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Subtitle Unica one

HEADING DOSIS EXTRABOLD
(BIBLE QUOTATION DOSIS  EXTRABOLD)

HEADING DOSIS LIGHT
Body text Dosis Regular. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt 

ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip 

ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat 

nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit.

Preamble/quote Dosis Light. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing 

elit, sed do eiusmod tempor 

CMYK 100 70 10 48 
RGB 0 50 96 CMYK 30 40 70 25

RGB 155 126 76 CMYK 0 0 0 70  
RGB 112 113 115 CMYK 60 0 35 30 

RGB 81 149 140  CMYK 80 10 75 30 
RGB 29 122 75 CMYK 0 87 84 30 

RGB 177 50 38 

CMYK 100 70 10 8 
RGB 0 77 140 CMYK 30 40 70 0 

RGB 192 155 91 CMYK  0 0 0 45
RGB 166 168 169 CMYK 60 0 35 0 

RGB 106 191 178 CMYK 80 10 75 0 
RGB 38 155 95 CMYK 0 87 84 0 

RGB 229 62 47

CMYK 60 30 0 0 
RGB 111 158 207 CMYK 10 20 50 0 

RGB 234 205 143 CMYK 0 0 0 25 
RGB 207 209 210 CMYK 25 0 10 0 

RGB 202 231 231 CMYK 60 0 55 0 
RGB 113 188 139 CMYK 0 65 75 0 

RGB 236 118 68

Olemme tehneet kevään aikana vaimoni kanssa koto-
na lämmitysjärjestelmän remonttia. Osana projektia, 
jouduimme purkamaan talon ulkopuolisen laatoituksen 
ja kaivamaan ojan noin 15 metrin matkalle, jonne uuden 

järjestelmän putket laskettiin. Lopuksi suojasimme ne eristeillä, 
peitimme kaivuujäljet, tasoitimme pihan ja nyt pääsemme asen-
tamaan laattoja takaisin. Yhtenä iltana olin tehnyt useita tunteja 
raskasta työtä kaivaen maata, kiviä, asentaen suojauksia, kärräten 
hiekkaa, jne. Jokaista lihasta kolotti ja fyysinen väsymys painoi 
päälle. Lopulta päivän urakka valmistui, pääsin saunaan ja lopuksi 
terassille katselemaan aikaansaannoksia. Mikä riemu ja hyvän 
olon tunne täyttikään olemukseni. Olin saanut jotain näkyvää 
aikaiseksi, ja koko ruumiini tunsi sen.

Hyvän olon tunteessani en voinut olla ajattelematta Jumalan 
luomistyötä ja Adamin työskentelyä paratiisissa. Jumala teki 
työtä ja nautti aikaansaannoksista. ”Katso, se oli sangen hyvää”, 
sanotaan sanassa. Luominen, työnteko, aikaansaannokset ja 
tuloksista nauttiminen ovat aivan keskeinen osa Raamatun 
sanomaa ja ihmisen identiteettiä. Työn tekeminen on muuttanut 
muotoaan ihmiskunnan aikana. Nykyään työ on monelle 
enemmän aivotyötä kuin fyysistä työtä.

Avain on kuitenkin mielestäni siinä, että pystymme antamaan 
eteen tuleville tehtäville parhaamme ja myös nauttimaan työmme 
hedelmistä. Työn hedelmistä nauttiminen on raamatullista. 
Kaikki työ on arvokasta ja antaessamme työllemme parhaamme 
kunnioitamme Jumalaa. Oletko sinä muistanut nauttia työsi 
hedelmistä? Oletko myös muistanut antaa Jumalalle kunnian 

PÄÄKIRJOITUS

aikaansaannoksistasi? Yksi tapa osoittaa kiitollisuutta 
Jumalalle on ylistää ja kiittää häntä sanoin ja laulaen. Toinen 
tapa on uhrata Jumalalle kiitosuhri, kuten ensihedelmät, 
kymmenykset tai joku muu konkreettinen asia. 
Haluankin haastaa sinua näin kesän kynnyksellä nauttimaan 
työsi hedelmistä ja muistelemaan kaikkea sitä hyvää, mitä 
Jumala on sinulle tehnyt sekä uhraamaan kiitosuhreja Hänelle. 
Kesällä on hyvä aika levätä, ladata akkuja, syventyä Sanaan 
ja rukoukseen. Uskon, että jokaisella on jotain kiitettävää ja 
aikaansaannoksia, joista voi nauttia.

Itse olen kiitollinen ICCC:n työstä Suomessa. Korona-ajasta 
huolimatta olemme voineet kokoontua säännöllisesti 
(online), olemme saaneet runsaasti uusia jäseniä ja 
palaute tapahtumista on ollut erinomainen. Olen kiitollinen 
johtokunnasta, jäsenistämme ja yhteydestä, jota saamme 
kokea viikoittain aamurukouksissa ja muissa tapahtumissa. 

Valmistaudumme myös Suomen ICCC:n 30-vuotisjuhlaan, 
joka pidetään 29.-31.10.2021 Vaasassa. Silloin on erityisen hyvä 
tilaisuus muistella Jumalan uskollisuutta ICCC:n työtä kohtaan, 
uhrata kiitosuhreja ja katsoa rohkeasti eteenpäin. Luotamme, 
että ”Hän, joka on aloittanut meissä hyvän työn, on sen 
täyttävä” (Fil. 1:6).

Siunattua kesää kaikille!

Saku Pitkänen
puheenjohtaja, ICCC Suomi ry.

Nautitko työsi hedelmistä?

”Ja Jumala katsoi kaikkea, mitä 
hän tehnyt oli, ja katso, se oli 
sangen hyvää” (1. Moos. 1:31).

ICCC ARKISTO

Subtitle Unica one
HEADING DOSIS EXTRABOLD

(BIBLE QUOTATION DOSIS EXTRABOLD)

HEADING DOSIS LIGHT

Body text Dosis Regular. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt 
ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat 
nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit.

Preamble/quote Dosis Light. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing 
elit, sed do eiusmod tempor 

CMYK 100 70 10 48 
RGB 0 50 96

CMYK 30 40 70 25
RGB 155 126 76 

CMYK 0 0 0 70  
RGB 112 113 115 

CMYK 60 0 35 30 
RGB 81 149 140  

CMYK 80 10 75 30 
RGB 29 122 75 

CMYK 0 87 84 30 
RGB 177 50 38 

CMYK 100 70 10 8 
RGB 0 77 140

CMYK 30 40 70 0 
RGB 192 155 91 

CMYK  0 0 0 45
RGB 166 168 169 

CMYK 60 0 35 0 
RGB 106 191 178 

CMYK 80 10 75 0 
RGB 38 155 95 

CMYK 0 87 84 0 
RGB 229 62 47

CMYK 60 30 0 0 
RGB 111 158 207

CMYK 10 20 50 0 
RGB 234 205 143

CMYK 0 0 0 25 
RGB 207 209 210

CMYK 25 0 10 0 
RGB 202 231 231

CMYK 60 0 55 0 
RGB 113 188 139

CMYK 0 65 75 0 
RGB 236 118 68
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Kevätseminaarissa

Kiinteistösijoittaja 
Samppa Lajunen
HAASTATTELU  TARJA JÄÄSKELÄINEN   KUVA SAMLA CAPITAL

1 Mikä sai sinut kääntymään Jumalan 
puoleen ja tekemään uskonratkaisun?
Minulla on ollut nuoresta pitäen elämän 
maalliset perusasiat kunnossa. Silti olen 
kokenut jotain puuttuneen. Urheilume-
nestys, harrastukset, raha, työ tai perhe 
olivat kaikki hyviä asioita, mutta ne eivät 
ratkaisseet asiaa. Eräänä vuonna päätin 
selvittää, onko Jumala todella olemassa 
vai onko hän vain ihmisten mielikuvituk-
sen tuotetta. Onhan kysymyksessä niinkin 
tärkeä asia kuin iankaikkisen elämän ole-
massa olemisen mahdollisuus. Kun aloin 
etsimään, niin Jumala vastasi. Voisi ehkä 
myös sanoa, että Jumala kutsui ja minä 
kuulin. Sinä vuonna sain Jeesuksen teke-
män ristintyön ansiosta varmuuden siitä, 
että hän on todellinen ja elävä Jumala. 
Tyhjä kohta rinnassani otettiin pois ja sain 
tilalle lämpimän rakkauden tunteen. Se 
on riittänyt ja siinä on hyvä olla. Mikään 
maallinen menestys ei vedä sille vertoja. 

2 Miksi päätit jättää huippu-urheilun? 
Urheilu oli minulle aina harrastus. En ollut 
koskaan ajatellut sitä pidemmän aikavä-
lin työnä. Urheilin aina vuosi kerrallaan, 
koska menestyksen saavuttaminen vaatii 
sata prosenttista motivaatiota harjoittelua 
kohtaan. Kun olin 24-vuotiaana ollut kah-
deksan vuotta maailman huipulla, ajatte-
lin, että nyt tämä riittää. Halusin rakentaa 
työelämäni jonkun muun kuin urheilun 
varaan. Menin jatkamaan yliopisto-opin-
tojani ja valmistuin kolmessa vuodessa 
Jyväskylän yliopistosta kauppatieteiden 
maisteriksi. Se oli alku toiselle uralleni. 

3 Mitä juuri nyt on menossa työrinta-
malla?
Perustin vuonna 2015 Samla Capital -ni-
misen yrityksen. Hallinnoimme kiinteistö-
rahastoja. Hallinnoitavien varojen arvo on 
n. 130 miljoonaa euroa. Johdan yritystä 
hallituksen puheenjohtajan roolissa. Ope-
ratiivisesti vastaan uusista sijoituksista.

4 Miten koet Jumalan johdatuksen 
päivittäin työssäsi?
Mietin usein Jumalaa hyvänä paimenena, 
joka haluaa johdattaa lammaslaumaansa. 
Siksi kiitän päivittäin häntä Joh 10:1-4 
sanoin siitä, että lampaat kuulevat pai-
menensa äänen. Kiitän, että paimenen 
kuuleminen ei ole lampaan vastuulla, 
vaan paimen pitää siitä itse huolen. Kii-
tän siitä, että saan seurata tänä päivänä 

Nimi: Samppa Lajunen
Koulutus: Kauppatieteiden maisteri
Yritys: Samla Capital
Perhe: vaimo ja neljä poikaa
Asuinpaikka: Jyväskylä
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paimenta, joka laskee minut ulos, kutsuu 
minua nimeltä ja kulkee minun edelläni. 
Jos menen harhaan, kiitän, että hän pa-
lauttaa minut oikealle tielle.

Työssä olen saanut kokea selkeää Ju-
malan johdatusta. Kun olen tehnyt työtä 
rukoillen, Jumala on vaikuttanut oman 
tahtomisen ja tekemisen kautta. Lisäksi 
kun häneltä kysyy, niin hän myös konk-
reettisesti vastaa. 

Omaan työtapaani kuuluu käyttää 
paljon erilaisia asiantunti-
joita. Kerran olin kysynyt 
neuvoa asiantuntijoilta, 
mutta ilmeisesti Ju-
malalta kysyminen 
oli unohtunut. Sain 
rukoustilanteessa seu-
raavan sanan: ”Ihmiset 
ajattelee, että minä olen 
2000 vuotta sitten rannalla 
kävellyt hahmo, joka siunasi lapsia. Mutta 
minä vaikutan nykypäivänä kaikessa, 
tekniikassa ja myös bisneksessä.  Olen 
kaikessa mukana. Jos te kysytte minulta, 
osaan kyllä vastata. Olenhan luonut ne 
asiantuntijat, joita käytätte.”
 
On hyvä muistaa, että Jumala on luo-
nut maailman ja ihmiset. Hän on myös 
maailman paras asiantuntija työasioissa. 
Olisi hölmöä uskoa Jumalaan, mutta olla 
kysymättä häneltä neuvoa ja johdatusta 
työasioissa.   ”Sydämessään ihminen 
suunnittelee tiensä, mutta Herra ohjaa 
hänen askeleensa” (Snl 16:9).

5 Mitä sinulle merkitsee menestys/
siunaus? Mikä tekee yrittäjästä me-
nestyjän?
Paavali vertaa Raamatussa uskon elämää 
usein kilpailuun. Hän laskee maallisen 
menestyksen tappioksi Jeesuksen 
Kristuksen tuntemisen rinnalla (Fil 3:8). 
Tämä vertailu on ollut itselleni puhut-
televa. Maallinen elämämme kestää 
silmänräpäyksen iankaikkiseen elämään 
verrattuna. Maalliset saavutuksemme 
ovat toissijaisia, sillä iankaikkinen menes-
tys ratkaisee. Tämä menestys ei perustu 
omaan suoritukseen vaan henkilökohtai-
seen suhteeseen Jeesuksen kanssa.  
     Olen myös pohtinut, mitä tarkoittaa, 
että ”kukin tuomitaan tekojensa mu-

kaan”.  (Hes 2:14, 1. Piet 1:17, Ilm 20:12-13). 
Tulkitsen tämän niin, että rangaistustuo-
mio ei koske Jeesuksen omia (Room 8:1). 
Kyse on Jeesukseen uskoville palkitse-
mistuomiosta. Pelastus on aina armosta. 
Kaikki teot, jotka rakentuvat Jeesuksen 
varaan, kestävät iankaikkiseen. Ne teot, 
jotka tehdään ilman Jeesusta, eivät kestä 
(1. Kor 3:10-15). Siksi en arvioi omaa me-
nestystäni olympiamitalien, taloudellisten 
tulosten tai elämysteni mukaan. Lasken 
ne Paavalin tavoin roskaksi Kristuksen 

tuntemuksen rinnalla. Enemmänkin 
arvioin, onko oma yhteyteni 

Jeesukseen päivittäin kun-
nossa ja olenko ollut kuu-
liainen Jumalalle. Minulle 
ei merkitse, ovatko omat 
tekoni muiden ihmisten 
mielestä suuria tai pieniä. 

En ole tilivelvollinen ihmisil-
le vaan ensisijaisesti Jumalalle. 

Iankaikkisen menestykseni perus-
ta on ensisijaisesti Jeesuksen pelastava 
ristintyö ja toissijaisesti kuuliaisuuteni 
Herralle.

6 Onko vaikea alistaa mammonan 
henki Jumalan hengen alle rahabis-
neksessä?
Koen jatkuvasti Herran haluavan, että 
annan kaiken hallinnoimamme omaisuu-
den hänen haltuunsa. Joskus se tuntuu 
vaikealta, koska inhimillisesti haluaisi 
pitää kiinni siitä, mitä on mahdollisesti 
saavuttanut. Kaikki kulta ja hopea ovat 
kuitenkin Herran. Hän on myös paras 
asiantuntija ja varallisuuden hoitaja. 
Elämämme lisäksi hän haluaa kontrollin 
myös siinä asiassa. Voin tehdä kaiken 
mahdollisimman hyvin käyttäen sitä 
osaamista ja kokemusta, jonka olen saa-
nut. Samalla minun pitää olla henkisesti 
irti rahasta ja omaisuudesta ja antaa tä-
mäkin asia rukouksessa Herralle. Se tar-
koittaa,  että varallisuuteni taso ei vaikuta 
tunteisiini tai ajatuksiini. Tällä asenteella 
prioriteettijärjestys on oikea. Jos Jumala 
on ykköspaikalla elämässä, uskova voi 
pärjätä rahan kanssa. 

7 Mitä vaikeudet ovat opettaneet 
sinulle yrittäjänä?
Minulle kaikki maallinen menestys on 
tullut vaikeuksien ja työn kautta. Menes-
tyksen hetki esimerkiksi urheilussa on 

ollut usein ohikiitävää, jonka jälkeen työ 
jatkuu. Yrittäjänä vuosi voi hyvinkin men-
nä vaikeuksien keskellä, mutta tilinpäätös 
saattaa näyttää hyvältä. Vaikeudet kuulu-
vat asiaan, Jumala kasvattaa meitä myrs-
kyissä. Hurrikaanin silmässä olo ei silti 
tunnu mukavalta. Olen jopa joskus ollut 
katkera Jumalalle ja kysynyt, miksi asioi-
den pitää mennä näin.  Aina vastausta ei 
tule, mutta viimeisen vuoden aikana ko-
kemissani myrskyissä olen kokenut Ju-
malan rohkaisua ja huolenpitoa. Uskovan 
yrittäjän arki ei välttämättä ole helpom-
paa kuin muiden; se voi olla myös toisin 
päin. Uskovan on kuitenkin helpompi olla 
sisäisesti vaikeuksien keskellä. Sisäinen 
rauha on itselleni merkki siitä, että yhteys 
Jeesukseen on kunnossa. (Fil 4:6-7) 

8 Missä hengellisessä yhteisössä toi-
mit tällä hetkellä?
Kuulun luterilaiseen seurakuntaan, mutta 
tunnen oloni yleensä kotoisaksi siellä, 
missä usko perustuu Raamattuun ja elä-
vän Jeesuksen Kristuksen seuraamiseen. 
Minulle tärkein hengellisen yhteisö ovat 
ne uskovat ihmiset, joiden kanssa olen 
päivittäin tekemisissä.

9 Mitä ICCC-yhteys on antanut sinulle?
On ollut mahtavaa peilata kristinuskon 
asioista työelämään ICCC:n antaman 
yhteyden kautta. Kiitän tästä mahdolli-
suudesta ICCC:n vastuunkantajia. •

JEREM
Y BISHOP, UNSPLASH

”Olisi 
hölmöä uskoa 

Jumalaan, mutta olla 
kysymättä häneltä 

neuvoa ja johdatusta 
työasioissa.”

”Minulle kaikki 
maallinen menestys 
on tullut vaikeuksien 
ja työn kautta. ”
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ICCC JÄSENAAMU 
LAUANTAINA 22.5.

Kuinka 
rukoilla 
itsensä 
puolesta?

Monille meistä on helppoa ru-
koilla toisten ihmisten ja heidän 
tilanteidensa puolesta.  Usein 
rukoilemme itsemme puolesta 

vain, kun tarvitsemme jotain, jota emme 
itse voi saada aikaan. Tai kun olemme hä-
dässä tai tilanteessa, johon emme voi itse 
vaikuttaa. Silloin pyydämme usein myös 
rukousapua.  Mutta koemmeko tarvetta 

TEKSTI  ANTERO LAUKKANEN 

rukoilla itsemme puolesta enemmän? 
Yleensä kristityt kokevat sen itsekkäänä 
ja itsekeskeisenä. 

Minäkuva ja jumalakuvamme vaikut-
tavat jumalasuhteeseemme. Huono oma-
kuva vääristää todellisuuden itsestämme 
ja huono jumalakuva vääristää totuuden 
Jumalasta. On siis tärkeää laittaa muuta-
ma asia kohdalleen. 

KEEM
 IBARRA, UNSPLASH
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Kiitä itsestäsi Jumalan kuvana
Jumala on mielistynyt siihen, mitä hän 
on tehnyt - eli sinuun. Luulen, että aika 
harva meistä on viimeaikoina kiittänyt 
Jumalan luomistyöstä itsessään.

Äitienpäivän aamuna 
lapsenlapsemme Neela (2,5 
v) tokaisi aamupalapöydäs-
sä: ”Minä olen ollut hyvin 
pieni ja äidin masussa. Äiti on 
minusta ylpeä.” Wau. Äidin 
hyvät sanat pienelle kantavat 
pitkään. 

Psalmin 139 kirjoittaja teki 
hyvän kylvön: ”Minä kiitän 
sinua siitä, että olen tehty 
ylen ihmeellisesti, ihmeelli-
set ovat sinun tekosi.”

Omakuvamme ja identi-
teettimme ohjaavat rukous-
elämäämme. 

Ymmärrä Jumalan tarkoitus
Toinen tärkeä tekijä rukouksessa itsemme 
puolesta nousee Jumalan tarkoituksen 
ja elämäämme koskevan suunnitelman 
ymmärtämisestä. 

Jumalalla on näky sinusta ja elä-
mästäsi. Et ole sattuma. Sinut on saa-
tettu laittaa alulle sattumalta, mutta sillä 
hetkellä, kun hedelmöityminen tapahtuu, 
syntyy myös Jumalan tarkoitus ja suun-
nitelma sinua varten. Sinulla ja minulla 
on merkitys ja tarkoitus riippumatta siitä, 
elämmekö meille suunniteltua ja tar-
koitettua elämää.  Olemme syntyneet hei-
jastamaan Jumalan kuvaa ja kirkkautta 
sekä tuomaan hänelle kunniaa.  Olemme 
luodut edistämään Jumalan valtakunnan 
mukaista elämää ja toteutumista maan 
päällä. 

Rukous: 
Kiitos Herra kättesi työstä minussa. 
Kiitos, että olen tehty niin ihmeelli-
sesti, että olen ihmeellinen ja ainut-
laatuinen sinua varten. 
Herra anna minun ymmärtää sinun 
ajatuksesi minusta, ja suo niiden olla 
minulle merkityksellisemmät kuin 
minun ajatukseni minusta. 
Herra suo minun kuulla sinun äänesi 
minusta voimakkaammin, kuin kaikki 
muut äänet ympärilläni ja sisälläni. 
Vaimenna kaikki muut äänet ja suo 
minun kuulla äänesi.      Rukous: 

Tutki minua Jumala ja tunne minun 
sydämeni. 
Koettele minua ja tunne minun 
ajatukseni; ovatko ne sinun ajatuk-
siasi minun elämästäni, vai minun 
ajatuksiani omasta elämästäni. 
Jos minun tieni on menossa har-
haan, johdata minut oikealle tielle. 
Auta, että kaikessa toteutan sinun 
tahtoasi ja elän sinun tahtosi ja 
suunnitelmasi mukaan.  

Jumala tahtoo sisimpämme menestyvän. Henki ja sielu 
menestyvät tuoreessa päivittäisessä yhteydessä ja vuo-
rovaikututuksessa Jumalan kanssa (3 Joh 2-4). Minä 
puhun ja Jumala puhuu minulle.  Tästä seuraa, että 
voimme hyvin ja elämämme toteuttaa Jumalan suun-
nitelmaa. Se on seurausta oikeista valinnoista, ja oikeat 
valinnat ovat seurausta vahvasta rukouselämästä.  Näin 
henkeni ja sieluni sekä se, mitä teen, menestyy. Kun 
löydän oman kutsumukseni, löydän oman vaikutusalani. 

Näkymätön maailma käy taistelua sinun elämästäsi 
ja ajastasi, valinnoistasi ja ratkaisuistasi. Sielunvihol-
linen haluaa harhauttaa meidät niin sisäisesti kuin 
ulkoisesti.  Onneksi hänen juonensa eivät ole meille 
tuntemattomat, sillä Jumalan sana puhuu niistä paljon. 
Se varoittaa, opastaa ja kertoo, miten paljastamme ja 
mitätöimme jokaisen pahan suunnitelman.  Meidän 
on opittava suojautumaan näitä suunnitelmia vastaan. 
Tähän tarvitsemme rukousta ja ystäviä, joiden kanssa 
voimme jakaa taistelumme. •

1 ) 

2 ) 



Subtitle Unica one

HEADING DOSIS EXTRABOLD

(BIBLE QUOTATION DOSIS  EXTRABOLD)

HEADING DOSIS LIGHT

Body text Dosis Regular. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt 

ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip 

ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat 

nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit.

Preamble/quote Dosis Light. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing 

elit, sed do eiusmod tempor 

CMYK 100 70 10 48 

RGB 0 50 96

CMYK 30 40 70 25

RGB 155 126 76 

CMYK 0 0 0 70  

RGB 112 113 115 

CMYK 60 0 35 30 

RGB 81 149 140  

CMYK 80 10 75 30 

RGB 29 122 75 

CMYK 0 87 84 30 

RGB 177 50 38 

CMYK 100 70 10 8 

RGB 0 77 140

CMYK 30 40 70 0 

RGB 192 155 91 

CMYK  0 0 0 45

RGB 166 168 169 

CMYK 60 0 35 0 

RGB 106 191 178 

CMYK 80 10 75 0 

RGB 38 155 95 

CMYK 0 87 84 0 

RGB 229 62 47

CMYK 60 30 0 0 

RGB 111 158 207

CMYK 10 20 50 0 

RGB 234 205 143

CMYK 0 0 0 25 

RGB 207 209 210

CMYK 25 0 10 0 

RGB 202 231 231

CMYK 60 0 55 0 

RGB 113 188 139

CMYK 0 65 75 0 

RGB 236 118 68
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Juha Ketola opetti, että hengen maailmaan ankkuroitu 
johtajuus kestää, mutta sielun maailmaan asetettu 
johtajuus katkeaa helposti.  

- Jeremian mukaan ihmisen sydän on petollinen 
ja pahanilkinen.  Sydämemme voi siis pettää ja huijata mei-
tä.  Ajatukset omasta itsestämme ja Jumalasta voivat tulla 
huomaamattamme valheellisiksi, jos emme tunne itseämme 
ja valvo tilaamme.  Uskalla siis pysähtyä ja kohdata oma lihasi, 
Ketola muistutti. 

Lapseuden henki on vapaa
Uudestisyntymisessä olemme saaneet lapseuden hengen 
(Room. 8:14).  Lapsen henki on vapaa ja aloitekykyinen. Se on 

avoin ajatuksille, rukoukselle, sanomille ja ilmestyksille. Lapsi 
uskaltaa maistaa, koskea, elää ja toimia ilman tuomion 

pelkoa.  Jumala rankaisi jo synnin. Jeesus otti vanhan 
luontomme ja ihmisemme ristille, jossa se kuoli yhdes-
sä hänen kanssaan. Synti tuomittiin ja poistettiin. 

- On ilo olla vapaa hengessä, omana ja alkuperäise-
nä itsenä, Ketola iloitsi. 

Roomalaiskirjeessä sanotaan, että kaikki, joita Henki 
kuljettaa, ovat Jumalan lapsia.  Jos siis annamme lihan 

kuljettaa, voimme kuolla hengellisesti. Hengessä vaeltava koh-
taa painetta somesta, mediasta ja ympäröivästä maailmasta. 
Rahanhimo voi viedä mukanaan ja langettaa muihin himoihin.  
Petollinen lihamme ei katso asemaan, ikään eikä voitelun 
voimaan.  Erityisesti liike-elämässä mammonan ja lihan valta 
sekä kiusaus tiivistyvät. Jeesus sanoi, ettei kukaan voi palvella 
yhtäaikaa  Jumalaa ja mammonaa.

Pyhän Hengen
johdatus ja 
profeetallisuus 
arjessa
TEKSTI TARJA JÄÄSKELÄINEN   KUVA ICEJ INTERNATIONAL

Hengen 
ja lihan johtajuus 

ovat toistensa 
vastakohtia.Raportti:

ICCC 
KEVÄTSEMINAARI
LA 24.4.2021
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HEADING DOSIS EXTRABOLD

(BIBLE QUOTATION DOSIS  EXTRABOLD)

HEADING DOSIS LIGHT

Body text Dosis Regular. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt 

ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip 

ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat 

nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit.

Preamble/quote Dosis Light. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing 

elit, sed do eiusmod tempor 

CMYK 100 70 10 48 RGB 0 50 96 CMYK 30 40 70 25RGB 155 126 76 CMYK 0 0 0 70  RGB 112 113 115 CMYK 60 0 35 30 RGB 81 149 140  CMYK 80 10 75 30 RGB 29 122 75 CMYK 0 87 84 30 RGB 177 50 38 
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Vertaileminen varastaa ilon
Jumala voi vapauttaa sinut operoimaan hänen antamillaan 
lahjoilla siinä paikassa, mihin hän on sinut alunperin asettanut.  
Liike-elämän ”Joosefit” ovat alkuperäisiä omia itsejänsä ja ilmai-
sevat itseään vapaasti. 

Toisten vertaileminen on sitovaa. Opimme toisiltamme ja 
alamme edustajilta, mutta meidän täytyy saada siitä oma sovellus 
omaan elämäämme.  Sama Pyhä Henki auttaa jokaista elämään 
hengessä, mutta ilmaisemaan eri tavoin.  

- Presidentti Roosevelt sanoi, että vertaileminen on ilon varas. 
Ei ole ketään samanlaista kuin sinä, johon voisit verrata itseäsi. 
Sinulla on ainutlaatuinen henki, temperamentti ja voima. Olet  
lunastettu, pyhitetty ja erotettu. Uskalla siis olla oma itsesi, Ketola 
rohkaisi.

Vertailu johtaa usein kateuteen ja toivon menettämiseen. Se 
synnyttää lihan tekoja ja epäuskoa. Uskon henki ei ole koskaan 
toivoton.  Vertailu pyrkii irrottamaan sinut tosiminuudestasi ja 
tukahduttamaan erityislaatuisuutesi. Se kuiskaa, että olet vähem-
män kuin muut. 

- Uskalla olla vajavainen saviastia täy-
dellisessä sovituksessa. Älä kuitenkaan 

tavoittele kokemusta, joka menee yli 
hengellisen ikäsi ja kypsyytesi.Alkuperäinen 

on aina 
arvokkaampi kuin 

kopio.

Hengen 
vapautta ei tulisi 

sammuttaa. Uskalla tuoda 
esiin oma ilmaisusi ja 

sielun äänesi, 

Hengen vapautta ei tulisi 
sammuttaa. Uskalla tuoda 
esiin oma ilmaisusi ja 
sielun äänesi, käytä omaa 
bisneslahjaasi ja taipu-
mustasi.  Alkuperäinen on 
aina arvokkaampi kuin kopio.  
Ole innovatiivinen ja vapaa 
kehittämään uusia tuotteita uskon
 määräsi ja sisäinen ihmisesi valmiuden mukaan, Ketola 
innosti. 

Pyhä Henki avaa silmät
Jeesus kastaa meidät Pyhällä Hengellä ja tulella. Hengen kaste 
saa meidät ajattelemaan Jumalan valtakunnan ja toisten 
ihmisten parasta. Apostolien aikana tuliset kielet jakaantuivat 
ja asettuivat itsekunkin päälle.  Jokainen sai henkilökohtaisen 
ja erilaisen annoksen samaa Henkeä. 

- Liikemaailmassa toimiminen on Jumalan lahja. Kun 
Jumala antaa menestystä, Pyhä Henki auttaa myös kontrolloi-
maan hedelmän jakamisessa. Menestyksen petolliset hedel-
mät ovat  ylpeys, vertailu toisiin sekä kevytmielisyys.  Kilvoitte-
lu ei lopu koskaan. •
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Kari Niemi syntyi Ylistarossa 
14-lapsisen perheen kymmenen-
tenä.  Äiti oli lestadiolainen ja isä 
körttiläinen. Kari kävi körttiopistoa 

Karhunmäen kirstillisessä opistossa. Tu-
paseurat vaikuttivat hänen hengelliseen 
kasvuunsa. Kun kotona ei ollut paljon 
tilaa, Kari rukoili metsässä ja kaipasi 
Jumalaa.   

- Lapsuudessani oli paljon köyhyyttä, 
koska pöydän alla olivat niin monet jalat. 
Isä teki paljon töitä, mutta sodasta tulleet 
traumat varjostivat hänen elämäänsä. 
Joskus tilipäivänä hän katosi muutamaksi 

päiväksi hukuttaen tunteensa alkoholilla. 
Silloin jouduin pyytämään  naapuritalosta 
lainaa ruoan ostamiseen, Kari muistelee.

Karin ollessa 12-vuotias hänen isänsä 
kuoli sairaskohtaukseen. Kari otti vastuu-
ta äidin rinnalla ja meni töihin 14-vuo-
tiaana. Kesälomat ovat jääneet hänen 
mukaansa pitämättä.

- Kymmenen alaikäisen huoltajaksi 
jäänyt äitini rukoili paljon ja kehotti mei-
täkin turvaamaan Jumalaan.  Hän kertoi 
usein tarinaa mummosta, jonka tupa 
paloi.  Mummo sanoi katsovansa, miten 
Jumala tilanteesta selviää. 

Bisnesmiespastori kohtaa 
ihmisiä pyhässä ja arjessaKUVA 

ANNIKA PURO-AHO, .HOPEA-PURO.COM 

TEKSTI TARJA JÄÄSKELÄINEN   KUVA KARI NIEMI

Kari Niemi vieraili Kuuban eri 
seurakunnissa muutama vuosi sitten.

ICCC JÄSENAAMU 
LAUANTAINA 22.5.
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Elämän suunta löytyy 
Työnteko oli nuorelle miehelle hyvää 
kasvua. Urheilua harrastava poika nähtiin 
myös palokuntatoiminnassa ja seura-
kunnan nuorissa.  Vuonna -79 Kari tuli 
uskoon ja löysi pian Päivin puolisokseen. 
Heillä on neljä aikuista lasta ja kymme-
nen lastenlasta. Hengellinen koti löytyi 
helluntaiseurakunnasta. Kari kävi raa-
mattukoulua ja suoritti pastoriopinnot Iso 
Kirja –opistossa. Sieltä irtosivat pastorin 
lupakirja ja vihkioikeudet. 

Eri sairaaloissa hoitoalalla työskennel-
lyt Kari perusti ensimmäisen hautausalan 
yrityksensä vuonna 1985. Seurakunnassa 
hän palveli vanhimmistossa sekä nuori-
so- ja lapsityössä vaimonsa kanssa. 

- Matkoillani Intiassa, Kuubassa, 
Venäjällä ja Afrikassa olen nähnyt paljon 
kärsimystä. Näiden pohjalta olen voinut 
kertoa nuorille, että hyvä elämä ei aina 
ole itsestäänselvyys.  Saamme olla kiitol-
lisia, että olemme syntyneet Suomeen. 

Bisnesmies ja pastori 
Karilla oli koko ajan kutsumus julistus-
tehtävään, mutta arkana miehenä hän ei 
mennyt mielellään puhujapönttöön.  Tällä 
hetkellä Ylistaron helluntaiseurakunnan 
pastorina sekä bisnesmiehenä toimi-
va Kari kertoo Jumalan tuovan hänen 
eteensä erilaisia ihmisiä molempien töi-
den kautta. Seurakunnan sisälle lokeroi-
tunut pastori menettää hänen mukaansa 

helposti kontaktit luonnolliseen elämään. 
- Haluan toimia enemmän ruohon-

juuritasolla. Yritysmaailmassa on ollut 
paljon hyviä hengellisiä keskusteluja ja 
Jumala on johdattanut ihmeellisesti. Hän 
on muun muassa antanut unessa kaavoja 
ja askelmerkkejä yritystoimintaan, Kari 
kertoo. 

Mies käy edelleen konsultoimassa 
terveys- ja sosiaalialan yhtiöitä kunnissa. 
Jumala antaa viisautta pyydettäessä. 

- Kun Aabraham ja Loot jakoivat maa-
alueen, Aabraham valitsi vuoret ja pystytti 
alttarin ensiksi Jumalalle.  Loot valitsi 
enemmän silmää miellyttävän Sodoman. 
Jumala siunasi Aabrahamia, mutta Lootin 
porukka kävi pieneksi, kun Sodoma 
tuhottiin, Kari muistuttaa. 
      - Nyt jos koskaan pitää rukoilla. 
Olemme olleet päät pensaassa ja 
peljänneet bunkkereissa koronan vuoksi. 
On uskallettava nousta, jotta näemme 
luvatut hengen sateet. Jumalalta 
ei mikään ole kateissa. Hän ei jää 
katsomaan vihollisen riehumista, vaan 
tulee kirkastamaan itsensä sanan ja 
merkkien kautta.  
- Haluan siunata ICCC:n työtä. Teillä 
on valtava verkosto. Aitoja uskovia 
kunnioitetaan työelämässä. Kun teemme 
valintamme rukoillen, niin Jumala siunaa 
ne, Kari tiivistää. •

“Haluan toimia 
ruohonjuuritasolla”

- Kari Niemi
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Israelin uusi hallitus 
- uusi luku juutalaiselle kansalle

TEKSTI FREDRIK EKHOLM  

THOM
AS ENGLER, FREELYPHOTOS

Entinen pääministeri Benjamin Netanyahu johti juutalaista valtiota yli 15 vuotta, 
joista viimeiset 12 vuotta peräkkäin. Hän osoitti Israelin poliittisena johtajana 

poikkeuksellisen suurta kiinnostusta ja ymmärrystä talousasioita kohtaan koko  
virkakautensa ajan.



israelin-arabiministeri sekä Israelin ensimmäinen avoimesti 
homoseksuaalinen puoluejohtaja. Suunnitelmissa on ennätyk-
sellisten 16 miljardin dollarin suuntaaminen Israelin arabi-
sektorille, minkä tulisi auttaa maata lähemmäs tasa-arvoa. 
Negevin tunnustamattomissa beduiinikylissä sijaitsevien kotien 
tuhoaminen on luvattu jäädyttää.

Tämä on ensimmäinen hallitus vuoden 2015 jälkeen, 
johon ei kuulu ultraortodoksista puoluetta. Se mahdollistaa 
yhden Netanyahun rikotun lupauksen palauttamisen, nimit-
täin tasa-arvoiselle rukoukselle tarkoitetun tilan vihkimisen 
Länsimuurilla.

Ensimmäinen reformijuutalainen 
rabbi, työväenpuolueen jäsen 
Gilad Kariv, on yhdessä uuden 
Diaspora-asioiden ministerin 
Nachman Shain (myös työvä-
enpuolue), kanssa luvannut 
edistää kaikkien juutalaisten 
uskontokuntien tasa-arvoa, 
mikä toivon mukaan tekisi 
juutalaisuuteen kääntymisestä 
joustavampaa. 

Rukousta Israelin puolesta
Pääministeri Bennett rukoili uuden hallituksen vihkiäisissä:

- Ennen kuin hyväksymme tämän vastuun, rukoilen, että 
Jumala antaa minulle viisautta ja ymmärrystä johtaa Israe-
lin valtiota. Taivaallinen Isä, Israelin kallio ja lunastaja, siunaa 
Israelin valtiota, ensimmäisen lunastuksemme kukoistusta. 
Varjele sitä suuressa hyvyydessäsi ja levitä sen ylle rauhasi 
suoja. Lähetä sen johtajille, ministereille ja neuvonantajille 
sinun valosi ja totuutesi sekä armahda heitä hyvillä neuvoillasi. 
Vahvista niiden käsiä, jotka vartioivat pyhää maatamme. Salli 
heille vapautus ja koristele heidät voitolla. Anna maalle rauha 
ja suo sen asukkaille ikuinen ilo.”

Mielestäni meidän tulisi yhtyä hänen rukoukseensa Israelin 
puolesta. Kutsumme ja tehtävämme on siunata Israelia, olipa 
hallitus meille mieluinen tai ei. Israel on Herran maa, Jeru-
salem on Jumalan Kaupunki ja sen vuoksi tulevaisuuden 
kaupunki. Shalom Jerusalem! •

Netanyahun aikana talouskasvua ja rauhanso-
pimuksia
Netanyahun alaisuudessa Israelin bruttokansantuote (BKT) 
nousi 27500 dollarista 43689 dollariin (60 %) ajalla 2009-
2020. Tänään Israelin BKT on verrattavissa Japaniin, Ranskaan 
ja Iso-Britanniaan. Samaan aikaan juutalainen valtio kamppai-
lee korkeiden elinkustannusten kanssa ja on yksi OECD-mai-
den epätasa-arvoisimmista talouksista.

Yhdessä presidentti Trumpin kanssa Netanyahu onnistui 
solmimaan neljä rauhansopimusta arabivaltioiden kanssa. 
Lisäksi mainittakoon Kosovo, joka myös on muslimimaa. 
USA:n siirrettyä suurlähetystönsä Jerusalemiin muutkin maat 
alkoivat tunnustamaan Jerusalemia Israelin pääkaupungiksi ja 
siirtämään lähetystöjään sinne.  Guatemala ja Kosovo siirsivät 
lähetystönsä heti USA:n jälkeen Jerusalemiin. Hondurasin 
presidentti Juan Orlando Hernández ilmoitti, että hän vihki-
si virallisesti maansa suurlähetystön Jerusalemissa 24.6.21. 
Brasilia, Malawi, Tsekkoslovakia, Dominikaaninen tasavalta, 
Päiväntasaajan Guinea sekä Serbia ovat myös luvanneet avata 
lähetystönsä Jerusalemissa.

Netanyahu sai USA:n tunnustamaan Golanin kukkuloiden 
kuuluvan Israelin viralliseen hallintaan sekä vetäytymään Ira-
nin (ydinvoima)sopimuksesta. Kuitenkaan Netanyahu ei saanut 
äänivyöryjä viimeisissä neljässä vaaleissa. Poliittisesti hänen 
kanssaan samanmieliset oikeistopuolueet ovat kyllästyneet 
hänen persoonalliseen tyyliinsä ja hallinnolliseen lähestymis-
tapaansa.

Monimuotoinen hallitus
Kesäkuun 13. päivänä uusi israelilainen hallitus vannoi vir-
kavalansa. Jos koalitio kestää, Bennett tulee toimimaan 
pääministerinä ensimmäiset kaksi vuotta ja Yair Lapid, jonka 
keskustapuolue sai melkein kolme kertaa enemmän ääniä 
kuin Bennetin, toimii varapääministerinä sekä ulkoministerinä. 
Lapid siirtyy pääministeriksi hallituskauden jälkimmäisiksi 
kahdeksi vuodeksi. Kummallakin on veto-oikeus toisen poli-
tiikkaan näiden neljän vuoden aikana.

Uudessa hallituksessa on yhdeksän naisministeriä. Sen 
päättävään koalitioon kuuluu yksi arabipuolue, The United 
Arab List Ra’am (yhdistynyt arabilista). Hallituksessa on minis-
tereitä, jotka ovat syntyneet Etiopiassa ja Neuvostoliitossa, yksi 

 Kutsumme 
ja tehtävämme on 

siunata Israelia, olipa 
hallitus meille 

mieluinen tai ei. 
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SAKU PITKÄNEN
puheenjohtaja
+358 40 5283000

FREDRIK EKHOLM
varapuheenjohtaja
+358 50 0660126

LASSI JÄÄSKELÄINEN
hallituksen jäsen
+358 40 0838116

ANTERO LAUKKANEN
hallituksen jäsen
+358 50 5820813

JUSSI PELTOLA
hallituksen jäsen
+ 358 401730740

ICCC:N JOHTOKUNNAN 
JÄSENET
 
Olemme mielellämme
käytössäsi. Ota siis rohkeasti 
yhteyttä. Sähköpostit: 
etunimi.sukunimi@iccc.fi

.

ICCC:n jäsenille tarkoitettu myICCC-palvelu
 tarjoaa mahdollisuuden verkostoitumiseen muiden 
ICCC-jäsenten kanssa. Voit jakaa palvelussa kokemuksiasi ja 
ottaa yhteyttä muihin jäseniin.

Toinen digitaalinen palvelu on ICCC App, eli Android ja iOS alus-
toille ladattava sovellus. Sovelluksen 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.

myICCC.com

Huhtikuun lopussa pidettiin kansainvälisen ICCC:n 
sääntömääräinen vuosikokous, IGM (International General 
Meeting). Tällä kertaa vuosikokous pidettiin ensimmäistä 
kertaa virtuaalisesti. Mukana oli lähes sata jäsentä eri puolilta 

maailmaa.

Kansainvälisen vuosikokouksen yksi tärkein tehtävä on 
uuden kansainvälisen johtokunnan valitseminen seuraavaksi 
kahdeksi vuodeksi. Tällä kertaa nimityskomitealla oli ollut paljon 
valmistelutyötä, koska peräti kolme johtokunnan jäsentä oli 
ilmoittanut, etteivät ole käytettävissä jatkokaudelle. Pois jääviä olivat 
Stephen Briggs (UK), Baptiste Lombard (UK) ja Ntiense Upon-Israel 
(Nigeria). 

Vuosikokous valitsi (nimityskomitean ehdotuksen mukaisesti) 
seuraavat henkilöt muodostamaan ICCC:n uuden kansainvälisen 
johtokunnan:
• Jan Sturesson, Ruotsi, puheenjohtaja
• Saku Pitkänen, Suomi, varapuheenjohtaja
• Anton Hemantha, Sri-Lanka, rahastonhoitaja
• Thomas Prete, Portugal, sihteeri
• Rene Kiamba, Kenia, johtokunnan jäsen, päävastuualue TWL
• Rebecca Hansen, Norja, johtokunnan jäsen, päävastuualue 
Young Professionals

Suomella on ollut edustus ICCC:n kansainvälisessä johtokunnassa 
vuodesta 2002 lähtien ja se jatkuu siis ainakin seuraavat kaksi vuotta. 
Se on suuri Jumalan ihme ja kunnianosoitus Suomen ICCC:n työstä 
vuosien varrella. Toivotamme uudelle johtokunnalle viisautta ja 
menestystä tulevana työkautena. •

International 
corner

Subtitle Unica one
HEADING DOSIS EXTRABOLD

(BI BL E QUOTATI ON  D OSI S  EX TR ABOL D )

HEADING DOSIS LIGHT

Body text Dosis Regular. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt 
ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat 
nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit.

Preamble/quote Dosis Light. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing 
elit, sed do eiusmod tempor 

CMYK 100 70 10 48 
RGB 0 50 96

CMYK 30 40 70 25
RGB 155 126 76 

CMYK 0 0 0 70  
RGB 112 113 115 

CMYK 60 0 35 30 
RGB 81 149 140  

CMYK 80 10 75 30 
RGB 29 122 75 

CMYK 0 87 84 30 
RGB 177 50 38 

CMYK 100 70 10 8 
RGB 0 77 140

CMYK 30 40 70 0 
RGB 192 155 91 

CMYK  0 0 0 45
RGB 166 168 169 

CMYK 60 0 35 0 
RGB 106 191 178 

CMYK 80 10 75 0 
RGB 38 155 95 

CMYK 0 87 84 0 
RGB 229 62 47

CMYK 60 30 0 0 
RGB 111 158 207

CMYK 10 20 50 0 
RGB 234 205 143

CMYK 0 0 0 25 
RGB 207 209 210

CMYK 25 0 10 0 
RGB 202 231 231

CMYK 60 0 55 0 
RGB 113 188 139

CMYK 0 65 75 0 
RGB 236 118 68



Subtitle Unica one
HEADING DOSIS EXTRABOLD

(BIBLE QUOTATION DOSIS  EXTRABOLD)

HEADING DOSIS LIGHT

Body text Dosis Regular. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt 
ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat 
nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit.

Preamble/quote Dosis Light. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing 
elit, sed do eiusmod tempor 

CMYK 100 70 10 48 
RGB 0 50 96

CMYK 30 40 70 25
RGB 155 126 76 

CMYK 0 0 0 70  
RGB 112 113 115 

CMYK 60 0 35 30 
RGB 81 149 140  

CMYK 80 10 75 30 
RGB 29 122 75 

CMYK 0 87 84 30 
RGB 177 50 38 

CMYK 100 70 10 8 
RGB 0 77 140

CMYK 30 40 70 0 
RGB 192 155 91 

CMYK  0 0 0 45
RGB 166 168 169 

CMYK 60 0 35 0 
RGB 106 191 178 

CMYK 80 10 75 0 
RGB 38 155 95 

CMYK 0 87 84 0 
RGB 229 62 47

CMYK 60 30 0 0 
RGB 111 158 207

CMYK 10 20 50 0 
RGB 234 205 143

CMYK 0 0 0 25 
RGB 207 209 210

CMYK 25 0 10 0 
RGB 202 231 231

CMYK 60 0 55 0 
RGB 113 188 139

CMYK 0 65 75 0 
RGB 236 118 68
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Subtitle Unica one
HEADING DOSIS EXTRABOLD

(BIBLE QUOTATION DOSIS EXTRABOLD)

HEADING DOSIS LIGHT

Body text Dosis Regular. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt 
ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat 
nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit.

Preamble/quote Dosis Light. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing 
elit, sed do eiusmod tempor 

CMYK 100 70 10 48 
RGB 0 50 96

CMYK 30 40 70 25
RGB 155 126 76 

CMYK 0 0 0 70  
RGB 112 113 115 

CMYK 60 0 35 30 
RGB 81 149 140  

CMYK 80 10 75 30 
RGB 29 122 75 

CMYK 0 87 84 30 
RGB 177 50 38 

CMYK 100 70 10 8 
RGB 0 77 140

CMYK 30 40 70 0 
RGB 192 155 91 

CMYK  0 0 0 45
RGB 166 168 169 

CMYK 60 0 35 0 
RGB 106 191 178 

CMYK 80 10 75 0 
RGB 38 155 95 

CMYK 0 87 84 0 
RGB 229 62 47

CMYK 60 30 0 0 
RGB 111 158 207

CMYK 10 20 50 0 
RGB 234 205 143

CMYK 0 0 0 25 
RGB 207 209 210

CMYK 25 0 10 0 
RGB 202 231 231

CMYK 60 0 55 0 
RGB 113 188 139

CMYK 0 65 75 0 
RGB 236 118 68


