


MERKKIEN SELITYKSET:

       Koko tunnin pääajatus

      Kinkkinen pähkinä purtavaksi

           Viisastelijat kertovat joka tunti
          paljastuvan opetuslapsen

        huippuominaisuuden

Sinun on valittava oikeat vaihtoehdot
      päästäksesi jatkamaan

Raamattutuntien jälkeen kokoon-
tuvat ryhmät, joissa keskustellaan

    merkityistä aiheista ja rukoillaan

PIENEHKÖ SANAKIRJA:

Fariseukset Kansallis-uskonnollinen puolue. Pitivät itseään
erityisenä ryhmänä, jotka yrittivät noudattaa tarkasti
Mooseksen lakia.

Leiviskä Suuri rahayksikkö. Yksi leiviskä vastasi 6000 denaria.
Yksi denari oli työmiehen päiväpalkka.

Publikaani Veronkantaja. Jeesuksen aikana halveksittu ammatti.
Vertaus Kuvainnollinen opetustapa, jota Jeesus käytti usein.



Lopuksi muista aina mahtava lupaus, Joh.15:4

Missä käytännön asioissa voimme osoittautua olevamme
riippuvaisia Jumalasta ja pysyvämme Hänessä?

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

RYHMISJUTTUJA:

- Mitä Jumalassa pysyminen merkitsee käytännössä?
- Käykää läpi vielä kaikki opetuslapsien

huippuominaisuudet. Pohtikaa vielä onko tämä
kaikki vain meistä kiinni? Mikä on Jumalan osuus?

- Siunatkaa toisianne lopuksi

Viimeiseksi opetuslapsen huippujutuksi
määrittelemme:
___________________________
Riippuvaisuus on vaikeaa, koska emme
näe sinua Jumala. Auta meitä
löytämään sinut joka päivä.



7. TUNTI: VERTAUS VIIKUNAPUUSTA

Jeesus toivoo meidän olevan riippuvaisia Hänestä. Meillä
tulee olla myös yhteys toisiimme. Hän on voimallinen

puhdistamaan ja huolehtimaan meistä samalla tavalla kuin
viinitarhuri viinipuusta.

*Järjestä seuraavat sanat oikeaan järjestykseen. Tulokseksi saat kolme
lupausta, jos pysymme Jeesuksen seurassa.

hedelmää pysyy
kantaa joka minussa

paljon

_________________________________________________________

tahdotte pysytte anokaa jos niin
ikinä se tapahtuu ja te

minussa mitä

_________________________________________________________

_________________________________________________________

minäkin minua Isä teitä on
olen niin Niin kuin rakastanut

rakastanut

_________________________________________________________

_________________________________________________________

____________________________________

____________________________________

Paina mieleesi Psalmi 40:9

* Tämän leirin pääteema on opetuslapseus. Mitä sillä tarkoitetaan?

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

___________________________________________

RYHMISJUTTUJA:

- Miksi opetuslapsella on hyvä olla vastaanottava
sydän?

- Voinko minä vaikuttaa siihen millainen sydämeni
on? Miten?

- Millaisia asioita Jumala voi kylvää meihin? Ja mitä
siitä tuleekaan kun moninkertaistuvat…

Opetuslapsen huippuominaisuus on:

Autathan Isä, että saisin sellaisen sydämen!





6. TUNTI: VERTAUS KYMMENESTÄ NEITSYEESTÄ

Jeesus tahtoo meidän elävän joka päivä Häneen uskoen.
Silloin olemme valmiit palvelemaan Häntä ja myös
kohtaamaan Hänet.

*Kuka sanoi seuraavat puheenvuorot:

    ”Taivasten valtakunta on oleva kymmenen
morsiusneidon kaltainen, jotka ottivat
lamppunsa ja lähtivät sulhasta vastaan”

____________________________________

”Antakaa meille öljyä, sillä meidän
lamppumme sammuvat”

____________________________________

”Emme me voi! Se ei riitä meille ja teille”

____________________________________________________

”Menkää myyjien luo ja ostakaa itsellenne”

_____________________________________________________

”Herra avaa meille” _____________________________________

”Minä en tunne teitä”

_____________________________________________________

Talleta tarkasti aivoihisi Fil. 2:3

* Mikä ero näiden kahden rukoilijan asenteella oli:
Fariseus________________________________________

______________________________________________

Publikaani______________________________________

______________________________________________

RYHMISJUTTUJA:

- Mitä hyötyä meille on ylpeilevästä rukouksesta?
- Voiko Jumalalle rehellisesti sanoa, miltä just nyt

tuntuu?
- Miten Pyhä Henki auttaa, kun rukoilemme?
- Kirjoita oma lyhyt rukouksesi lopuksi:

Huippua, jos opetuslapsen rukous olisi :
_________________________________
_________________________________
Rukous ei ole aina helppoa! Mutta onneksi
siinäkin voi harjaantua!



Opettelehan ulkoa Room. 1:16b

Kaksi palvelijaa saivat leiviskät lisääntymään ja heidät palkittiin siitä.
Miten me voisimme saada Jumalalta tulleita asioita lisääntymään
omassa ja muiden elämässä?

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

RYHMIS JUTTUJA:

- Ota vihkosi tai paperia ja kirjoita ylös mitä lahjoja
Jumala on sinulle antanut? (luonne, kyvyt, pelastus)

- Jatka vielä miettimällä, kuinka ja missä Jumala voisi
käyttää näitä lahjoja?

- Mitkä syyt saavat meidät piilottamaan talenttimme?

Huippua sekin, että saan
p_________________ Jumalaa
u_________________
Se vaatii voimia, mutta onneksi Jumala on
luvannut auttaa siinäkin!








