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Valo voittaa pimeyden

LUE LISÄÄ s. 10-11

KANSAINVÄLINEN SEMINAARI
The Future Has Arrived
- Living & Thriving in the Storm

PÄÄKIRJOITUS

”Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valkeuden; 
jotka asuvat kuoleman varjon maassa, niille loistaa valkeus.” 
Jes. 9:2

Pitkä koronavuosi on päättymäs-
sä. Monelle mennyt vuosi on ollut 
raskas ja sisältänyt paljon haas-

teita. Monille yrityksille toimintaym-
päristö on muuttunut joko haastavak-
si tai hyvin vaikeaksi. Lähes jokaisen 
elämä on jollain lailla muuttunut kulu-
neen vuoden aikana, ja monet näistä 
muutoksista jäävät pysyviksi. Etätyö 
ja etäkokoukset ovat tulleet useim-
mille tutuksi, ja työyhteisöt tuskin pa-
laavat kokonaan vanhaan malliin. Lii-
kematkustaminen tuskin myöskään 
palautuu vanhaan volyymiin, aina-
kaan nopeasti. On opittu toimimaan 
uudella, tehokkaammalla tavalla. 

Jesajan kirjan teksti on erityisen osuva 
tänä jouluna. Olemme vaeltaneet ”pi-
meydessä” ja ”kuoleman varjon maas-
sa”. Korona on tuonut epävarmuutta 
ja joillekin jopa kuoleman pelkoa. On 
kuitenkin lohduttavaa muistaa, että 
valo voittaa pimeyden. Jeesus saapui 
juuri pimeän maailman keskelle. Valo 
loistaa vain pimeässä. Kirkkaana päi-
vänä valo menettää merkityksensä, 
mutta pimeässä se erottuu, näkyy ja 
valaisee. Maailma tarvitsee nyt uskon 
ja toivon sanomaa.

ICCC:n puitteissa olemme halunneet 
omalta osaltamme tuoda valoa ja toi-
voa jäsenillemme aamurukousten ja 
seminaarien kautta. Olemme kokoon-
tuneet rukoilemaan koronan alkami-
sesta lähtien joka perjantai aamu klo 
7.30-8.00. Useimmiten meitä on ollut 
15-20 henkilöä rukoilemassa, mikä on 
ollut valtavan rohkaisevaa. Olemme 
myös saaneet iloita monista rukous-
vastauksista. Tulemme jatkamaan aa-
murukouksia myös ensi vuonna. Olet 
tervetullut mukaan rukoilemaan. 

Syksyllä pidimme myös onnistuneen 
syysseminaarin, josta on erillinen 
artikkeli tässä lehdessä. Vaikka jou-
duimme siirtämään seminaarin no-
pealla aikataululla digitaaliseksi, se 
onnistui hyvin. Saimme rohkaisevaa 
opetusta, ja Pyhä Henki oli vahvasti 
läsnä. Taltioinnit seminaarista löyty-
vät nettisivuilta.

Syysseminaarin lisäksi pidimme syk-
syllä kaksi jäsenkokousta netin väli-
tyksellä. Näissä ”jäsenaamuissa” py-
rimme tuomaan lyhyen opetuksen ja 
muutaman tiiviin todistuksen jäse-

niltämme. Palaute näistä tilaisuuk-
sista on ollut erittäin positiivinen ja 
jatkamme niitä myös ensi keväänä. 
Keväällä on suunnitelmissa kaksi jä-
senaamutilaisuutta. Kevätseminaarin 
osalta teemme alkuvuonna päätök-
sen, pidämmekö sen fyysisenä vai 
suunnittelemmeko sen jo lähtökoh-
taisesti digitaaliseksi.
 
Haluan toivottaa koko jäsenistöllem-
me siunattua ja rauhallista joulua 
sekä menestyksellistä uutta vuotta. 
Jeesus sanoo: ”Te olette maailman 
valo. Näin loistakoon teidänkin valon-
ne ihmisille, jotta he näkisivät teidän 
hyvät tekonne ja ylistäisivät Isäänne, 
joka on taivaissa.” (Matt. 5:14-16). 
Antakoon Pyhä Henki meille jokaisel-
le voimaa olla valona erityisesti tänä 
aikana läheisten keskellä - kotona, 
työpaikalla ja seurakunnassa. Siellä, 
missä valo loistaa, on elämää ja toivoa.

Saku Pitkänen

SYYSSEMINAARI striimattiin Vaasasta

JÄSENAAMU
Opetuslapseus- ja yrittäjäkoulu tarjoaa 
avaimia yhteiskunnan muutokseen
LUE LISÄÄ s. 8-9

LUE LISÄÄ s. 4-7
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TARJA JÄÄSKELÄINEN

ICCC:n Syysseminaari
17.10.20

Vaasan syysseminaari oli suunniteltu koko viikonlopun 
tapahtumaksi 16.-18.10., mutta toteutettiin koronatilan-
teen vuoksi puolenpäivän mittaisena Zoom-tapahtumana 
17.10. Seminaari striimattiin Vaasan Sion-seurakunnasta, 
jossa olivat paikalla juontaja Fredrik Ekholm,  Carl-Gustaf 
Severin ja tulkki Tanja Knuts sekä Tom ja Madelén Rabb. 
Seminaari onnistui hyvin, ja siitä on tullut hyvää palautet-
ta. Mukana oli yli 70 osallistujaa.

Kansanedustaja Antero Laukkanen muistutti, että Jumala on kutsunut 
meidät yhteyteensä pyhällä kutsumuksella. Se on Jumalan suurin unel-
ma meihin nähden. Laukkanen sanoi itse ymmärtäneensä tämän vuonna 
1992 oltuaan uskossa jo 22 vuotta. 

- Arvostan työtäni kansanedustajana, mutta vielä enemmän sitä, että 
Kaikkivaltias on kutsunut minut yhteyteensä. 

Valitettavasti elämämme kuluu enimmäkseen kaikkea muuta puuhailles-
sa, ja Jumalalle jää vain pieni osa. Jumala haluaisi kääntää asian toisin 
päin. Elämäsi näytelmän pääosassa on todellisuudessa Jumala, et sinä.

- Aamuisin siunaan nykyään kansanedustajien huoneita ja kiittelen, 
että minulla on niin iso rukoushuone, Antero iloitsi. 

Kutsuttu rukoilemaan

Jumala on kutsunut sinut pyhällä pyhällä kutsumuksella, sillä Hän on 
pyhä. Sinut on kutsuttu myös pyhitykseen ja erottautumaan Jumalan 
pyhää tarkoitusta varten. Hän kutsui sinut armosta ja varustaa sinut ar-
mollaan. 

- Et ole syntynyt sattumalta. Hän ajatteli sinun tulevaisuuttasi jo äidin 
kohdussa. Kun näet, että olet osa jumalan suunnitelmaa,  elämäntapasi 
muuttuu.

Vuonna 1992 Jumala kutsui Anteron rukoilemaan. Sen myötä hän löysi 
uudenlaisen yhteyden Jumalaan, ja asiat menivät uuteen järjestykseen. 
Hengellisestä elämästä tuli salaista rukousta, kuulemista ja tottelemista. 
Myöhemmin hän sai kehotuksen rukoilla eduskunnan ja päättäjien puo-
lesta. 

- Silloin en vielä pitänyt politiikasta enkä poliitikoista, mutta olin oppi-
nut olemaan kuuliainen. Pyysin Jumalalta huonetta eduskunnasta, jossa 
voisin keskittyä rukoilemaan Suomen puolesta. 

Vuonna 1997 näky toteutui, kun Antero aloitti työt eduskunta-avustaja-
na. Ensimmäisenä työpäivänä hän kertoo kävelleensä parlamenttitalon 
38 rappusta sanoen joka askelmalla ”Jeesuksen nimessä”. Rukoustyö jat-
kuu edelleen, nyt kansanedustajana. 

Espoon kristillinen koulu

Vuonna 2007 Laukkanen sai kehotuksen hakea Espoon kaupungilta 
tonttia uutta Majakka-keskusta varten. 

- Vähän ihmettelin miksi 50-jäsenisen ja vähävaraisen seurakuntamme 
piti hakea sitä, mutta olin kuuliainen, hän muistelee.  

Tammikuussa 2008 löytyikin sopiva tontti Matinkylän urheilukentän vie-
restä. Anteron ja seurakunnnan ihmeeksi Espoon kaupunki myönsi sen 
heille. Kului monia vuosia, jolloin rukoiltiin ja kyseltiin Jumalalta, miksi 
asiat eivät etene. 

Vuonna 2015 Antero ymmärsi, että tonttia piti tarjota Espoon kristilli-
sen koulun kannatusyhdistykselle. Syksyllä 2021 tuolle tontille valmistuu 
Suomen ensimmäinen uudisrakennus, johon tulee 500 oppilaan kristilli-
nen koulu ja 80 lapsen päiväkoti, aivan metroaseman lähelle. 

- Avajaispäivä tulee olemaan minulle ilon ja kärsimyksen kyynelten päivä. 
Näky odotti aikaansa, mutta Herra oli uskollinen.

Onko sinun kutsumuksesi juurtunut Jumalaan vai omiin näkemyksiisi 
kutsustasi? Kun löydät Jumalan parhaan itsellesi, niin elämäsi jälki tulee 
olemaan merkittävä.

Carl-Gustaf Severin opetti näystä ja sen 
toteutumisesta. Hän muistutti, että 
yrittäjällä pitää olla unelma, muuten 
on raskasta motivoida muita. Joskus 
unelmien näkyväksi tuleminen kestää 
vuosia, ja silloin tarvitsemme uskoa. 
Aabraham koki tämän, kun lähti toi-
seen maahan tietämättä, milloin näky 
toteutuisi. 
 
Matkalla unelmiin on ylä- ja alamäkiä. 
Laaksossa ei pidä luovuttaa, sillä sen 
takana on uusi huippu. Osakemark-
kinoiden asiantuntijatkin kehottavat 
jatkamaan ostamista, kun pörssit las-
kevat. 

Näe kauemmas

Spontaanius tai kiirehtiminen ei edis-
tä näkyä. On tärkeä nähdä kauemmas. 
Näky on kuin siemen, joka syntyy. Kyl-
vä ajatus ja anna sen kasvaa. Kaaleb ja 
Joosua kuulivat Mooseksesta, jolla oli 
näky mennä Egyptistä Kanaanin maa-
han. Mooseksen puhe tarttui heidän 
sydämiinsä. Heidät valittiin kymme-
nen muun kanssa vakoilemaan maa-
ta. Koko ryhmästä muistamme vain 
Kaalebin ja Joosuan, koska he näkivät 
maan positiivisesti ja auttoivat muita 
näkemään samoin.  

Näyntappajilla ei ole uskoa eikä työn-
iloa, koska he ajattelevat negatiivises-
ti. Eräs kenkäkauppias tuli Afrikkaan 
ja totesi, että siellä ei voi myydä ken-
kiä, koska kukaan ei käytä niitä. Toi-
nen myyjä näki siellä suuret markki-
nat, koska kellään ei ole kenkiä. 

- Moni näky on kuollut erämaahan 
”hiekkaa suussaan”, Severin sanoi. 

Israelilaisista oli 40 vuoden päästä jäl-
jellä vain kaksi uskonhenkistä. Kaaleb 
sanoi Herralle olevansa yhtä vahva 
kuin 40 vuotta sitten ja kantaneen-

CARL-GUSTAF SEVERIN:

Luota näkyysi ja anna
sille aikaa toteutua

ANTERO LAUKKANEN: 
Jumala unelmoi yhteydestä kanssasi

sa näkyä koko tuon ajan. Hän pyysi 
Jumalalta vuorta, jossa jättiläiset ja 
hankaluudet olivat. Hän ei menettä-
nyt näkyä, ja se toteutui.

Severin kertoi myös norjalaisesta Pac-
ka Frost -yrityksestä, jonka  omista-
jalla oli näky lohenviljelystä. Hän osti 
lohenmunia ja kehitti niitä. Kun tuli 
lohirutto, hän rukoili lohien ja mu-
nien puolesta. Lohet kasvoivat jopa 
nelikiloisiksi. Yrittäjä sai uusia visioita 
ja rakensi lohitehtaan. Tänään hänel-
lä on Färsaarten suurin yritys, jonka 
vuosiliikevaihto on 4 mrd dkk ja tuo-
tanto 600 ttn. He vievät viikottain 300 
tn lohta New Yorkiin ja 100 tn Shan-
gaihin sekä muualle. Tehtaan kautta 

lämmitetään koko Färsaaren kylät. 
Näky vei aikaa ja tuntui, että se ei to-
teudu koskaan.  

Kiire voi tuhota näyn

- Joskus olemme ilotulitusihmisiä. 
Lähdemme mukaan maailman hen-
keen, jossa tehdään nopeita vetoja. 
Monet raketit menevät ylös nopeasti, 
mutta tulevat yhtä nopeasti alas, Se-
verin varoitti.

Jumala antaa pitkäkestoisia näkyjä. 
Raamattu sanoo: ”Sinun vihollisiasi ei 
karkoitetta päivässä.” Luontokin on 
prosessi. Hiukset eivät kasva sekun-
nissa vaan vähitellen.  

Jobilla oli näky maanviljelystä. Hänel-
lä oli tuhansia aaseja ja muuta karjaa. 
Hän menetti käytännössä kaiken. Kun 
hän alkoi rukoilla vihollisten puolesta, 
Jumala ennalleenasetti hänet. Hänestä 
tuli Lähi-idän rikkain mies, joka eli vielä 
140 vuotta. 

– Sinunkin yritykselläsi on vielä jat-
koa! Luota näkyyn ja anna sen toteu-
tua. Kaikki mikä tulee Jumalalta, voit-
taa maailmaan.

Eteläkorealainen pastori Yonggi Cho 
neuvoi köyhyyttään valittanutta mies-
tä ostamaan ja myymään suolaa, sillä 
40 miljoonaa ihmistä Etelä-Koreassa 
suolaa ruokansa joka päivä. Mies al-
koi myydä ja ostaa suolaa, ja hänestä 
tuli miljonääri. Kun tulva tuhosi hänen 
suolavarastonsa, Yonggi Cho rohkaisi 
miestä aloittamaan alusta. Nyt mies on 
miljardööri. 

- Liikemies ja Jumalan mies tarvitsevat 
toisiaan. Tarvitsemme seurakuntaa, 
kristittyä perhettä rohkaisemaan mei-
tä, Severin muistutti.

Antero Laukkanen

Fredrik Ekholm
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“Vaasan Rakennuskorjaus Oyn toimitusjohtaja Tom 
Rabb ja hänen vaimonsa Madelén Rabb opettivat 
Vaasan syysseminaarissa kristillisestä liiketoimin-

nasta käytännössä. Pariskunta luotsaa vuonna 1964 pe-
rustettua Ekholmin perheyritystä jo kolmannessa pol-
vessa. He ovat kiitollisia yrityksen hyvästä perustasta ja 
ICCC:n koulutusten antamasta tuesta työelämään. Gun-
nar Olsonin kirja ”Vapautettu business” on ollut osa To-
min ja Madelénen uskoontuloprosessia.

- Kirjassa esitetyt kristillisen liike-elämän ulottuvuudet 
kiehtoivat. Ajattelimme, että on tyhmää olla tulematta 

TOM JA MADELÉN RABB:

Kristillinen
liiketoiminta käytännössä

uskoon, koska Jeesus on kiinnostunut elämämme kaikis-
ta osa-alueista. Meidän tulee luovuttaa työmme ja koko 
elämämme hänelle ja seurata häntä, Tom Rabb sanoi.

Kaksi valtakuntaa

Syntiinlankeemuksessa suhde Jumalaan, toisiimme ja 
työelämään muuttui. Maa kirottiin ja siitä seurasi kovaa 
työtä. Jeesus kuitenkin lunasti kaiken omalla verellään ja 
siirsi meidät pimeyden valtakunnasta eli ”maailmasta” Ju-
malan valtakuntaan. Näiden kahden valtakunnan periaat-

teet ovat erilaisia. Maailmassa sinun täytyy nähdä ennen 
kuin voit uskoa. Jumalan valtakunnassa tarvitset uskoa, 
jotta voit nähdä. Maailman ajattelussa saat itse vähem-
män, jos annat enemmän. Jumalan valtakunnassa kaikki 
saavat sitä enemmän, mitä enemmän annat.  

Kristillisessä yrittämisessä on  hengellinen ja luonnollinen 
ulottuvuus, vaikka hengellistä ja maallista työtä ei tule-
kaan erotella. Menestyvällä yrityksellä täytyy olla hyvä 
liikeidea, ja tuotteen on oltava kannattava. Mainetta ja 
asemaakin tärkeämpää on vastaanottaa Jumalan kutsu 
ja henkilökohtainen suunnitelma. Mitä läheisempi juma-
lasuhde, sitä enemmän haluamme kuunnella ja rakastaa 
Jumalaa. 

Työelämän luovuttaminen Jumalalle ja kutsuun astumi-
nen voi edellyttää ”sydämen ympärileikkausta”. Se voi olla 
joskus aavikkokokemus. Jumala valmistaa meitä uuteen 
muovaten, puhdistaen ja kasvattaen uskollisuuttamme. 
Näissä prosesseissa omat tavoitteet ja rahanhimo menet-
tävät merkityksensä. Ei olekaan enää minun yritykseni, 
menestykseni ja voimani. Pyhän Hengen vaikutuksesta 
alamme rukoilla suurempia asioita, joihin emme ennen 
uskoneet. Huomaamme vaikeuksien lisänneen luotta-
mustamme Jumalaan. Monet Raamatun johtajat kokivat 
samoin.

Taistelua ja voittoja

Madelén ja Tom kertoivat yrityksen haastavista vuosista. 
Vuonna 2011 alkoivat oikeusprosessit aiheettomien syyt-
teiden johdosta Madelenén Fredrik-isää vastaan. Se ravis-
teli koko perhettä ja firman työntekijöitä.  

- Silloin tuli mieleen, että välittääkö Jumala, vai onko hä-
nellä tässä joku ajatus takana. Kyllä hänellä oli, Madélen 
kertoo.

Sukupolvenvaihdoksen tultua mahdolliseksi vuonna 
2012 Rabbin pariskunta astui päävastuuseen yrityksestä. 
Vuonna 2018 alkoi oikeusprosessi vakuutusfirman kans-
sa. Seuraavana vuonna ilmeni haasteita projektien, inves-
tointien ja työnjohdon kanssa.

- Ymmärsimme, että tämä on hengellinen taistelu; olim-
mehan kaivanneet päästä syvempään yhteyteen Jumalan 
kanssa.  Aloitimme maanantain aamurukoukset yrityk-
sessä. Rukoilimme ihmettä, ja että voisimme olla osa sitä.  

Jumala antoi rauhan, sillä hän on kaikkien murheiden ylä-
puolella, ja hänellä on suurempi kuva kokonaisuudesta, 
Tom kertasi.

Yritys ja seurakunta

Vuosi 2020 näytti jo hyvältä, mutta toi tullessan koronan. 
Ihmisille se oli yllätys, vaan ei Jumalalle. Vaasan Sion-seu-
rakunnassa vuosi oli aloitettu rukousviikolla, jossa vieraa-
na oli rukousjohtaja Norjasta. 

- Tuo viikko oli Jumalan vahvistus moniin rukouksiimme 
yksilöinä ja seurakunnassa. Kohtasimme Jumalan monel-
la tavalla. Sain sanan Sak 4:6 ”Ei väellä eikä voimalla vaan 
minun hengelläni”, Madelén kertoi. 

Rabbien  mielestä  kristityn yrittäjän on tärkeä olla muka-
na seurakunnassa, jotta voi kasvaa hengellisesti. Yritys ja 
seurakunta käyvät läpi samanlaisia prosesseja. Meillä on 
vastuu omasta kaupungista ja maasta, joten meidän tu-
lee siunata niitä. Palkat ja verot tulee maksaa ajoissa sekä 
tukea paikallista yrittäjyyttä. Yrityksessä ihmiset on etu-
sijalla. Meidän tulee hoitaa työntekijöitä sekä yrityksen si-
säisiä ja ulkoisia  suhteita. On hyvä rukoilla työntekijöiden 
puolesta ja pyytää, että oikeat ihmiset olisivat oikeilla pai-
koilla. Jumala haluaa vaikuttaa näissäkin asioissa.  

- Sinulla on auktoriteetti siellä, missä on kutsumuksesi. 
Sen ulkopuolella olet omillasi, Tom Rabb muistutti.  

Tom Rabb siirtyi Vaasan Rakennus-
korjaus Oy:n palvelukseen Wärtsiläs-
tä lähes 20 vuotta sitten ja on ollut 
toimitusjohtajana toistakymmentä 
vuotta. Perheyhtiön pääosakas, Ma-
delén Rabb, toimii hallinnon puolella. 
Seurakuntaelämän ohella viisihenki-
sen perheen rakas harrastus on jal-
kapallo, jossa molemmat vanhemmat 
ovat toimineet valmentajina tähän 
vuoteen asti.

LUKAS KALLENBERG

ICCC:n syysseminaari 17.10.20

Huomaamme
vaikeuksien lisänneen
 luottamustamme
Jumalaan.
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ROOPE LAUKKONEN

Synnyin Evijärvelle yrittäjäperhee-
seen, josta sain vahvan kristillisen ar- 
vomaailman lisäksi turvallisen, kan-
nustavan, rehellisen ja työteliään poh-
jan elämälle. Jo nuorena yrittäjyys vei 
mukanaan, ja nopeasti rahasta tuli 
minulle jumala, joka ohjasi kaikkia 
päätöksiäni.

ROOPE LAUKKONEN:

Opetuslapseus- ja yrittäjäkoulu
tarjoaa avaimia yhteiskunnan
muutokseen

YWAM ja Ruurikkala

Vuonna 2003 löysin itseni huutamas-
ta Jumalan puoleen: 

- Elämässä ei ole mitään järkeä, jos 
sinä et ole todellinen. Jos olet ole-
massa, haluan oppia tuntemaan sinut 
elävänä Jumalana. En halua elää kris-

tittynä, jos se on vain tyhjä uskonnol-
linen elämäntapa.

Pian Jumala johdatti minut ihmeel-
lisellä tavalla YWAMin opetuslapse-
uskouluun (DTS) Porvooseen vuonna 
2005. Tämä puolivuotinen, intensiivi-
nen Jumalan tuntemisen syväsukel-

lus muutti koko elämäni. Opin tunte-
maan elävän Jumalan, kuuntelemaan 
ja kuulemaan Hänen ääntänsä ja nä-
kemään oman elämäni pinnallisuu-
den, itsekkyyden ja lyhytnäköisyyden. 
Koko maailmani kääntyi oikein päin. 

Samalla Jumala puhui minulle Ruurik-
kalasta, uudesta YWAMin keskuksesta 
Etelä-Pohjanmaalla. Ruurikkalan toi-
minta alkoi vuonna 2008. Siitä lähtien 
olen johtanut vaimoni Sanna-Marian 
kanssa Ruurikkalaa ja ollut mukana 
YWAMin kansallisessa johtajuudessa.

Yhteys ICCC:n kanssa

Syksyllä 2019 osallistuin ICCC:n YP- 
konferenssiin Kreikassa. Koin olevani 
kuin kotonani. Opetus oli samankal-
taista, mihin olin tottunut YWAMissa. 
Rakastan yrittäjyyttä ja kaiken lisäk-
si ICCC:n vahva Israel-näky resonoi 
oman näkymme kanssa. Ymmärsin, 
että ICCC on kuin YWAM liike-elämän 
keskellä, mutta ICCC tekee sitä, mistä 
meillä vain haaveillaan.  YWAMin toi-
minnan laajuus perustuu opetuslap-
seuttamiseen, joka moninkertaistaa 
YWAMin DNA:n niin, että kymmenet 
tuhannet DTS:n suorittaneet nuoret 
sanovat vuosittain: ”Kerran YWAMe-
ri, aina YWAMeri”. Totesin, että ICCC:n 
näky on huikea ja työ on merkittävää, 
mutta jäsenhankinta tuntuu olevan 
työlästä. Syntyi ajatus vahvuuksien yh- 

distämisestä: YWAM opetuslapseutta-
jana ja ICCC liike-elämän näyn kanta-
jana. 

Opetuslapseus- ja yrittäjyyskoulu

Vuoden aikana Jumala laajensi näkyä, 
avasi verkostoja ja yhdisti sydämiä. 
Niin syntyi ”School of Inspiration, In-
novation and Influence -avaimet yh-
teiskunnan muutokseen”. 

Tämä koulu on tarkoitettu niille, jot-
ka haluavat astua syvään vaellukseen 
Jeesuksen kanssa sekä inspiroitua Hä-
nen loputtomasta viisaudestaan. Niille, 
joiden sydän palaa uuden luomiselle ja 
sen käytäntöön laittamiselle. Niille, 
jotka haluavat viedä Jumalan valta-
kunnan periaatteet työelämään sekä 
vaikuttaa yhteiskunnan eri osa-alueilla 
kirkastaen ja heijastaen Jeesusta. 

Koulussa yhdistyvät Jumalan ja Raa- 
matun tunteminen, kristillisen maail-
mankuvan ja yhteiskunnan vaikutus- 
kanavien ymmärtäminen, kommuni-
kaatiotaidot, johtajuus sekä käytän-
nön yrittäjäkoulutus.

Koulu synnyttää sukupolvea, joka kan- 
taa sisimmässään Jumalan valtakun-
nan periaatteita sekä näkyä yhteis-
kunnasta, jonka kaikilla osa-alueilla 
Jumalan Sanaa sovelletaan luonnolli-
sen yliluonnollisesti.

“

Roope ja Sanna Maria sekä 
lapset Aleksandra ja Ben-
jamin YWAMin University 

of the Nations
–kampuksella Havaijilla.

Uskon askelissa

Viimeisen vuoden aikana Jumala on 
johdattanut meitä monella eri rinta-
malla, ja tuleva koulu on osa suurem-
paa kokonaisuutta. Uskomme, että 
Jumala on tekemässä suuria ja mer-
kittäviä asioita Ruurikkalan kautta 
sekä Suomessa että YWAMin Univer-
sity of the Nations -yliopiston kautta 
maailmanlaajuisesti. 

Olemme suurten uskon askelten edes-
sä. Tarvitsemme taloudellisia läpimur-
toja, osaavia ihmisiä, oikeita kontakte-
ja, ymmärrystä ja näkökykyä, mutta 
kaikista eniten Jumalan läsnäoloa ja 
johdatusta.

Olemme pyytäneet Jumalaa valmista-
maan ihmisiä niin, että kun he kuule-
vat Ruurikkalan näystä, heidän sydä-
messään liikahtaa, ja he ymmärtävät 
Jumalan puhuneen heille samoista 
asioista. Jos koet, että olet yksi heistä 
ja haluat tukea Ruurikkalaa tavalla tai 
toisella, ota yhteyttä meihin.

Roope Laukkonen puhui ICCC:n
jäsenaamussa 21.11. Hän johtaa
vaimonsa Sanna Marian kanssa
YWAMin koulutuskeskusta
Ruurikkalassa.

ICCC Jäsenaamu 21.11.20

Koulu synnyttää sukupolvea, joka
kantaa sisimmässään Jumalan valta-
kunnan periaatteita sekä näkyä yhteis-
kunnasta, jonka kaikilla osa-alueilla 
sovelletaan Jumalan Sanaa.
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SAKU PITKÄNEN

Kansainvälinen vuosikonferenssi 
pidettiin tänä vuonna poikkeuk-
sellisesti verkossa. Konferenssia 
oli siirretty jo kaksi kertaa, ja lo-
pulta se pidettiin puolen päivän 
digitaalisena tapahtumana. Moni 
oli kovasti odottanut fyysistä 
konferenssia, jossa olisimme saa-
neet kokoontua yhteen kansain-
välisen ICCC-perheen kanssa sekä 
verkostoitua ja kuulla hyvää ope-
tusta. Tällä kertaa verkostoitumi-
nen jäi pois, mutta saimme kuulla 
hyvää opetusta.

Seminaarin teema oli ”The Future Has 
Arrived – Living and Thriving in the 
Storm” eli Tulevaisuus on saapunut – 
kuinka elää ja menestyä myrskyn kes-
kellä. Olemme ICCC:n perustamisesta 
lähtien tienneet, että tulee aika, jol-
loin myrsky pääsee irti. Silloin tarvit-
semme vahvaa suhdetta Jeesukseen 
sekä yliluonnollista johdatusta, jotta 
voimme toimia tehokkaasti liike-elä-
mässä ja arjessa. Korona-aika on ol-
lut jonkinlainen esinäytös siitä, mitä 
todellinen myrsky voi olla. On vaikea 
ostaa ja myydä eli tehdä bisnestä, 
matkustaa ja hoitaa asioita. Mutta 
juuri tätä aikaa varten ICCC on perus-
tettu. Malakian kirja 3:16-18 ovat IC-
CC:n tunnusjakeita. Tulee aika, jolloin 
näemme eron sen välillä, joka palvelee 
Herraa, ja sen, joka ei häntä palvele. 

Global reset 
Jan Sturesson puhui monista asioista, 
joihin korona ja sen jälkeiset toimen-
piteet voivat avata oven. Jan mainitsi 
termit ”Global reset” eli globaali uu-
delleenkäynnistys ja ”4th Industrial 

THE FUTURE HAS ARRIVED
ICCC:n kansainvälisessä konferenssissa varustettiin elämään myrskyssä.

revolution” eli Neljäs teollinen val-
lankumous. World Economic Forum 
on tuonut näitä termejä esiin viime 
vuosina, erityisesti viimeisen vuoden 
aikana. Heidän näkemyksensä on, et-
tä koronan ja ilmastokriisin vuoksi 
tarvitsemme uudenlaisen, oikeuden-
mukaisemman talousjärjestelmän, jo-
ka perustuu vihreään teknologiaan. 
Samalla automaatio ja tekoäly kor-
vaavat työvoimaa teollisuudessa.

 Tässä taloudellisessa ajattelussa yksi-
tyisomistuksen tilalle tulevat globaa-
lit resurssit, joita hallitsevat globaalit 
organisaatiot. Yhdessä WEF:n julkai-
sussa nostetaan esiin ajatus ”You’ll 
own nothing and you’ll be happy” eli 
Et omista mitään, mutta olet silti on-
nellinen. Tämä tuli esiin WEF:n twiitis-
sä, jonka se tosin poisti negatiivisen 
kritiikin vuoksi. 

Maailmaa muokataan kriisien varjolla
Jan Sturesson on itse ollut aiemmin 
WEF:n jäsen, mukana sen työryhmis-
sä ja osallistujana Davosin konferens-
seissa. WEF tekee paljon hyvää, eikä 
sen koko toimintaa tule tuomita. On 
kuitenkin selvää, että erilaiset int-
ressiryhmät pyrkivät muokkaamaan 
maailmaamme todella voimakkaasti. 
He eivät varmasti halua jättää hyvää 
tilaisuutta käyttämättä, jos se edis-
tää heidän aikomuksiansa. Koronan 
vuoksi on otettu käyttöön monia 
poikkeustoimia. Vastaavia toimenpi-
teitä voi olla jatkossa helpompi viedä 
läpi erilaisten kriisien tai uhkien var-
jolla. Jan puhui neljästä ”tuulesta”, 
jotka saavat koronakriisistä uutta voi-
maa. Nämä ovat sotilaallinen, talou-
dellinen, poliittinen ja uskonnollinen 

tuuli. Monet näistä voimista pyrkivät 
lisäämään valtaa ja kontrollia. Juma-
lan malli korostaa yksilön vastuuta 
asioista – työstä, perheestä ja yhteis-
kunnasta.

Fokus Jeesuksessa 
Jan Sturesson muistutti, että fokuk-
semme ei tule olla myrskyssä vaan 
Jeesuksessa. Kun Hän on veneessäm-
me myrskyn keskellä, voimme olla 
turvallisella mielellä. Varsinainen teh-
tävämme ei ole myrskystä selviytymi-
nen, vaan se odottaa meitä myrskyn 
jälkeen toisella rannalla (Joh. 6:19-21).
ICCC:n perustaja J. Gunnar Olson piti 
myös lyhyen puheen seminaarin ai-
kana. Hän puhui uskon merkitykses-
tä liiketoiminnassa. Hän kertoi oman 
liiketoimintansa aloituksesta ja siitä, 
miten hän joutui aloittamaan ensim-
mäisen yrityksensä vain yksi kruunu 
taskussaan. Uskon kautta hän kuiten-
kin rakensi yrityksen, joka menestyy 
vielä tänä päivänä. Gunnar halusi roh-
kaista kaikkia vaeltamaan yhteydessä 
Herraan ja toimimaan uskon kautta 
arjessa. Tätä vartenhan ICCC on pe-
rustettu.
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ICCC:N DIGITAALISET PALVELUT

ICCC:n jäsenille tarkoitettu myICCC palvelu (myiccc.com) tarjoaa mahdollisuuden verkostoitumi-
seen muiden ICCC-jäsenten kanssa. Voit jakaa palvelussa kokemuksiasi ja ottaa yhteyttä muihin 
jäseniin.

Toinen digitaalinen palvelu on ICCC App, eli Android ja iOS alustoille ladattava sovellus. Sovelluk-
sen kautta voit katsoa myös seminaarien live-lähetyksiä ja tallenteita. Sitä kautta pääset myös 
opetusmateriaaleihin käsiksi. Mikäli et ole saanut tai olet kadottanut tunnukset, niin voit pyytää 
ne ICCC:n kansainvälisestä toimistosta: international.office@iccc.net. 

ICCC News on luettavissa verkkosivuillamme iccc.fi

Jumala pitää huolen
Tämä vuosi on ollut poikkeuksellinen ja täynnä haasteita muun muas-
sa koronan takia. ICCC:ssä jouduimme perumaan sekä kevät- että 
syysseminaarin Vaasassa, mutta lyhennetty Zoom-konferenssimme 
lokakuussa onnistui yli odotusten. Raamatun mukaan kaikki yhdessä  
vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa.  

Koronan aikana on helppo eristäytyä ja passivoitua, mutta Jumala 
tahtoo, että meillä olisi hyvä elämä hänen kanssaan kaikissa olosuh-
teissa. Olen kysynyt itseltäni, onko sydämeni kiintynyt rahaan ja ma-
teriaan, vai onko luottamukseni Jumalassa vaikeuksien keskellä. Olen 
pyytänyt Jumalaa muovaamaan minua yhä enemmän riippuvaiseksi 
hänestä. Kaiken epävarmuuden keskellä olen saanut tuntea oloni yhä 
turvallisemmaksi ja pystynyt jopa nauttimaan elämästä kokien Juma-
lan antamaa sisäistä rauhaa.  

Jeesus kehoittaa olemaan murehtimatta syömisestä tai juomisesta, 
sillä Taivaallinen Isä tietää mitä tarvitsemme. Kun etsimme ensin Ju-
malan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, hän antaa meille kaiken 
muunkin. 

Vaikeina ja haastavina aikoina meidän tulee valita mihin keskitymme. 
Voimme huolestua tai hakeutua lähemmäs Herraa. ICCC:ssä sanom-
me, että työ on kuin ylistyslaulu Herralle. Kuluneen vuoden aikana 
monien kristittyjen yritykset ovat jopa kukoistaneet ja kasvaneet, 
koska Jumala on antanut heille ideoita ja ollut myötämielinen. Nämä 
siunaukset eivät ole vain meitä itseämme varten, vaan tuovat työtä 
monille muille. Jumala on antanut meille kaiken Kristuksessa, kun 
olemme ottaneet hänet elämämme Herraksi.
Fredrik Ekholm
 

Suomen ICCC toivottaa kaikille
Rauhallista Joulua ja valoisaa Uutta Vuotta

www.iccc.fi

