16.-18.10.2020
Sion, Laivakatu 11, VAASA

SYYSSEMINAARI

Vahva näky - luja perusta
Avaimia kutsun toteutumiseen työ- ja liike-elämässä
Tervetuloa ICCC:n syysseminaariin Vaasaan. ICCC:n tapahtumien
tavoitteena on, että voisit kuulla jotain Jumalalta omaan työhösi ja
tulevaisuuteesi liittyen, saisit rohkeutta edetä kuulemaasi
päämäärää kohti ja voisit kokea, että ICCC on yhteisö, joka auttaa
sinua toteuttamaan Jumalan tahdon ja suunnitelman elämässäsi.

Ilmoittaudu
osoitteessa
www.iccc.fi

Syysseminaarimme teema pohjautuu Habakukin kirjan toisen luvun
alun jakeisiin (Hab. 2:1-4). Se käsittelee Sanan kuulemisen ja
tekemisen jännitettä. Habakuk seisoo vartiopaikalla ja odottaa,
mitä Herra puhuu. Profeetta haluaa kuulla, ymmärtää suunnan
ja toimia kuulemansa mukaisesti. Sanotaan, että Israelin ensimmäisellä johtajalla,
David Ben Gurionilla, oli tämä ainutlaatuinen kyky käsitellä näkyä (tulevaisuutta) ja nykyhetkeä
samanaikaisesti. Tämä kyky erotti hänet muista johtajista ja mahdollisti haastavien tavoitteiden
saavuttamisen.

Tämän päivän työelämässä tarvitsemme Habakukin ja Ben Gurionin tavoin kuulla Herraa arjessa
ja ymmärtää suunta, jota kohti kulkea. Eri toimialojen, yhteiskunnan ja arvojen muutos on niin
nopeaa, että ilman vahvaa näkyä ja lujia arvoja, suuntamme katoaa helposti. Siksi on tärkeää
”seisoa omalla vartiopaikalla” ja kuulla, mitä Herra puhuu meille työelämäämme ja tehtäväämme
liittyen sekä uskaltaa toimia näkymme ja arvojemme mukaisesti.
Tervetuloa!
ICCC Suomen johtokunta
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Perjantai 16.10.
18.00 - 19.00
19.00 - 21.00
		

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

Lauantai 17.10.
9.00 - 9.30
Ilmoittautuminen
9.30 - 10.00
Avaus, ylistys
10.00 - 11.00
”Vahvista näky ja kirjoita se muistiin”
		Carl-Gustaf Severin
Kahvi
11.30 - 12.30
Näky voimavarana työ- ja liike-elämässä
		Saku Pitkänen
Lounas
13.30 - 14.15
Uudistunut työelämä -kanavat
		a) Työelämä Pyhän Hengen johdatuksessa
		
Thomas Ahola, Susanna Pitkänen
		b) Kokonaisvaltainen menestys
		
Noora Hintsa
Kahvi
14.45 - 15.30
Uudistunut työelämä -kanavat jatkuu
Tauko
16.00 - 17.00
Kristillinen liiketoiminta käytännössä
		
Tom ja Madelén Rabb, Fredrik Ekholm alustaa
Tauko
19.00 - 21.00
Iltajuhla
		”Näky toteutuu varmasti, eikä myöhästy”
		
Carl-Gustaf Severin ja Antero Laukkanen

Sunnuntai 18.10.
11.00		
Jumalanpalvelus Vaasan Helluntaiseurakunta, Asemakatu 24
		”Jumalan todellisuus arjessa”
		
Antero Laukkanen ja Carl-Gustaf Severin

Varaa hotelli edullisesti
koodilla BICCC20
Sokos Hotel Royal Vaasa
puh. +358 10 784 0010
89,- yhden hengen huone/yö
104,- kahden hengen huone/yö

Seminaarin
hinta on 45 euroa.
Hinta sisältää kahvitarjoilut ja
lounaan lauantaina.
Ilmoittaudu osoitteessa
www.iccc.fi

Pääpuhuja

Carl-Gustaf Severin
Carl-Gustaf on arvostettu ruotsalainen evankelista ja
profeetallinen julistaja. Hän aloitti palvelustehtävänsä
evankelistana vuonna 1973. Ollessaan Rhemaraamattukoulussa Tulsassa, Oklahomassa lukuvuonna
1983-84, hän koki kutsun entiseen Neuvostoliittoon. Hän
sai unessa kuulla huudon Venäjältä: ”Tule antamaan meille
puhdasta Jumalan sanaa”. Tuon vuoden aikana hän sai myös
muita profetioita ja kehotuksia lähteä Venäjälle saarnaamaan.
Hän itse rukoili, että Jumala asettaisi rakkauden Venäjän
kansaa kohtaan hänen sydämeensä. Ensimmäisen Venäjän
matkansa jälkeen vuonna 1985 hänet onkin tunnettu suuresti
venäläisiä rakastavana julistajana.
Carl-Gustaf Severin julistaa ympäri maailmaa. Yli 40
palvelusvuoden aikana hän on vieraillut yli 60 maassa eri
maanosissa. Tilaisuuksissa on tapahtunut suuria ihmeitä ja
tuhansia ihmisiä on tullut uskoon. Monet tilaisuuksista on
suuren yleisömäärän tähden pidetty urheiluareenoilla, joihin
on mahtunut 10 000:sta jopa 40 000:een kävijää.
Sen lisäksi, että Carl-Gustafin puheet ovat hienosti
huumorilla höystettyjä, hänellä on myös kyky olla avoin
jakaessaan omia surujaan ja vastoinkäymisiään. Tämä saa
ihmiset avaamaan sydämensä ja kokemaan, että sanoma
koskee myös heitä.
ICCC Suomi ry.:n konferenssipuhujana Carl-Gustaf oli
viimeksi vuonna 2004, mutta erilaisissa ICCC:n tilaisuuksissa
hän on vaikuttanut senkin jälkeen. Itsekin perheensä kanssa
liike-elämässä mukana olevana hänellä on varmasti tämän
syysseminaarin osallistujille paljon annettavaa.

Antero Laukkanen
Antero Laukkanen on pastori, sosiaalineuvos ja poliitikko. Hän on ollut
Uudenmaan vaalipiirin Suomen kristillisdemokraattien kansanedustaja
vuodesta 2015 lähtien. Hän on toiminut Espoon kaupunginvaltuutettuna
vuodesta 2001.
Antero on Majakka-seurakunnan perustaja ja hän toimi pitkään seurakunnan
pastorina. Tasavallan Presidentti myönsi Anterolle sosiaalineuvoksen
arvonimen vuonna 2010 hänen ansiokkaasta työstä vähävaraisten hyväksi.
Monien saavutusten ja poliittisen näkyvyyden lisäksi, Anterolla on pitkä ura
yrittäjänä. Hän on perustanut ja johtanut useita yrityksiä, joista muutama
toimii edelleen. Antero on armoitettu puhuja ja Raamatun opettaja. Hän on
ICCC:n Suomen johtokunnan jäsen ja pidetty puhuja ICCC:n seminaareissa.

ICCC varustaa liike-elämän palveluksessa olevia
kristittyjä auttaen heitä löytämään oman paikkansa ja
kutsumuksensa yhteiskunnassa ja elämässä.
Liity jäseneksi osoitteessa www.iccc.fi

