Kevätjuhlan aika 2018

Torstaina 31. toukokuuta 2018 tämän vuoden eheytymislinjan sekä valmennuslinjan ensimmäisen ja
toisen vuosikurssin oppilaat viettivät kevätjuhlaa. Kolmannen luokan oppilaat jatkavat harjoitteluaan
vielä vähän aikaa ja heitä juhlitaan vuoden Mirakel-konferenssissa, joka on 14.-22. heinäkuuta
(itseasiassa todella hyvä tilaisuus tulla tutustumaan raamattukouluun!).
Diplominsa ja todistuksensa sai 48 iloista ja kiitollista oppilasta. Päivä aloitettiin raamattukoulun
ylistäjien johtamalla vahvalla, syvällä ylistyksellä. Siinä oli ilmaistuna kiitollisuus Jeesusta kohtaan,
joka on osoittanut valtavaa rakkauttaan ja hyvyyttään meitä kohtaan. Monet oppilaat ovat
ilmaisseet, kuinka kulunut vuosi on muuttanut heitä persoonina, heidän elämäänsä ja ennen kaikkea
heidän suhdettaan Jumalaan paremmaksi. Paljon aihetta kiitokseen!

Ylistyksen jälkeen raamattukoulun rehtori ja perustaja, pastori Linda Bergling, piti puheen kaikille
oppilaille. Puheessa hän rohkaisi vaeltamaan lähellä Jeesusta rakkausyhteydessä hänen kanssaan
elämän kaikissa olosuhteissa sekä olemaan uskollinen Herran kutsulle.
Saimme myös nauttia upeasta laulusta, jonka ensimmäisen vuosikurssin oppilas, Sofia Wänström
Sundström, oli kirjoittanut ja jonka hän esitti yhdessä Violéta Grapen kanssa, joka on käynyt
eheytymislinjan.

Oppilaat saivat myös mahdollisuuden tervehtiä ja kiittää raamattukoulun opettajia rehtori Lindan
jakaessa todistuksia ja diplomeja. Toisen vuosikurssin oppilaat pitivät kiitospuheen ja jakoivat lahjat
opettajille. He olivat rukoilleet jokaisen opettajan puolesta ja tehneet heille kahvimukit, jossa oli
jokaiselle henkilökohtainen raamatunlause. Suuresti arvostettu ja tarpeeseen tuleva lahja!
Rehtori Linda käytti tilaisuutta myös huomioidakseen ja kiittääkseen kaikkia
vapaaehtoistyöntekijöitä, jotka ovat antaneet aikaansa, osallistumistaan ja rakkauttaan vuoden
aikana muun muassa keskustelujen johtajina, esirukoilijoina, iltapäiväryhmien vetäjinä, äänen
käsittelijöinä ja tulkkeina suomalaisella linjalla. Ilman näitä vapaaehtoistyöntekijöitä olisi ollut
mahdotonta tehdä kaikkea sitä, mitä lukuvuoden aikana tuli tehdyksi.

Ennen kevyttä lounasta, kahvia ja yhteyttä kahvilassa oppilaat ja heidän omaisensa sekä kaikki
vieraat saivat esirukousta. Opettajat muodostivat esirukoustunnelin ja panivat kätensä jokaisen
päälle rukoillen täyttymistä Pyhän Hengen voimalla ja voitelulla.
Kiitämme Jumalaa jokaisesta tänä vuonna raamattukoulun käyneestä oppilaasta! Kiitämme häntä
kaikesta, mitä hän on tehnyt ja kuinka hän on muuttanut monen elämän - Jumalalle mikään ei ole
mahdotonta!

