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Matka Herran seurassa voi olla vuosikymmeniä vai muutamia päiviä pitkä, mutta 
olemme samalla viivalla sen suhteen, että armo on joka päivä uusi ja ettemme koskaan 
ole täysinoppineita Jeesuksen seuraajia. Sanonta ”Jumalalla on vain päivän ikäisiä  
lapsia” pitää paikkansa tässäkin suhteessa. Olemme kristittyinä aina oppijan paikalla.

Aamupäivien opetuksissa pastori Marko Sagulin 
johdattaa Vanhan testamentin suurmiesten 
jumalankouluihin. Kouluttaja Virpi Nyman käy läpi 
Raamatun syntyhistoriaa kirjakokoelmana. 
Teologi, kirjailija Anna-Liisa Valtavaaran iltapäivän 
kanavassa pysähdytään oman elämän jumalankoulujen äärelle. 
Tiistai 29.6.
11.00  Ilmoittautuminen ja majoittuminen
12.00  Lounas
13.00  Konferenssin avaus, Vivamo-sali 
 Raamatun synty ja kokoonpano, Virpi Nyman
14.30  Kahvit
15.00  Uskon esikuvien jumalankoulut, Marko Sagulin
17.00  Päivällinen
18.30  Ohjelmaa
20.00  Iltapala, saunat
Keskiviikko 30.6. – perjantai 2.7.
  8.00  Aamupala
  9.00  Aamun rukoushetki
  9.15  Raamatun synty ja kokoonpano, Virpi Nyman
10.45  Uskon esikuvien jumalankoulut, Marko Sagulin 
12.00  Lounas
13.00  Vapaata
14.30  Kahvi
15.00  Elämänkoulun valinnaiskursseja, Anna-Liisa Valtavaara
17.00  Päivällinen
18.30  Ohjelmaa
20.00  Iltapala, saunat
Lauantai 3.7.
 Aamupäivällä luennot, konferenssi päättyy klo 12 lounaaseen
Lapsille on omaa ohjelmaa luentojen ja iltapäiväkanavan aikana.
 

29.6.–3.7.2021 Vivamo, Lohja

Iltaohjelmat klo 18.30
Ti-ilta: Tutustutaan
Ke-ilta: Ilta rannalla
To-ilta: Toivelauluja terassilla
Pe-ilta: Reppu täynnä eväitä, 
 ehtoollinen



Aamupäivän luennot
Uskon esikuvien jumalankoulut
Marko Sagulin
Kiiltokuvapinnan raaputtaminen paljastaa suuret uskonsankarit  
tavallisiksi ihmisiksi. Vanhan testamentin suurmiehet kompas- 
tuivat vähän väliä. Jumalan armosta he kuitenkin nousivat pystyyn yhä 
uudelleen. Ajattomat raamatunkertomukset lohduttavat ja rohkaisevat 
kristittyä, joka rämpii omien jumalankoulujensa keskellä.

Raamatun synty ja kokoonpano
Virpi Nyman
Raamattu on kirjakokoelma, joka on syntynyt pitkän ajan kuluessa. 
Arkeologia, kielitiede, historiantutkimus ja raamatuntutkimus antavat 
meille avaimia Raamatun ymmärtämiseen. Maailmankuva, kieli ja 
kulloinenkin poliittinen ja yhteiskunnallinen tilanne on vaikuttanut 
tekstien muotoutumiseen kuin myös Raamatusta käytävään keskus-
teluun.

Opetussarja pohjautuu Jouni Turtiaisen kokoamaan kurssiaineistoon. 

Iltapäivän kanava 15.00–16.30
Elämänkoulun valinnaiskursseja
Anna-Liisa Valtavaara
Läpi elämän ja jopa päivittäin teemme isoja valintoja: Miten suhtaudun 
itseeni, miten toisiin ja heidän hyviin ja huonoihin valintoihinsa? 
Annanko ja uskonko anteeksi? Murehdinko vai luotanko? Keskitynkö sii-
hen, mitä ei ole vai siihen, mitä on? Sanonko kyllä vai ei? Mihin käytän aikani ja lahjani? Kenen 
tahtoa toteutan, omaa, toisten vai Jumalan? Miten suhtaudun Raamattuun? Toiminko arvojeni 
ja uskoni mukaisesti? Kuuntelenko Syyttäjää vai Puolustajaa? Mistä etsin apua tai lohdutusta? 
Mistä kiitän – ketä kiitän? Entä kun valitsin väärin? 

Konferenssimaksu koko ajalta 100 €, puoliso, opiskelijat, eläkeläiset ja työttömät 40 €.
Etäosallistuminen 65 euroa, (Päivän hinta 30 €)

Täysihoito koko ajalta, aikuiset 343,50 – 383,50 €.
Alennukset täysihoitoh. eläkeläisille -10 % (kortti) ja opiskelijoille -25 % (opiskelijak.).
Myös teltta- ja asuntovaunupaikkoja.

Lasten konferenssimaksu 40 €, lasten täysihoitomaksut sovitaan erikseen.

Konferenssin vetäjänä Virpi Nyman
Lastenohjelma ja -hoito: kesäisäntä ja isoset

Ilm. viim. 17.6. mennessä 0207 681 760 tai vivamo@sana.fi

Lämpimästi tervetuloa!

puh. 0207 681 760, Vivamontie 2, 08200 Lohja  
vivamo@sana.fi, vivamo.fi
*Puhelun hinta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min (alv 24%)


