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”Työmme keskiössä on yksilö,
henkilökohtainen jumalasuhde,
kutsun löytyminen ja siinä
vahvistuminen.”

I

30-vuotiaan ICCC:n työ on vahvalla pohjalla

CCC täyttää tänä vuonna 30 vuotta. Se on hieno saavutus,
jota kannattaa juhlia. Jäsenmäärän, toiminnan laajuuden ja
aktiivisuuden näkökulmasta työmme on vahvalla pohjalla.
Jäsenmäärällä mitattuna olemme yksi suurimmista ICCCmaista maailmassa. Tämä kaikki kertoo siitä, että näky on kantanut
ja innostanut monia ihmisiä sitoutumaan työhön. Olemme tehneet
työtä pitkäjänteisesti ja pitäneet kiinni ICCC:n alkuperäisestä
näystä, jonka perustaja J. Gunnar Olson sai Jumalalta.
ICCC:n näky on vapauttaa ja varustaa työ- ja liike-elämässä
toimivia kristittyjä elämään Jumalan valtakunnan todellisuutta
arjessa. Jumala oli ensimmäinen, joka teki työtä ja antoi ihmiselle
käskyn viljellä ja varjella eli tehdä työtä. Syntiinlankeemus teki
työstä raskasta. Kristuksessa Jumala kuitenkin lunasti kaiken
ja antoi Pyhän Hengen auttajaksi myös työ- ja liike-elämään.
Työ on siis Jumalan kokoaikainen kutsu meille jokaiselle. Pyhän
Hengen kautta voimme kokea iloa, voimaantumista ja hänen
läsnäoloaan kaikissa arjen haasteissa. Tämä on se kutsun ydin,
johon haluamme kutsua ihmisiä mukaan.
Yksi ICCC:n keskeisiä teemoja on ymmärtää aikaa, jossa elämme.
Profeetallinen näkökulma on tärkeä, jotta voimme rukoilla
tehokkaasti sekä tehdä viisaita valintoja ja päätöksiä. Samalla
Jumala kutsuu meitä ottamaan vastuuta tavoittelematta valtaa.
Tätä saimme kokea konkreettisesti joitakin vuosia sitten liittyen
Varkauden kaupunkiin, missä moni teollisuusyhtiö oli poistunut
tai leikannut työpaikkoja. Mieliala kaupungissa oli ankea. Teimme
Jumalan kehotuksesta sinne rukousmatkan, tapasimme
kaupungin päättäjiä ja rukoilimme tilanteeseen muutosta.
Erityisesti rukoilimme kahden suuren investoinnin puolesta, joilla
olisi toteutuessaan merkittävä vaikutus kaupungin työllisyyteen.
Jumalan kunniaksi voimme sanoa, että molemmat investoinnit
tapahtuivat, ja koko kaupungissa syntyi toivon ja positiivisuuden

ilmapiiri. Useat sanomalehdet kirjoittivat muutoksesta ja
mainitsivat erityisesti kaupungin muuttuneen ilmapiirin. Vaikka
emme voi ottaa kunniaa tapahtuneesta, voimme iloita siitä,
että saimme olla osa prosessia ja nähdä muutoksen siellä,
missä olimme hänen kehotuksestaan toimineet.
Monia muitakin aloitteita Jumala on kehottanut ICCC:ta
tekemään vuosien varrella. Olemme rakentaneet kouluja ja
sairaalaklinikan Beniniin, tehneet rukousmatkoja eri puolille
Suomea, järjestäneet kansainvälisiä nuorisokonferensseja,
Israel-tapahtumia ja monia muita tilaisuuksia. Olemme
tukeneet monia tärkeitä työmuotoja, kuten Kansallinen
Rukousaamiainen, ECI ja ICEJ sekä rakentaneet yhteyttä yli
seurakuntarajojen.
Työmme keskiössä on kuitenkin yksilö, henkilökohtainen
jumalasuhde, kutsun löytyminen ja siinä vahvistuminen.
Joillekin ICCC on ”kutsun astia” eli paikka, missä omaa kutsua
voi toteuttaa palvelemalla ja kantamalla vastuuta. Toisille
ICCC on paikka rohkaistua ja ehkä palvella täysipainoisemmin
jossain muualla. ICCC on kuin suuri puu, jonka oksille osa
linnuista tekee pesänsä ja osa viivähtää hetken. Se antaa
kuitenkin kaikille yhtäläisesti ravintoa ja suojaa. Haluamme,
että ICCC saa kasvaa yhä suuremmaksi ja näkyvämmäksi
puuksi, jonka vaikutus voisi olla entistä laajempi.
Olemme kiitollisia Jumalalle kaikista jäsenistämme ja työmme
tukijoista. Tervetuloa mukaan juhlimaan yhteisen työmme
30-vuotista taivalta. Juhlaseminaari pidetään Vaasassa 29.30.10.2021.
Saku Pitkänen
puheenjohtaja, ICCC Suomi ry.
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SAKU PITKÄNEN
puheenjohtaja
+358 40 528 3000

FREDRIK EKHOLM
varapuheenjohtaja
+358 500 660 126

LASSI JÄÄSKELÄINEN
hallituksen jäsen
+358 40 083 8116

Siunattua kesää kaikille!

ANTERO LAUKKANEN

TARJA JÄÄSKELÄINEN

hallituksen jäsen
+358 50 582 0813

JUSSI PELTOLA
hallituksen jäsen
+ 358 40 173 0740
Hallitus 2021: Antero Laukkanen, Jussi Peltola, Lassi Jääskeläinen, Saku Pitkänen ja Fredrik Ekholm.

ICCC Suomi ry
Perustettu 26.10.1991
Perustajajäsenet:
Seppo Välimäki (pj), Kari Suomi, Hannu Hurri ja Matti Oinonen.
Puheenjohtajat:
Seppo Välimäki, Ilmajoki (pj 1991 – 1993)
Fredrik Ekholm, Vaasa (pj vuosina 1993-2012, varapj 2012- )
Jouni Suonpää, Lahti (pj 2012–2014)
Saku Pitkänen, Tuusula (pj 2014 - )
Hallituksen jäseniä vuosien aikana
(paikkakunta jäsenaikana):
Rolf Lidman (Närpiö), Jukka Tuunanen (Joensuu), Tuomo
Romppanen (Eno), Aarne Nurmio (Kauniainen), Leea-Mari Sipilä
(Helsinki, nyk. Olson), Rauno Salminen (Tampere), Iina Mattila
(Helsinki), Ella-Roosa Tenhunen (Helsinki), Heikki Pernu (Espoo),
Juha Pälve (Helsinki), Jari-Pekka Koponen (Hankasalmi).
Hallitus 2021
Saku Pitkänen pj (Tuusula)
Fredrik Ekholm (Vaasa)
Lassi Jääskeläinen (Tampere)
Jussi Peltola (Luoto)
Antero Laukkanen (Espoo)
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”Jeesus pyysi opetuslapsiaan
hakemaan läheisestä kylästä
aasin, koska hän tarvitsi sitä.
Aasi on hyvä kuvaus työ- ja
liike-elämästä. Jeesus tarvitsee
sinun aasiasi tässä ajassa. ”

Näky kantaa tulevaisuuteen

I

CCC:n kutsu ja näky on tärkeämpi
tänään kuin koskaan aikaisemmin. Niin
monia asioita tapahtuu maailmassa,
jotka vaativat vahvaa uskoa ja näkyä
tulevaisuuteen. Siksi juhlaseminaarin
teema ”Näky kantaa ja vie eteenpäin”
on erittäin ajankohtainen. Kysymys
kuuluukin, onko Jumalan sinulle antama
näky elävä ja palava sydämessäsi? Jos
ei, niin nyt on hyvä aika tulla seminaariin
ja aloittaa uusi vaihe elämässäsi. Jos
se on palava, niin tule vahvistumaan
kutsussasi.

Jeesus pyysi opetuslapsiaan hakemaan
läheisestä kylästä aasin, koska hän tarvitsi
sitä. Aasi on hyvä kuvaus työ- ja liikeelämästä. Jeesus tarvitsee sinun aasiasi
tässä ajassa. Tulevaisuudessa monet asiat
ja yhteiskunnalliset kysymykset haastavat
uskoamme ja periaatteitamme.
On tärkeää tulla yhteen, ylistää ja
rukoilla yhdessä. Meidän tulee vahvistaa

Jumalalta saatu näky, jotta voimme sen
juostessakin lukea.
Lämpimät kiitokset ja onnittelut
30-vuotiaalle ICCC Suomelle omasta
ja koko kansainvälisen johtokunnan
puolesta. Kiitos siitä työstä, mitä teette
Suomessa ja näytätte esimerkkiä koko
kansainväliselle ICCC-perheelle. Odotan
innolla yhteistä juhlaseminaaria, jonne
olette kutsuneet minut puhujaksi.
Nähdään pian!
Jan Sturesson
ICCC:n kansainvälisen johtokunnan
puheenjohtaja

IAN SCHNEIDER, UNSPLASH

Olemme kiitollisia siitä, mitä Jumala
on tehnyt Suomen ICCC:n kautta 30
vuoden aikana. Historia on kuitenkin

historiaa. Tärkeämpi kysymys on; miltä
tulevaisuus näyttää. Kuinka voimme
olla merkityksellisiä tässä ajassa
ja työskennellä hänen tahdossaan
vaikuttaaksemme työpaikkaamme,
yritykseemme ja koko yhteiskuntaan?

JAN STURESSON
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Finland ICCC - hälsning

I

CCC är en platform för gemenskap mellan individer och
företag som har en kallelse från Gud i näringslivet. Själva
syftet med ICCC är att Gud kallar ut ett folk bestående av
både män och kvinnor som längtar att få se Guds Rikes
verklighet manifesterad i sitt vardagsliv.
Visionen är grundad på detta gudomliga faktum: ”Välsignad
vare vår Herre Jesu Kristi Gud och Far, som i Kristus har
välsignat oss med all andlig välsignelse i himlen!” (Ef. 1:3)
Gud har gett oss ALLT i Jesus. Han har inte hållit någonting
tillbaka: ”Alla Guds löften har i honom fått sitt JA. Därför
får de också genom honom sitt AMEN, för att Gud ska bli
ärad genom oss.” (2 Kor.1:20) Både JA och AMEN är i Jesus!

”Det är av Honom
och till Honom, och
genom Honom, som allt
detta har skett, till ett
vittnesbörd om Jesu
Herreskap i näringslivet,
både hemma och
borta.”

Innebörden i meningen; ”för att Gud ska bli ärad genom oss”
är, att det är genom vår tro som utlösningen av den gudomliga
manifestationen sker. Det är alltså bara genom tro på Jesus
som den andliga verkligheten förs från en andlig dimension till
en synlig manifestation. Inte ske på något annat sätt.
Det fungerar som när man trycker på knappen så att en lampa
tänds. Lampan lyser för att det finns kraft i ledningen, inte
därför att den som har tryckt på knappen har någon särskild
förmåga. Men att någon trycker på knappen visar att personen
har en förväntan och en tilltro att lampan kommer att lysa.
Och det gör den absolut, så framt det finns ström i ledningen
och att lampan inte är trasig. Då lyser lampan utan att man
anstränger sig.
Ordet säger att verkligheten själv finns i Kristus och att Han har
fått all makt i himlen och på jorden. Det är på grund av tron på
detta som ett AMEN utlöses i vår verklighet, Guds namn till ära
och pris.
Nu fyller ICCC Finland 30 år och vi ger Gud äran för alla
underbara vittnesbörd om Guds nåd och kraft, som har
manifesterats med ett AMEN i Finland. Det är av Honom och
till Honom, och genom Honom, som allt detta har skett, till ett
vittnesbörd om Jesu Herreskap i näringslivet, både hemma
och borta.
Vi tackar Gud för all inspiration och glädje för den förebild som
ICCC Finland har varit för oss alla.
J. Gunnar Olson
Grundare av ICCC
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Suomen ICCC - tervehdys

I

CCC on yhteyden foorumi niiden ihmisten ja yritysten välillä
joilla on Jumalan kutsu liike-elämässä. ICCC:n tarkoitus on, että
Jumala kutsuu esiin sekä miehistä että naisista koostuvan kansan, jotka haluavat nähdä Jumalan valtakunnan todellisuuden
ilmenevän jokapäiväisessä elämässään.

Näky perustuu tähän jumalalliseen tosiasiaan: ”Siunattu olkoon
meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka Kristuksessa on siunannut meitä kaikella hengellisellä siunauksella
taivaassa!” (Ef 1: 3)
Jumala on antanut meille kaiken Jeesuksessa. Hän ei ole pidättänyt mitään: ”Kaikki Jumalan lupaukset ovat hänessä ON. Siksi ne
saavat myös aamenensa hänen kauttaan, jotta Jumala kirkastettaisiin meidän kauttamme.” (2 Kor 1:20). Sekä ON että AMEN ovat
Jeesuksessa!
Lause ”Jotta Jumala kirkastuisi meidän kauttamme” tarkoittaa,
että jumalallinen ilmeneminen vapautuu uskomme kautta. Vain
uskon kautta Jeesukseen hengellinen todellisuus tuodaan hengellisestä ulottuvuudesta näkyväksi ilmentymäksi. Se ei tapahdu
millään muulla tavalla.
Kun painamme painiketta, valo syttyy. Valo palaa, koska johdossa
on virtaa; ei siksi, että painikkeen painajalla olisi joku erityinen
kyky.

”Kaikki tämä on
tapahtunut hänestä
ja hänelle ja hänen
kauttaan, todistukseksi
Jeesuksen herraudesta
liike-elämässä sekä
kotona että ulkomailla.”

Painikkeen painaminen osoittaa, että henkilöllä on
odotuksia ja usko, että lamppu syttyy. Se tapahtuu varmasti ja vaivattomasti, kunhan virtajohdossa on virtaa,
ja lamppu on ehjä.
Sana sanoo, että todellisuus itse on Kristuksessa, ja että
hän on saanut kaiken voiman taivaassa ja maan päällä.
Uskomalla tähän AMEN vapautuu meidän todellisuudessamme Jumalan nimen kunniaksi ja ylistykseksi.
ICCC Suomi on nyt 30-vuotias, ja me annamme Jumalalle kunnian kaikista ihanista Jumalan armon ja
voiman todistuksista, jotka ovat ilmenneet Suomessa
AMENen kanssa. Kaikki tämä on tapahtunut hänestä
ja hänelle ja hänen kauttaan, todistukseksi Jeesuksen
herraudesta liike-elämässä sekä kotona että ulkomailla. Kiitämme Jumalaa kaikesta inspiraatiosta ja ilosta
sekä roolimallista, joka ICCC Suomi on meille kaikille
ollut.
J. Gunnar Olson
ICCC:n perustaja
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Yhdistys
perustettiin
26.10.1991

ICCC Suomi ry:n taival
TEKSTI FREDRIK EKHOLM JA KATI LILLBACKA

”Olemme kiitollisia Herralle,
että saimme häneltä
voimaa ja intoa jatkaa.
Teimme parhaamme
ja juoksimme sen näyn
kanssa, että ICCC saisi
tukevan jalansijan
Suomessa. Kun olemme
vähässä uskollisia emmekä
anna periksi, saamme
nähdä tuloksia. ”

8
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ICCC:n tilaisuudessa vuonna
1995 saimme pääpuhujaksi
seminaariin J. Gunnar Olsonin.

I

CCC Suomi ry:n perustaminen ei tapahtunut vauhdilla.
Ensimmäiset vuodet olivat hiljaiseloa, mutta työn
perustusta rakennettiin kuitenkin ahkerasti – näkyvässä
ja näkymättömässä maailmassa. Järjestö rekisteröitiin
26.10.1991. Perustajajäsenet olivat Seppo Välimäki (pj),
Hannu Hurri (varapj), Kari Suomi sekä Matti Oinonen, jotka
yhdessä puheenjohtaja Seppo Välimäen johdolla hoitivat
yhdistyksen sääntö- ja rekisteröintiasiat. Jäseniä oli alussa
vain kourallinen.

Gunnar Olsonin sanoma innosti

Monet järjestössä mukana olevat ovat inspiroituneet
ruotsalaisen Gunnar Olsonin sanomasta, ja siitä vaikuttuneina
ja innostuneina tulleet mukaan ICCC:n toimintaan. Myös
nykyinen hallituksen jäsen, entinen puheenjohtaja ja kantava
voima, Fredrik Ekholm, liittyi Gunnar Olsonin vaikutuksesta
järjestöön vuonna 1992. ICCC:n kansainvälisen osaston
toiminta oli jo tuolloin vilkasta, ja vuosittain järjestettiin
konferenssi jossain päin maailmaa. Vuonna 1992 konferenssi
oli Jerusalemissa. Myös Ekholm osallistui tuohon Shalom Israel
-tapahtumaan vaimonsa Kerstinin kanssa. Siitä lähtien he ovat
osallistuneet oikeastaan jokaiseen ICCC:n kansainväliseen
konferenssiin. ICCC Suomi ry:n hallitusta ja jäseniä pyritään
aina rohkaisemaan osallistumaan näihin kansainvälisiinkin
konferensseihin ja toimintaan, koska ne vahvistavat näkyä

ICCC News
vuodelta 2011.

“Katsomme kiitollisina
kolmea vuosikymmentä ja
kiitämme saamastamme
luottamuksesta
sekä Suomessa että
kansainvälisellä tasolla.“

Vapautettu bisnes -kirja
ilmestyi suomeksi
vuonna 2003.

ja ymmärrystä ICCC:n tärkeästä tehtävästä. Myös Israelin
siunaaminen ja käytännön tekeminen ovat olleet ICCC Suomelle
aina tärkeitä.

ymmärrystä siitä, mitä Jeesuksen sovitustyö ristillä tarkoittaa
kaikilla elämänalueilla – myös liiketoiminnassa ja työelämässä.

Vuonna 1993 ICCC Suomen vuosikokous järjestettiin Tampereella
hämyisessä hotellin kabinetissa. Paikalla oli kuusi miestä.
Tuolloinen puheenjohtaja kertoi kokeneensa alusta asti, että
hänen tehtävänsä on vain laittaa järjestö pystyyn, ja että joku
toinen on tarkoitettu viemään sitä eteenpäin. Hän kertoi myös,
että oli kokenut ja saanut Herralta jo vuotta aiemmin, että
oikea ihminen olisi Fredrik Ekholm. Hänet siis valittiin uudeksi
puheenjohtajaksi.

Ekholm muistaa, että ICCC:n alkutaival tuntui hankalalta.
- Oli monenlaisia vaikeuksia. Ajatus siitä, että panostettaisiinkin
aikaa ja energiaa muihin tehtäviin ICCC:n sijaan, kävi mielessä.
Teimme mielestämme kovasti töitä, mutta emme kolmeen
vuoteen silti nähneet juurikaan tuloksia. Rukoilimme hyviä
vastuunkantajia. Olemme kiitollisia Herralle, että saimme
häneltä voimaa ja intoa jatkaa. Teimme parhaamme ja
juoksimme sen näyn kanssa, että ICCC saisi tukevan jalansijan
Suomessa. Kun olemme vähässä uskollisia emmekä anna
periksi, saamme nähdä tuloksia. Saimme Herralta luovia
ajatuksia ja voimaa toimintaan sekä lukuisiin matkoihin ympäri
maata.

Kutsu palvella Suomen liike- ja työelämää

Saman vuoden (1993) marraskuussa järjestettiin ICCC:n
Eurooppa-konferenssi Saksassa. Puhujina olivat muun muassa
Gunnar Olson ja Derek Prince.
Fredrik Ekholm kertoo kokemuksistaan tuossa konferenssissa:
- Koin suurta kaipuuta kokea jotain syvempää, josta olisi hyötyä
kollegoilleni Suomessa. Jumalan käsi olikin kirjaimellisesti
raskaana ylläni. Hän puhui minulle tehtävästäni ja vastuustani
tuoda ICCC:n sanoma Suomeen ja ottaa vakavasti sen missio.
Koin tuskaa siitä, että niin monet uskovat suomalaiset liikeelämän ihmiset ovat siteissä ja erottavat hengellisen elämän
omasta käytännön elämästään sen sijaan, että ymmärtäisivät
arjen työn olevan myös Jumalan palvelemista, ja että jokainen
voi olla siunaukseksi työelämässä ja yhteiskunnassa. Sydämeni
huusi Jumalan puoleen ja sain vahvemman unelman kristittyjen
työelämässä olevien ICCC-verkoston muodostamiselle.
ICCC:n työn kautta suomalaisten toivottiin saavan vapautta ja

Näky kantaa

ICCC:n ensimmäisiä vuosia Fredrik kutsuu koettelemuksen
vuosiksi.
- Mutta kun toimimme uskollisesti Jumalalta saamamme
kutsumuksen mukaisesti, näky kantaa hedelmää. Olemme
nähneet rukousvastauksia sekä saaneet hienoja ja
antautuneita jäseniä johtoryhmään, puhumattakaan alati
lisääntyneestä jäsenkunnastamme. Jäsenkasvumme on ollut
ICCC:n kansainvälisessä mittakaavassa yksi parhaista. Jo
vuonna 2007 meillä oli 162 maksavaa jäsentä.
Olemme myös tutustuneet monenlaisiin työelämän aloihin
ja ihmisiin työmme kautta vuosien aikana. Katsomme
kiitollisina kolmea vuosikymmentä ja kiitämme saamastamme
luottamuksesta sekä Suomessa että kansainvälisellä tasolla. •
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ICCC osallistuu
projektiin Afrikassa

ICCC Suomi käytännössä
TEKSTI FREDRIK EKHOLM KÄÄNNÖS KATI LILLBACKA KUVAT ICCC ARKISTO

T

oiminta on ollut
vilkasta ja säännöllistä.
Alueellisen toiminnan
lisäksi olemme pyrkineet
vuosittain järjestämään kevät- ja
syysseminaarit. Lisäksi on järjestetty
TWL-koulutuksia eli Uudistunut
työelämä -kursseja. Aktiivinen
toiminta on myös tuonut kasvua.
Olemme myös järjestäneet
seminaareja yhteistyössä eri
seurakuntien, organisaatioiden ja
liikejärjestöjen kanssa. Niistä yhtenä
mainittakoon Helsingin NMKY:n
kanssa järjestetty suuri konferenssi,
jonka johtajuuskanavalla opetimme
toistakymmentä vuotta. Yhteyden
rakentaminen eri tahojen välillä on
ollut meille tärkeää.

10
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Tärkeitä toimintamuotoja koronaaikana ovat olleet Zoom-tapahtumat ja
perjantain aamurukoukset.
Nyt lähdemme ilolla eteenpäin
kohti uusia päämääriä. Toivomme,
että paras on vasta edessäpäin.
Olemme kiitollisia kaikista tämän
elinvoimaisen organisaation kautta
kokemistamme siunauksista. Pyrimme
jatkossakin palvelemaan yhteiskuntaa,
elinkeinoelämää ja jäseniämme
parhaalla mahdollisella tavalla. •

”Ja kun hyvää teemme,
älkäämme lannistuko,
sillä me saamme ajan
tullen niittää, jos emme
väsy.” (Gal 6:9)

Oli suuri maailmanlaajuinen
lähetyskonferenssi Etelä-Afrikassa.
Konferenssissa oli osallistujia 130 maasta.
ICCC:n kansainvälinen osasto järjesti
samalla liikemieskonferenssin, johon
myös Beninin presidentti ja ministereitä
osallistui. Pohdimme yhdessä, miten
tuota köyhää Afrikan valtiota voisimme
auttaa. Olen harvoin kokenut Jumalan
puheen niin selkeästi kuin tuolloin: ”Tee
jotain konkreettista Beniniä auttaaksesi.”
Tartuin kutsuun, koska se tuli sydämelleni
niin voimakkaasti. Auttaa tuota maista
köyhimpää. En tiennyt mitä tekisin, miten
toimisin, saati mistä löytäisin aikaa. ICCC
Suomen puheenjohtajana tahdoin saada
järjestön mukaan projektiin – osalliseksi
johonkin isompaan. Projektista kehittyikin
suuri – enemmän kuin olimme voineet
kuvitellakaan: Kaksi koulua, pienempi
sairaala ja terveyskeskus. ICCC Suomi
on jäsenistönsä avulla saanut kokoon
noin 20 000 euroa avustusrahaa
Beniniin vuosittain (2000 – 2016).
Lisäksi olemme saaneet huomattavasti
enemmän valtionapua. Tuhannet
ihmiset ovat saaneet apua ja koululaiset
mahdollisuuden opiskeluun. •

Helsinki 2019

Jerusalem Prayer
Breakfast -liike

JPB-tapahtumat alkoivat Jerusalemista
vuonna 2017. Koimme Suomessa, että
tällainen voitaisiin järjestää myös meillä,
ja niin tapahtuikin vuonna 2019. ICCC
Suomi ry kantoi Helsingissä järjestetyn
tapahtuman järjestely- ja talousvastuun.
Mukana vastuunkantajina oli ICCC:n hallituksen jäsenten lisäksi myös jäseniämme,
muiden joukossa kansanedustaja Peter
Östman.
Tapahtuman valmistelut veivät paljon
aikaa, mutta lopputuloksena oli noin
230 työ- ja seurakuntaelämän johtajaa
koonnut onnistunut tapahtuma täynnä
Jumalan läsnäoloa. •

Jerusalem Prayer Breakfast kansainvälinen
johtaja Albert Veksler, Fredrik Ekholm,
ent. Knessetin jäsen Robert Ilatov sekä
ent. USA:n kongressiedustaja Michele
Backmann rukoilevat JPB-tapahtumassa
Hollannissa tulevan Suomen JPBtapahtuman puolesta.

Fredrik Ekholm toimi vuonna 2019
Helsingissä järjestetyn Jerusalem Prayer
Breakfast -tapahtuman kansallisena
johtajana. ICCC kantoi tapahtuman
järjestely- ja talousvastuun.

Next Generation -konferenssit

Joulukuussa 2004 sain kansainväliseltä hallitukselta, jossa istuin, haasteen
järjestää kansainvälinen nuorisokonferenssi. Ensin pidin haastetta mahdottomana, mutta Jumala laski tuon
tehtävän kuitenkin vahvasti sydämelleni.
Elokuussa 2005 kokoontuikin sitten noin
60 nuorta ehkä 20 eri maasta kymmenen päivää kestäneeseen Discover God’s
plan for your Working Life -konferenssiin
Vaasaan. Sittemmin järjestettiin samaiset
konferenssit vielä 2007, 2010 ja 2015.
Autoimme myös muita maita vastaavien
konferenssien järjestämisessä. •
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Oivalluksia ja esikuvia
nuorisokonferenssissa

IINA MATTILA

Jokaisen on kuljettava oma tiensä Jumalan kanssa. Askelia ”menestykseen”
tai oman kutsun löytämiseen ei lopulta
voi kenellekään kaavamaisesti antaa – ne
on löydettävä suhteessa Jeesukseen,
vaelluksessa Hänen kanssaan. On kuitenkin tärkeää, että
nuorilla on esikuvia
sekä isiä ja äitejä,
IINAN
jotka ovat valmiita
kulkemaan rinTODISTUS
nalla ja jakamaan
ROHKAISEE
oman elämänsä

O

sallistuin ICCC:n nuorisokonferenssiin Vaasassa ensimmäisen kerran vuonna 2010.
Konferenssi kesti kymmenen
päivää sisältäen opetusta, rukousta ja
ylistystä sekä yritysvierailuja. Päivien
aikana oli monia tärkeitä kohtaamisia
pienryhmissä sekä ohjaajien kanssa, ja
hauskaakin ehdittiin pitämään. Osallistujia oli eri puolilta maailmaa; kymmeniä nuoria, joita yhdisti halu palvella
Jumalaa. Itselle ensimmäisestä konferenssista on jäänyt mieleen oivallus
siitä, että kutsu, ura ja ammatti ovat
eri asioita. Kutsuun voi elämän varrella
mahtua monenlaisia vaiheita uralla eri
ammattienkin parissa.
Nuorisokonferensseista on kiittäminen
Jumalaa, mutta myös Fredrik ja Kerstin
Ekholmia, jotka johtivat niin valmisteluja kuin itse konferensseja suurella
antaumuksella. Monille osallistujille he
olivat kuin vanhemmat – yötä päivää
jakamassa osaamisestaan, resursseistaan ja rakkaudestaan. Joka konferenssissa taisi olla nuoria, joille Fredrik
oli taistelemalla taistellut viisumin
Suomeen. Myös monet muut ICCC:n
vastuunkantajat vierailivat konferensseissa opettamassa.

12
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vaiheista, niin kuolemanvarjon laaksoissa
kuin siunauksen ja onnistumisen hetkinä.
Sitä tarkoitusta nuorisokonferenssit ovat
varmasti monen osallistujan elämässä
palvelleet.
- Iina Mattila

Next Generation -konferenssit
varustivat nuoria

F

redrik ja Kerstin Ekholm järjestivät
Vaasassa neljä ICCC:n nuorisokonferenssia vuosina 2005-2015.
Seuraavaa sukupolvea rohkaistiin
etsimään Jumalan tahtoa työelämälleen,
elämään Herralle täysipainoisesti sekä
tunnistamaan Jumalan antamat lahjat
ja kyvyt elämässään. Konferensseihin
osallistui keskimäärin 70 nuorta jopa 25
maasta. Opettajina oli sekä suomalaisen
että kansainvälisen johtokunnan jäseniä.

Opetustuokioissa käytiin läpi monia elämän valintoihin, kutsuun, työelämään ja
jumalasuhteeseen liittyviä asioita. Opittua
työstettiin pienryhmissä. Opettajat jakoivat
elämänsä huippuja sekä kipeitä vaiheita
taisteluineen. Päivät alkoivat rukoushetkillä
ja aikaa rukoukselle otettiin myös ryhmissä
ja iltatilaisuuksissa. Nuoret tulivat hyvin
erilaisista elämäntilanteista; toiset vielä
pohtivat opintoja, toiset olivat jo olleet työelämässä pidemmän aikaa. Jotkut olivat
olleet uskossa pitkään, toiset kohtasivat
Jeesuksen ensimmäisen kerran.

Fredrik ja Kerstin vastasivat konferenssien käytännön asioista sekä toimivat
nuorten isänä ja äitinä välittäen elämänkokemusta, lämpöä ja rakkautta. Monien
nuorten elämässä konferenssit olivat
käänteentekeviä.
Nuorisokonferenssien pohjalta muotoutui
myöhemmin nuorten ammattilaisten
Young Professionals –työ. •

Rukous kaiken lähtökohta
TEKSTI ANTERO LAUKKANEN KUVA ICCC ARKISTO

O

n aikainen aamu ja tunnen Pyhän
Hengen läsnäolon. Uskollinen
ystävä kutsuu rukoukseen, niin
kuin joka aamu ja hetki. Päivä
on edessä, ja rukouksen henki haluaa
täyttää ajatukseni ja odotukseni. Ei ole
mitään niin tärkeää, kuin elää elämäänsä
rukouksen maailman kautta. Jumalalla
on näky elämästäni ja työstäni, yrityksestäni, perheestäni ja tulevaisuudestani.
Ilman rukousta hän ei voi jakaa näkyään
ja suunnitelmaansa kanssani. Rukous
avaa silmät ja laajentaa ajattelua.
Rukous on ICCC:n keskiössä. Järjestö
on syntynyt rukouksessa, ja siksi sille on
luontevaa kehittyä ja kasvaa rukoillen.
Olen saanut olla jo muutaman vuoden
mukana hallituksessa ja iloitsen suunnattomasti yhteisestä rukouksestamme
koontuessamme. Kokemukseni on, että
olemme organisaationa kevyt ja ketterä.
Etenemme parhaiten - ja joskus myös
nopeammin - polvillamme. Usein näemme ja koemme rukouksen aikana, miten
tulisi toimia ja kehittää työtämme. Monia
hyviä asioita on alkanut tapahtua.
Viime vuosina olemme kokeneet kasvavaa intoa rukoilla yhdessä. Koronan
sulkiessa monia toimintoja ja tuoden
rajoituksia, koimme tarvetta lisätä ja
vahvistaa yhteisön sisäistä rukousta ja
aloitimme perjantain aamurukoukset.
Puolen tunnin yhteinen rukous on ollut
monelle osallistujalle käänteentekevä.
On syntynyt yhteistä taakan jakamista ja
toistemme kuorman kantamista, myös
voitoista ja johdatuksesta iloitsemista.
Saamme voimaa, joka kantaa. On tunne,
etten kulje yksin. Tuntuu, kuin saisi
taivaallista konsulttipalvelua. Suosittelen
osallistumaan perjantaisin klo 7.30.

Ovi näkymättömään
maailmaan

Rukous on ovi näkymättömän Jumalan
maailmaan, jossa kaikki on mahdollista. Se on maailma, jossa näen, silloin
kun luonnollinen näkeminen lakkaa.
Kun kaiken luovuuden Jumala valottaa
ajatuksiaan, on mahdollista nähdä asiat
täysin uudella tavalla, niin liiketoiminnan
kuin työtehtäviemme osalta.
Luin joitakin vuosia sitten kirjan God is my
CEO (Larry Julian). Kerrassaan loistava
kirja, suosittelen jokaiselle, joka haluaa
johtaa yritystä jumalisin periaattein. Sen
perusajatus oli, ettei kukaan voi valita yrityksen pääjohtajaksi parempaa johtajaa
kuin Jumala. Jos niin tekee, on viimeisen
viivan alla uskonsa säilyttänyt johtaja,
jonka eettinen ja moraalinen johtamistapa kantaa tulevaisuuteen. Mitä se mahtaa
tarkoittaa käytännössä, ja miten se edes
on mahdollista? Kysymyksen asettelu
on järkevä ja hyvä. Mutta vastaus on
vielä kysymystäkin parempi: Pysähdy,
hiljenny ja virittäydy kuuntelemaan.
Taivaallinen Isä on kiinnostunut
sinusta ja siitä työstä, johon hän on
sinut johtanut. Hänen ilonsa on sinun menestyksesi ja hän haluaa
osallistua elämääsi. Ilman rukousta johdatus jää kokematta, ja
väärien valintojen määrä on
kasvava.

Jäsenten
aamurukoukset
perjantaisin
Zoomin kautta
klo 7.30 – 8.00.

Kun Jumala loi ihmisen ja maailmankaikkeuden, hän ei ajatellut ihmisen
elävän erillään itsestään, vaan laittoi
sisimpäämme hengen, jonka avulla
voimme olla häneen yhteydessä. Meissä on siis sisäinen vastaanotin, joka on
vain viritettävä oikealle aaltopituudelle.
Rukous onkin kuin hienovaraista virittäytymistä. Itse virittäydyn varaamalla aikaa
ennen rukousta Raamatun lukemiselle.
Ankkuroin ajatukseni Jumalan sanojen edessä hänen ajatusmaailmaansa.
Mikään ei voita aamuja, joissa hiljaisuus
odottavan sydämen ja höyryävän kahvin
kanssa nousevat Jumalan eteen kuin
suitsutusuhri: tässä on sydämeni, sinua
varten valmistettu; puhu Herra, palvelijasi
kuulee. Ja usein minulla on tunne, että
myös taivas herää. Pääjohtaja on ohjaimissa. •
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WILL SHIRLEY, UNSPLASH

Word of appreciation
from Benin

14

In his second letter to the Corinthian believers (2 Cor. 8:1-9), Paul the apostle
testified of the amazing divine grace he saw in the churches of Macedonia and
commended them for their sacrificial donations and the precious support they
gave to his missionary work even beyond their means and capacity.
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It’s no excess to say that we in Benin had got our own Macedonian
angel in the person of Brother Fredrik Ekholm. Ten years ago,
when we were looking for a helper to assist in our vision to build
and equip a faith-based health clinic, Mr Ekholm offered up
himself to us and used all his business and personal relations
through ICCC to provide crucial financial resources that would
greatly move the vision to fruition. This is what would become the
fourth project from ICCC-Finland.
At a time like this, we owe fair gratitude to the International
Christian Chamber of Commerce (ICCC) Finland who served as a
powerful financial engine that would decisively allow both for the
construction and equipment of four different projects.

The Agla Hospital and Tabita Health Center have been
delivering quality medical care to under-privileged people
in Benin at a low cost. At schools many children from poor
families have got education. It goes without saying that
these projects has been and still are a good response for the
demands in an under-developed country like Benin.
We thereby say a big ”thank you” to ICCC as we celebrate with
you the 30th anniversay of your beautiful organization. You
deserve our greatest love and appreciation indeed!
Benin Partners.
Through Patrice and Romain Zannou

1

2
Tervehdys Beninistä

P

aavali todisti kirjeessään korinttilaisille (2 Kor. 8:1-9) makedonialaisissa seurakunnissa näkemästään hämmästyttävästä jumalallisesta armosta ja kiitti heitä uhrautuvista
lahjoituksista sekä arvokkaasta tuesta lähetystyölle.

Voimme liioittelematta sanoa, että me Beninissä saimme oman
makedonialaisen enkelimme veli Fredrik Ekholmin muodossa.
Kymmenen vuotta sitten, kun etsimme avustajaa tukemaan näkyämme uskoon perustuvan terveysklinikan rakentamisessa ja
varustamisessa, Ekholm tarjoutui käyttämään kaikkia liike- sekä
henkilökohtaisia suhteitaan tarjotakseen ICCC:n kautta ratkaisevat taloudelliset resurssit näyn toteutumiseksi. Tästä tulisi ICCC
Suomen neljäs hanke, Tabita Health Center.
Me täällä Beninissä Afrikassa olemme suuressa kiitollisuudenvelassa
Suomen ICCC:lle, joka oli tehokas taloudellinen moottori mahdollistaen neljän eri projektin rakentamisen sekä varustamisen.

3

4

1) Koulu Kouarfalla Pohjois-Beninissä
2) Koulu Akpali-Kpewissä
3) Agla Health Center -sairaala

(kuvassa rakennusvaiheessa, katso myös kuva s. 10)

4) Tabita Health Center -terveysasema
vihittiin käyttöön

Sairaala ja terveyskeskus ovat tarjonneet edullista ja laadukasta sairaanhoitoa vähävaraisille ihmisille. Kouluissa moni köyhä
lapsi on saanut mahdollisuuden opiskeluun. On sanomattakin
selvää, että nämä hankkeet ovat olleet ja ovat edelleen vastaus
Beninin kaltaisen alikehittyneen maan tarpeisiin.
Kiitämme teitä suuresti ja juhlimme kanssanne upean järjestönne 30-vuotispäivää. Ansaitsette suurimman rakkautemme
ja arvostuksemme!
Benin-kumppanit
psta Patricen ja Romain Zannou
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ICEJ Suomi
onnittelee

J

umala toimii elämämme
kaikilla areenoilla kutsuen
ihmisiä suureen kutsuunsa.
Tähän kutsuun vastasi myös
ruotsalainen muovialan teollisuusmies J.
Gunnar Olson vuonna 1984. Näky johdatti
hänet perustamaan ICCC-järjestön, joka
käynnisti työn Suomessa 1990-luvun
alussa.
ICCC:n näkynä on auttaa liike-elämän
kristittyjä löytämään oma paikkansa
Jumalan globaalissa näyssä. Yrittäjyys
on näyn näkemistä uskomalla johonkin,
mikä ei vielä näy ja sen käytännöllistä
soveltamista rohkeudesta käsin. Yritykset
ovat tärkeä yhteiskunnan perusta. Ne
luovat uutta toimintaa ja työtä turvaten
siten yhteiskuntamme hyvinvoinnin.
Miten hienoa onkaan olla vaikuttamassa
ja rohkaisemassa yhteiskuntamme
keskeistä järjestöä jakamalla
jumalallisen näyn heidän keskeisestä
asemastaan. Tarvitsemme kipeästi
lisää yrittäjiä, jotka tuntevat Jumalan
sanan, voiman ja maailman laajuisen
pelastussuunnitelman. Iloitsen ICCC
Suomen 30-vuotisesta tuotteliaasta,
rohkeasta ja uskonhenkisestä taipaleesta
antaen kunnian Jumalalle. Seisomme
vierellänne uskoen ja tietäen, että paras
on vasta edessänne.
Palvelemme uskollista Jumalaa, joka
kantaa myös ICCC:n työtä.
Jani Salokangas
ICEJ Suomen osaston toiminnanjohtaja
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Dear board
of the ICCC
Finland

I

t’s such a privilege to express my
thankfulness on this happy occasion of
the ICCC Finland 30th anniversary. My
personal experiences with ICCC come
not only from a few conferences I was
happy to attend but mostly from my
interactions with Fredrik Ekholm. He is a
man of profound wisdom and integrity
who keeps his word even when things
go wrong. I was truly privileged to work
with him as we organized the Jerusalem
Prayer Breakfast in Helsinki together in
2019. Again, I found a rare example of a
man who would display his integrity in
business dealings and building other
ministries in a partnership. Fredrik Ekholm represents the true character and
mission of the ICCC at its best.
I’m happy that I have a true friend like
Fredrik. He is the best example of leadership that the ICCC has cultivated among
many nations.

Hyvä ICCC
Suomen hallitus

O

n suuri etuoikeus ilmaista kiitollisuuteni ICCC Suomen 30 -vuotisjuhlan kunniaksi. Henkilökohtaiset
kokemukseni ICCC:n kanssa eivät
tule vain muutamista konferensseista,
joihin osallistuin mielelläni, vaan lähinnä
vuorovaikutuksestani Fredrik Ekholmin
kanssa. Hän on syvän viisauden ja nuhteettomuuden mies, joka pitää sanansa
silloinkin, kun asiat menevät pieleen.
Minulla oli etuoikeus työskennellä hänen
kanssaan, kun järjestimme yhdessä Jerusalemin rukousaamiaisen Helsingissä
vuonna 2019. Jälleen löysin harvinaisen esimerkin miehestä, joka osoittaa
nuhteettomuutensa liiketoiminnassa ja
rakentaa kumppaneidensa palvelutyötä.
Fredrik Ekholm edustaa ICCC: n todellista
luonnetta ja tehtävää parhaimmillaan.
Olen iloinen, että minulla on Fredrikin
kaltainen todellinen ystävä. Hän on paras
esimerkki johtajuudesta, jota ICCC on kehittänyt monien kansojen keskuudessa.

With love - Rakkaudella
Albert Veksler
Jerusalem Prayer Breakfast
www.jpb2021.org

Hjärtliga
gratulationer
till trettioåringen ICCC

I
Sydämelliset onnittelut
30-vuotiaalle ICCC:lle

I

CCC on ollut uskollinen yhteistyökumppani ja ystävä meille kaikille
European Coalition for Israel -järjestön piirissä toimiville kaikkien
näiden vuosien ajan. Yksi ensimmäisistä henkilöistä, joilta pyysin
neuvoja syksyn 2001 alkuvaiheessa, kun ECI:n näkyä vielä koeteltiin
ja konkretisoitiin, oli J Gunnar Olson. Hän ymmärsi pian, että tämä
voisi olla näky Herralta, ja antoi monia käytännön neuvoja eteenpäin
pääsemiseksi. ICCC:n työ talouselämässä oli vahva inspiraation
lähde meille, kun otimme ensimmäiset askeleemme poliittisella
areenalla EU:ssa Brysselissä ja myöhemmin YK-tasolla New Yorkissa.
Nykyinen puheenjohtaja Jan Sturesson on ollut arvostettu puhuja
vuosikonferenssissamme Euroopan parlamentissa. Fredrik Ekholm
on hänkin ollut kallio, joka on antanut tukea ja neuvoja sekä täällä
Suomessa että Brysselissä kaikkina näinä vuosina. ICCC-ystävien
luetteloa voisi jatkaa edelleen, mutta se ei luultavasti koskaan olisi
täydellinen. Kiitämme Herraa näistä 30 ensimmäisestä vuodesta ja
toivotamme Herran runsasta siunausta tulevaisuuteen!

CCC har varit en trogen partner
och vän för oss alla inom European
Coalition for Israel under alla dessa år.
En av de första personer som jag sökte
råd av under de formativa månaderna
under hösten 2001, när ECI visionen
ännu prövades och konkretiserades,
var J Gunnar Olson. Det tog inte någon
lång tid för Gunnar att förstå att detta
kunde vara en vision av Herren och han
gav många praktiska råd kring hur man
kunde komma vidare. ICCC:s arbete inom
den ekonomiska världen var en stark
inspiration för oss, när vi tog våra första
steg in på den politiska arenan i EU, i
Bryssel och senare på FN nivå i New York.
Nuvarande ordförande Jan Sturesson har
medverkat som uppskattad talare under
vår årskonferens i Europa parlamentet.
Fredrik Ekholm har varit en annan klippa
av stöd och råd såväl här i Finland som i
Bryssel under alla dessa år. Listan på ICCC
vänner kunde göras mycket längre men
skulle antagligen aldrig bli komplett. Vi
tackar Herren för dessa första trettio åren
och önskar Herren rika välsignelse inför
framtiden!
Tomas Sandell
European Coalition for Israel

Suomi-Israel kauppayhdistys ry /
Finland Israel Trade Association FITA
toivottaa onnea ICCC Suomelle 30-vuotisjuhlan kunniaksi!
Deiv Salutskij, puheenjohtaja
Esa Virtanen, toiminnanjohtaja
Johtokunta
www.fita.fi
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Onnea ICCC Suomi

T

ahdon TV7:n puolesta onnitella
Suomen ICCC:tä sen täyttäessä
30 vuotta.

Itse liityin jäseksi 2000-luvun alussa. Tällöin jäin eläkkeelle Sanoma konsernista,
mutta Jumalan suunnitelmissa työni ei
päättynyt, vaan vasta alkoi. Tuolloin TV7:n
inhimillisesti katsottuna mahdoton tehtävä oli edessäni. Juuri tuohon saumaan
liittymiseni ICCC:n jäseneksi antoi korvaamattomia eväitä yritystoimintaan, jossa
johtajana on itse Taivaan Jumala. Raamatussa on valtavan paljon periaatteita

taloudellisista asioista, joiden ymmärtäminen edellyttää Raamatun tuntemista,
rukousta ja Pyhän Hengen johdatusta.
Iloitsen, että Suomesta löytyi liikemiehiä,
jotka näkivät sen taivaallisen aarteen,
että myös Suomessa aloitettiin kristillinen kauppakamari. Tämän hankkeen
hedelmästä on jo moni liikemies päässyt
osalliseksi. Haluan antaa kollegoilleni
Raamatun jakeen: 2 Kor 4:6.
TV7
Martti Ojares

Yrittäjän ei pidä olla yksin

S

uomessa PK-yritykset ovat suurin
työllistäjä. Suuri joukko on niistä
yksinyrittäjiä. Palkkalistoilla ei ole
ketään. Yrittäjä on ypöyksin. Kaikki

on hyvin menestyvällä. Entä jos talous
sakkaa ja laskut kasaantuvat pöydälle?
Koko elämä on vaarassa horjua. Mistä apu
ja kenen puoleen kääntyä?
Olen toiminut yrittäjänä yli 25 vuotta.
Haluan rohkaista erityisesti miesyrittäjiä
miettimään, mistä apu ja miten
varautua tuleviin myrskyihin. Yrittäjältä
edellytetään uskallusta, riskinottoa
ja luottamusta itseensä sekä omiin
tuotteisiinsa. Liian monet unohtavat
Jumalan ja lapsuuden uskonsa. Monelle
miehelle Jumalan puoleen kääntyminen
on viimeinen vaihtoehto.

”Tulkaa minun tyköni kaikki työtätekevät
ja raskautetut, niin minä annan teille
levon”, kutsuu Jeesus. Mistä levosta on
kyse? Sisäinen rauha on tavoite, jota
ihmiset tavoittelevat. Itämainen filosofia
tarjoaa omaa kestämätöntä ratkaisuaan.
Jeesus lupaa: ”Rauhan minä annan
teille, minun rauhani, joka on kaikkea
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“Sillä Jumala, joka sanoi:
“Loistakoon valkeus
pimeydestä”, on se, joka loisti
sydämiimme, että Jumalan
kirkkauden tunteminen,
sen kirkkauden, joka loistaa
Kristuksen kasvoissa,
levittäisi valoansa. “

ymmärrystä ylempi”. Jeesus Kristus
myös lupaa meille todellisen vapauden
synnin, uskonnollisuuden, ahneuden ja
rahanhimon kahleista, joka Raamatun
mukaan on kaiken pahan alku ja juuri.
Jeesuksen puoleen kääntyminen,
syntien tunnustaminen ja Pyhän Hengen
vastaanottaminen antavat uuden elämän.
Vanha on unohdettu, ja uusi on sijaan
tullut. Hengellinen uudestisyntyminen
avaa yhteyden ihmeellisen
neuvonantajan Pyhän Hengen
johdatukseen sekä henkilökohtaisissa
että yritysasioissa. Rukouksiin vastataan
aina. Ei aina paluupostissa, mutta
ennemmin tai myöhemmin, Jumala pitää
aina lupauksensa.
Stelk Finland
Martti Issakainen
Puheenjohtaja

Bisnestiimi
onnittelee
30-vuotiasta

M

inulla on ilo välittää Fida Bisnestiimin onnittelut 30-vuotiaalle
ICCC Suomelle!

Vuosia sitten eräs henkilö tuli liikenneasemallemme ja halusi kertoa minulle
jotakin. Oli kuulemma olemassa järjestö,
joka on tosi hyvä juttu, ja johon kannattaisi lähteä mukaan. Kyseessä oli Kansainvälinen Kristillinen Kauppakamari, josta
kuulin silloin ensimmäistä kertaa.
Tämän ensimmäisen esittelyn jälkeen alkoi
oma taipaleeni ICCC:n jäsenenä. Vuosien
varrella olen ollut mukana tapahtumissa,
toiminnassa ja palvelemassa hallituksessakin oman aikani. Se on ollut hieno matka,
jonka aikana olen saanut nähdä läheltä
ICCC:n työn vaikutuksen Suomessa.
Bisnestiimillä ja ICCC:llä on paljon yhteistä. Fida Bisnestiimi on liike-elämässä
toimivien uskovien verkosto. Teemme
yhdessä työtä maailman tärkeintä asiaa
varten: missiomme on mahdollistaa
evankeliumin julistaminen siellä, missä
sitä vielä ei ole julistettu. Bisnestiimissä
yrittäjyyteen ja työhönsä sitoutuneet
ihmiset antavat osaamistaan ja resurssejaan lähetystyön käyttöön. Tiimimme
motto on ”Yrittäminen voi olla elämän
tehtävä – muttei koskaan sen tarkoitus!”
Bisnestiimi ja ICCC ovat samalla asialla.
Vuosien varrella olemme tehneet hienoa
yhteistyötä muun muassa tapahtumien
markkinoinnissa. Yhteys on arvokasta.
Liike-elämässä toimivina kristittyinä
voimme pitää yhtä ja sitä kautta tukea ja
vahvistaa toisiamme. Ehkä samalla heijastamme jotain Herramme suuruudesta
muillekin siskoina ja veljinä.
Saman fokuksen lisäksi meitä yhdistävät
myös hienot, itsensä Jumalan käyttöön
antaneet ihmiset. Monet jäsenistämme
kuuluvat kumpaankin yhteisöön. Suuri
kiitos kuuluu ICCC:n entiselle puheen-

johtajalle Fredrik Ekholmille, joka on
ahertanut verkoston asioissa uskollisesti,
ja jonka ansiosta Suomen ICCC on hyvin
kansainvälinen paikallisjärjestö. Viisi vuotta sitten sain vierailla ICCC:n perustajan
Gunnar Olsonin luona Ruotsissa. Gunnar
keksi aikanaan näylleen hienon nimen,
Kansainvälinen Kristillinen Kauppakamari,
ja hieno on järjestökin.
ICCC:n arvokasta työtä on kristittyjen kutsun vahvistaminen. Verkosto on saanut
monia kristittyjä heräämään tietoisiksi
omasta asemastaan: Jokaisella kristityllä
on vaikutusvaltaa. Olit sitten työntekijä
tai yrittäjä, sinä voit olla vaikuttamassa
siihen, mitä tässä maailmassa tapahtuu.
Rukous kantaa. Herra itse on varustanut
sinut siihen asemaan, jossa olet, ja sille
paikalle, jossa arkeasi elät.
ICCC:n näyssä kuvataan: ”Jumalan tahto
on, että liikemiehet ja -naiset kokevat
vapautumisen, joka johtaa heidät uuteen
uskon ulottuvuuteen. Ei ole kysymys
uskonnollisesta elämästä vaan siitä, että
todistus Jumalasta tulee näkyväksi yritysympäristössä.”
Elämme haastavia aikoja, joissa Jumalan
valoa ja totuutta tarvitaan kipeästi. Työtä
riittää niin ICCC:llä kuin Bisnestiimilläkin.
Sujukoon se Taivaan Isän johdatuksessa
ja siunauksessa. Tahdon koko Bisnestiimin puolesta kiittää hyvästä yhteistyöstä
ja toivottaa monia rikkaita vuosia.

Jumalan
siunausta

S

uomen Kansallinen Rukousaamiainen toivottaa suurta Jumalan
siunausta ja mielisuosiota 30
vuotta täyttävälle Suomen
ICCC:lle. Suomen ICCC on Suomen Kansallisen Rukousaamiainen ry:n toiminnan
tukija ja arvostettu yhteistyökumppani
yhdistyksen perustamisesta alkaen.
Suomen Kansallinen Rukousaamiainen
kokoaa vuosittain politiikan ja elinkeinoelämän vaikuttajia ja eri kristillisten
tunnustuskuntien johtajia hengelliseen
aamiaistilaisuuteen. Tehtävämme on
rukoilla Suomen puolesta, ja etsimme
yhteiskunnan kysymyksiin luottamuksellisesti näkemystä Jeesuksen Kristuksen
opetuksista. Iloitsemme Suomen ICCC:n
mukana olosta tässä vaativassa työssä.
Suomen Kansallinen Rukousaamiainen ry
Kristiina Drotár
Secretary General

Ps. Bisnestiimi on tänä vuonna 23-vuotias, joten perässä tullaan!
Koko Bisnestiimin puolesta
Jari-Pekka Koponen
Puheenjohtaja, Fida Bisnestiimi
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JUHLASEMINAARI 2021
ICCC Suomi 30 vuotta

Näky kantaa ja vie eteenpäin
Sion-seurakunta, Laivakatu 11, VAASA
Perjantai 29.10.
18.00 - 19.00
19.00 - 21.00

Ilmoittautuminen
Tehkää työtä kunnes minä palaan, Jan Sturesson

Lauantai 30.10
9.00 - 9.30
9.30 - 10.00
10.00 - 11.00
Kahvi
11.30 - 12.30
Lounas
13.30 - 14.15
		
		

Ilmoittautuminen
Avaus, ylistys
Mitä sinulla on kädessäsi, Saku Pitkänen

Pääpuhuja Jan Sturesson
ICCC International, puheenjohtaja

Ota vastuuta tavoittelematta valtaa, Jan Sturesson
Paneeli: Jumalan uskollisuus työ- ja liike-elämässä		
Moderaattori Tarja Jääskeläinen
Fredrik Ekholm, Jukka Tuunanen, Jaana Nihtilä ja Thomas Ahola

Kahvi
14.45 - 15.45
Työ- ja liike-elämä Pyhän Hengen johdatuksessa
		Antero Laukkanen
Tauko/Ruokailu
17.00 - 19.00
ICCC Suomi 30 vuotta - Näky kantaa ja vie eteenpäin
		Ylistys
		Kaupunginjohtajan terveiset
		
Historiikki, Fredrik Ekholm
		Uhri
		
Juhlapuhe, Jan Sturesson
		Rukous
		
Kakkukahvit & verkostoituminen

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

