovaisten mökkibileitä, joissa taisi olla paikalla 100
ystävää ja tuttua. Ismo tuli paikalle kavereiden kanssa. Olemme tunteneet
toisemme siis kauan samoista piireistä, mutta tavatessamme keväällä
2018 Suhe seurakunnalla Helsingissä meistä tuli läheiset ystävät, Saara
kertoo.

Saara ja Ismo Salmisen
hääpäivä alkoi
Seurasaaren sillalla.
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Tuona iltana hän muistaa kokeneensa, että tässä on joko paras ystävä ”for
life” tai ”life partner”.
– Enpä silloin tiennyt, että saisimme
toisistamme molemmat. Äitini oli
nähnyt myös unessa, ison parrakkaan
nauravaisen miehen, jonka hymyillen
tunnisti Ismoksi hänet tavatessaan.

Yhteys oli päivittäistä ja muuttui loppuvuodesta 2018 seurusteluksi. Joulukuussa 2019 nuoret menivät kihloihin ja alle puolen vuoden päästä naimisiin. Juuri nyt fokus on avioliiton
alussa ja omassa puolisossa.
– Me ollaan tiimi: rakastavaiset, mutta samalla parhaat ystävät. Pieni 5 kk
ikäinen pomeranian pentu tuo paljon
naurua ja vauhtia kesäämme, he iloitsevat.
Saara ja Ismo arvostavat toistensa samanlaisia arvoja ja luottamusta Jumalaan. Ismo ihailee myös Saaran lämpöä,
avoimuutta ja sydämellisyyttä sekä
sitä, että Saara on hyvin naisellinen,
mutta yrittäjähenkinen tekijänainen.
Saara puolestaan ihailee Ismon naurua
ja lämpöä; hän hymyilee koko kasvoillaan ja saa muut loistamaan ympärillään. Suurella sydämellä varustetussa
Ismossa yhdistyvät Saaran mukaan
herkkyys ja miehekkyys sekä veijarimainen mutta tavoitteellinen luonne.
ICCC:stä verkostoja ja ystävyyttä
ICCC:ssä nuoret kertovat löytäneensä
samanhenkisen yhteisön ja kokeneensa Jumalan läsnäoloa sekä ihmeitä
työelämässä. Se on tuonut myös verkostoja ja ystävyyttä.
Saara oli tiennyt ICCC:n toiminnasta
isänsä Jari-Pekka Koposen kautta,
mutta oikeastaan hän hyppäsi toimintaan mukaan vierailtuaan kesällä
2019 Saku Pitkäsen perheen luona.
– Ilta oli merkittävä, ja palo ICCC toimintaa kohtaan oli jo asetettu minuun etukäteen. Järjestimme kuluneen vuoden aikana yhteistyössä pari
seminaaria, ja Ismo lähti mukaan samantien. Todistimme molemmat syksyn 2019 alueseminaarissa ja aloim-

me yhdessä kokoamaan ICCC Young
Professional -verkostoja sekä järjestämään tapaamisia nuorille. Meillä on
YP whatsapp-ryhmä, jossa sovimme
tapaamisia työelämän ja uskon aiheiden ympärille, Saara kertoo.
Uskoa ei piilotella
Usko näkyy arjen valinnoissa ja ajattelussa. Saara ja Ismo toivovat sen näkyvän myös teoissa, olemuksessa ja ihmisiä kohdatessa.
– Jeesus on rakkaus ja kehottaa meitä
rakastamaan Häntä, muita ja itseämme.
Ylipäätään Salmiset ovat avoimia uskostaan, myös työelämässä.
– Rukoilemme, että elämämme puhuisivat muillekin Jumalan todellisuudesta. Usko on turvallinen kallio, johon
olemme molemmat saaneet luottaa ja
turvata lapsuudesta lähtien. Tällä hetkellä meillä on yhteinen seurakunta ja
ICCC, jossa saamme kohdata ja kuulla
Jumalan sanaa. Jumala on kuitenkin
mukana jokaisessa päivässä ja hetkessä, missä menemmekin: ilman Häntä ei
olisi mitään.

“

Me ollaan tiimi: rakastavaiset,
mutta samalla parhaat ystävät.
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Pääpuhuja
Carl-Gustaf
Severin

Sion, Laivakatu 11, VAASA

SAKU PITKÄNEN
puheenjohtaja
+358 40 5283000

SYYSSEMINAARI

Vahva näky - luja perusta

FREDRIK EKHOLM
varapuheenjohtaja
+358 50 0660126

Avaimia kutsun toteutumiseen työ- ja liike-elämässä

LASSI JÄÄSKELÄINEN
hallituksen jäsen
+358 40 0838116

Perjantai 16.10.
18.00 - 19.00
19.00 - 21.00

Ilmoittautuminen
”Minä seison vartiopaikallani - mitä Herra puhuu?”
Pääpuhuja Carl-Gustaf Severin

ANTERO LAUKKANEN
hallituksen jäsen
+358 50 5820813

Lauantai 17.10.
9.00 - 9.30
9.30 - 10.00
10.00 - 11.00
Kahvi
11.30 - 12.30
Lounas
13.30 - 14.15

Kahvi
14.45 - 15.30
Tauko
16.00 - 17.00
Tauko
19.00 - 21.00

Ilmoittautuminen
Avaus, ylistys
”Vahvista näky ja kirjoita se muistiin”
Carl-Gustaf Severin

JUSSI PELTOLA
hallituksen jäsen
+ 358 401730740

Näky voimavarana työ- ja liike-elämässä
Saku Pitkänen
Uudistunut työelämä -kanavat
a) Työelämä Pyhän Hengen johdatuksessa
b) Kokonaisvaltainen menestys
c) Palveleva johtajuus
Uudistunut työelämä -kanavat jatkuu
Kristillinen liiketoiminta käytännössä
Tom ja Madelén Rabb, Fredrik Ekholm alustaa
Iltajuhla
”Näky toteutuu varmasti, eikä myöhästy”
Carl-Gustaf Severin, mukana Antero Laukkanen

Seminaarin hinta on 45 euroa.
Hinta sisältää kahvitarjoilut ja
lounaan lauantaina.

E-MAIL MUOTOA:
etunimi.sukunimi@iccc.fi

Hotellisuositus
Varaa hotelli
edullisesti
BICCC2020
Sokoskoodilla
Hotel Royal
Vaasa
Sokos+358
Hotel10Royal
puh.
784 Vaasa
0010
puh. +358 10
784 0010
Varauskoodi
ilmoitetaan
89,- yhden
hengen
huone/yö
jäsenille
myöhemmin
104,- kahden hengen huone/yö

Sunnuntai 18.10.
11.00

ICCC:N JOHTOKUNNAN
JÄSENET OVAT
KÄYTÖSSÄSI:

Jäsenasiat ja
talousasiat:
ICCC Suomi
Vöyrinkatu 13
65100 Vaasa

Jumalanpalvelus Vaasan Helluntaiseurakunta, Asemakatu 24
”Jumalan todellisuus arjessa”
Antero Laukkanen ja Carl-Gustaf Severin

Ilmoittaudu
osoitteessa
www.iccc.fi

www.iccc.fi

www.facebook.com/icccfi
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