
Hengellisillä syventymispäivillä juhlitaan 75-vuotiasta
Raamattuopistoa
Suomen Raamattuopiston 75-vuotsijuhlat huipentuvat 28.8.−31.8.2014 järjestettäviin Hengellisiin syventymispäiviin Helsingin Johanneksenkirkossa ja
Temppeliaukion kirkossa. Tapahtumassa puhuvat muiden muassa piispat Tapio Luoma ja Seppo Häkkinen. Lauantain pääjuhlan ainutlaatuisessa
teatteriesityksessä nähdään välähdyksiä Raamattuopiston perustaja Urho Muroman elämästä. Draaman on ohjannut Arto Myllärinen.

- Voisi sanoa, että Muromalla oli erityislaatuinen kutsumus. Pyrimme kuvaamaan hänen uskoaan, armonkäsitystään ja kipuiluaan kirkon
kanssa. Hänen puheensa voisivat yhtä hyvin olla meidän ajallemme. Hän kysyi aikanaan ”voiko kirkko olla koskaan suuremmassa
sumussa kuin se on nyt”, Myllärinen toteaa.

- Ei siis mitään uutta auringon alla. Toivomme, että esityksemme tuo suolaa ja valoa Raamattuopiston juhlaan.

Lauantai-iltana tapahtumassa vietetään Viisikielisen ja evankeliumin juhlaa, jossa puhujavieraana on Kankaanpään kirkkoherra Keijo
Rainerma. Viidennen liikkeen tuoreen laulukirjan Viisikielisen lauluihin johdattavat tilaisuudessa muusikko Pertti Kallio ja Ilmajoen
Tuomaskuoro johtajanaan Heini Kataja-Kantola.

Hengellisillä syventymispäivillä järjestetään myös mielenkiintoiset seminaarit, joissa käsitellään aiheita ”minä ja lähimmäinen”, ”usko ja
elämä”, ”Raamattu ja tulkinta” sekä ”kirkko ja herätys”. Seminaareja johtavat muiden muassa Suomen teologisen instituutin tutkija
Timo Eskola, professori Jouko Talonen sekä perheterapeutti Saara Kinnunen.

Lisäksi käsi Raamatulla –teemalla vietettävillä Syventymispäivillä muistellaan menneitä: Koskettavia tarinoita raamattuopistovuosistaan
kertovat Olavi Peltola, Liisi Jokiranta, Ritva Olkkola-Pääkkönen, Pentti Waris ja Marjaana Kotilainen.

- Raamattuopisto perustettiin sodan kynnyksellä. Silloin kirkot täyttyivät. Kuunneltiin Jumalan sanaa. Presidenttipari Kyösti ja Kaisa
Kallio kehotti ihmisiä rukoilemaan. Nyt elämme toisenlaista aikaa. Monet asiat ovat hyvin, mutta hengellinen hätä lienee suurempi kuin
koskaan. Raamattuopiston juhlavuoden teema Käsi Raamatulla, haluaa palauttaa meille Jumalan sanan, toteaa Raamattuopiston
toiminnanjohtaja Timo Junkkaala.

- Jumalan sanassa on yhä voima. Yhä voi tapahtua se, mitä Jeesuksen opetuslapset kokivat: Eikö sydämemme hehkunut innosta, kun
hän selitti meille kirjoituksia, Junkkaala jatkaa.

Hengellisten syventymispäivien ohjelma löytyy osoitteesta sro.fi/hsp

Ohjelmaa voi seurata myös Radio Deissä la klo 10-20 ja su klo 10-11.

Syksyn aikana eri puolilla Suomea järjestetään lukuisia juhlavuoden tapahtumia. Tapahtumien tiedot: www.sro.fi/75vuotta
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