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Opetuslapseus ja Hengen uudistus - uskossa eteenpäin  
 

- Pyhä Henki on läsnä ja avaa Raamatun Sanaa, on hyvä 
lukea Raamatun Sanaa ääneen  

- Tulivaunu -opetuslapseuskirjasarja on parasta, mitä tiedän ja 
kirjojen kuvitus on myös onnistunut  

- Opetuslapseus ja Hengen uudistus kuuluvat yhteen, ilman 
Hengen uudistusta opetuslapseus jää pelkäksi opiskeluksi 

- Hengen uudistus on sitä, mitä janoan, paluu alkuperäiseen – 
se on uudelleen rakastumista Jeesukseen 

- Kirjojen tehtävät laittavat todella pohtimaan opittua monelta 
kannalta, on hyvä vertailla vastauksia ryhmäläisten kanssa, 
tulee eri näkökulmia  

- Alussa opiskelu tuntui työläältä varsinkin joka toinen viikko, 
kun oli kotiläksyä. Pikkuhiljaa huomasin opiskelun olevan 
antoisaa, kun paneuduin kunnolla. 

- Opetuslapseus on varmaan erilainen, kuin jotkut muut solut, 
täyteläisempi, Jeesus keskeinen  

- Opetuslapseusryhmä sopii myös pitkään uskossa olleille, 
Jeesuksessa ei ole peräseinää, Sana voi aueta uudelleen ja 
uudelleen – elävän veden virrat virtaavat  

- Vetäjät ovat sitoutuneet tehtäväänsä ja he samalla 
opetuslapseuttavat ryhmäläisiä ja Pyhä Henki vaikuttaa, niin 
että uusia vetäjiä ja ryhmiä syntyy 

 
 

 
 
 

Ylistys, palvonta, rukous ja armolahjojen käyttö 
 
- Jokainen ilta on ollut erilainen, vaikka illan rakenne on sama; 

Pyhä Henki tulee aina eri tavalla keskuuteemme 
- Illoissa on vapaus, missä on Herran Henki, siellä on vapaus 
- Opetuslapseusillat ovat kasvuiltoja Jeesuksen rakkauden ja 

Pyhän Hengen ilmapiirissä.  

- Saan olla oma itseni ja kasvaa, oppia uutta sekä ylistää ja 
rukoilla yhdessä uskovien kanssa. Saamme myös yhdessä 
olla lähellä Jumalaa. 

- Illan aikana siunaamme myös toisiamme tai rukoilemme 
toistemme puolesta sekä ylistämme Herraa joko musiikin 
tahdissa tai ilman. 

- Pyhän Hengen läsnäolo on koettavissa varsinkin 
loppuylistyksen ja toisten siunaamisen myötä 

- Illoissa on harjoiteltu myös palvelua Pyhässä Hengessä – 
huippuhoitoa   

 
Uskovien yhteys ja vapaus  
 
- Ryhmämme on ihana, luottamuksellinen ilmapiiri ja kaikki 

kysymykset pystyy esittämään eli ei ole jännitteitä 
- Se kokoontuminen yhteen pienenä ryhmänä on mainio juttu 

– saa kertoa ilojaan ja murheitaan tai olla kertomatta.  
- Minulle on ollut tärkeää yhteyden kokeminen meidän niin 

erilaisten ihmisten kesken.  
- Olisikohan mitään muuta paikkaa, jossa vallitsee niin tasa-

arvoinen, lämmin ja toista arvostava ilmapiiri, kuin on 
opetuslapsiryhmässä. Ei kyllä tule mieleen. Siellä saa olla 
juuri sellainen kuin on, ilman mitään roolia. Sellaista vapautta 
ei monesti koe. Ihana paikka. 

- Ilmapiiri ryhmässä on enimmäkseen rennonvapaa; saa olla 
oma itsensä: Herralle kiitos siitä! Sitä olen ihmetellyt, että 
kuinka olenkaan päässyt niin mainioon seuraan  

- En koe, että kukaan olisi katsellut minua ylhäältä alaspäin. 
Saman kuninkaan lapsiahan me kaikki olemme. On 
turvallista olla Jumalan lapsi! 

- Opetuslapseusillat ovat "henkireikiä." Vaikka on kuinka 
väsyttänyt työpäivän jälkeen ja on ollut sellainen olo, etten 
jaksa lähteä, on illan aikana tullut niin hyvä ja virkistynyt olo 
sisimpään, että mieli virkeänä olen aina lähtenyt kotiin. 

 

 


