MATERIAALIPANKKI PIENRYHMILLE
1. KIRJAT
 Raamattu 
 Rick Warren: Tavoitteena elämä
(40-päiväinen matka, jolla löytyy vastaus kysymykseen: Mitä ihmettä minä täällä teen?)
Kirjan pohjalta on tehty myös kolme pienryhmämateriaalia (www.ilonpolku.fi 12€/ kpl):
o Näin pääsemme yhdessä alkuun
Kuusi kokonaisuutta; Kirjassa esitellään viisi raamatullista tavoitetta, jotka Jumala on kytkenyt
yhteisölliseen elämään: yhteys, opetuslapseus, palveleminen, evankeliointi sekä palvonta ja
ylistys.
o

Kasvuun Kristuksen kaltaiseksi
Kirja auttaa luottamaan Pyhään Henkeen, paneutumaan Raamattuun ja rukoukseen, näkemään
vastukset kasvumahdollisuuksina

o Jumalan perheen yhteyteen
Tämä kirja auttaa syventämään jumalasuhdetta ja solmimaan ystävyyssuhteita, ratkaisemaan
ristiriitoja rakentavasti ja kasvamaan uskossa.




Nicky & Sila Lee: Isän ja Äidin käsikirja (esim. lasten vanhemmille)
John Burke: Täydelliset älkööt vaivautuko (Vapikselta lainattavissa 8 kpl)
o
o



John Burke: Mielen Muutos
o
o



Teemoina esim. esiaviollinen seksi, uskon ja tieteen ristiriita ja New Age

Nicky Gumbel: Tämä on elämää, Alfa-jatko kirja
o



Miten viettää elämää, jossa on elämän maku? Syvin kaipuumme saa tyydytyksen vain
läheisessä, toimivassa yhteydessä sekä Jumalaan ja toisiin ihmisiin.
Kirjasta voisi erikseen poimia kysymyssivut, jos ei halua lukea koko kirjaa

Nicky Gumbel: Selitä Miksi, Alfan lisäkirja
o



Seurakunta voi vieläkin mullistaa ihmisen elämän. Tärkeintä on luoda oikeanlainen kulttuuri,
jossa toivotetaan tervetulleiksi vajavaisetkin.
Kirjasta voisi erikseen poimia kysymyssivut, jos ei halua lukea koko kirjaa

Uusi asenne, Uudet ystävät, Uudet vastuut, Uusi luottamus, Uusi anteliaisuus

Peter Scazzero: Tunneterve hengellisyys
o
o

On mahdotonta olla hengellisesti kypsä, jos on tunnetasolla epäkypsä
Tästä on tulossa suomeksi myös pienryhmämateriaali

2. RAAMATTUPIIRIKYSYMYKSET JA ALUSTUSMATERIAALIT
 Ilosanomapiiri www.ilosanomapiiri.fi Valtava määrä printattavia hyviä kysymyssettejä
monista eri Raamatun kirjoista. Suunniteltu myös etsijöitä varten, ei vain uskoville.
 Parisuhteen palikat/ Vanhemmuuden palikat/ Seurustelun palikat. Yhdeksän kerran
alustukset power pointteina. Parisuhteen palikoihin löytyy myös lyhyet videot.
www.parisuhteenpalikat.fi/kouluttajille/

3. VIDEO ALUSTUKSET












Alfa-materiaalit
o Alfa-kurssin luennot löytyvät napakoina noin 25 minuutin videoina, suomeksi
tekstitettynä.
o Nuorisoalfan videot (12 kpl, noin 20 min) löytyvät Youtubesta ja ovat
nopeatempoisia ja erinomaisia.
NUA-filmit
o Raamatunlukijainliiton filmisarja, alfan tapainen. Tuoreita näkökulmia uskoon.
o Suunnattu erityisesti nuorille ja nuorille aikuisille
o 8 jaksoa, jokainen jakso 15 min, suomenkielinen tekstitys
o Filmit saa käyttöön rekisteröitymällä. Googleta ”NUA-filmit”. Traileri ja
ensimmäinen jakso löytyvät Youtubesta.
Sanoman ytimessä (lainattavissa Vapikselta)
o Päivän julkaisema DVD, jossa 15 lyhyttä alustusta eri aiheista.
o Teemoja mm. lähetyskäsky, synti, johdatus, armolahjat ja kuuliaisuus
L10T Elokuva/ alustukset (lainattavissa Vapikselta)
o Evankelioivaan elämäntapaan johdattava materiaali
o Yhdeksän n. 1-7 minuutin osaa, jotka voi myös katsoa putkeen ”elokuvana”
GLS videot monelta vuodelta (lainattavissa Vapikselta)
o Kristillisen johtajuuskonferenssin videot
o Puhujat vaikuttajia, johtajia liike-elämän huipulta ja pastoreita
o Videoiden pituudet noin 15-45 minuuttia
o Osaan työkirja, jossa kysymyksiä alustukseen liittyen
Suomen teologisen opiston videosarjat
o Apostolien teot. 12-osainen opetussarja, n. 60 min/ osa. Opettajana teol. tri.
Samuel Tedder (pyydä linkit Katjalta tai työntekijöiltä)
o Vuorisaarna ja Jeesuksen vertaukset. 12-osainen opetussarja, n. 60 min/ osa.
Opettajana teol. tri. Tommi Karjalainen (hankitaan tarvittaessa)

4. VAPIKSELTA LAINATTAVAT ELOKUVAT












Raamattu Jeesus, kesto 3 h, K-11
Raamattu Salomo, kesto 193 min, K-11
Father of Lights (Valkeuksien Isä) dokumenttielokuva, kesto 98 min
Mavdaha Siunausten Sateet (Annukka ja Willie Kinnairdin työstä Kamerunissa)
Autolla Nepaliin, Unelmien elokuva, kesto 96 min, S
War Room, kesto 1h 55 min, K-7
Heaven is for Real, kesto 1h 35 min, K-7
Courageous, kesto 2h 04 min, K-13
Fireproof, kesto 1h 53 min, K-15
Everestistä itään, n. 45 min
Anna hyvän kiertää, 119 min, K-11

5. MUITA MIELENKIINTOISIA ELOKUVIA KATSOTTAVAKSI JA KESKUSTELTAVAKSI



















The Shack, Autiotalo
The Passion of The Christ
Ordinary People
Faith like Potatoes
The Gracecard
Where hope grows
When the Game Stands Tall
Kadotettu maailma
Noah
Rust
The Theory of Everything
Yhteinen taival
Elämän leiri
Home run
Miracles from Heaven
Silence
Paavali – Kristuksen apostoli
Postia pappi Jaakobille


















Näkymätön Elina
Äideistä parhain
Kätköpaikka
Schindlerin lista
Aamen
Polttouhrit
Varianin sota
Ben Hur
The Bible
Miesten vuoro
Uusi ihminen
The Boy in the Striped Pyjamas (Poika
raidallisessa pyjamassa)
Pianisti
Anna Frankin päiväkirja
Risen
Matrix (1. osa)

6. SOVELLUKSET
 Raamattu sovellus You Version (pienryhmä voi lukea samaa suunnitelmaa ja keskustella
siitä sovelluksessa)
7. VINKKEJÄ RUKOUKSEEN
 Rukoilla voi yhdessä, pareittain, yhden puolesta kerrallaan…
Ääneen, hiljaa, kuuntelevaa rukousta harjoitellen…



Psalmien kautta (jokainen lukee vuorollaan pari jaetta valitusta psalmista ja rukoilee lyhyesti
psalmin teemojen mukaan), valmiita rukouksia hyödyntäen…



Sanomalehdestä rukousaiheita poimien

8. TUTUSTUMISTA





Pienryhmän ensimmäisellä kerralla on hyvä tutustua toisiin, mutta tutustumista voi
jatkaa myös myöhemmin. Pienryhmätapaamisessa voidaan arpoa kysymys, johon
jokainen vastaa. Valmiita kysymyksiä löytyy seuraavalta sivulta. Printtaa, leikkaa ja laita
purkkiin.
Jokainen hakee laukustaan tai kaivaa taskustaan kaksi esinettä, joiden avulla kertoo
itsestään.
Vapikselta on lainattavissa kirja nimeltä Jäänmurtaja, joka on täynnä erilaisia
pienryhmille sopivia leikkejä ja kysymyksiä.

TUTUSTUMISKYSYMYKSIÄ (lähteenä käytetty kirjaa Jäänmurtaja, Puffett & Sheldon)

Kenellä on ollut paljon vaikutusta
elämääsi? Miksi?

Mikä rooli elämässäsi on Pyhällä
Hengellä?

Kenen luokse menet, jos tarvitset neuvoa
hengellisissä asioissa? Miksi menet juuri
hänen luokseen?

Jos voisit matkustaa aikakoneella mille
tahansa aikakaudelle, mille aikakaudelle
matkustaisit ja miksi?

Kerro, missä arvelet olevasi ja mitä
arvelet tekeväsi 10 vuoden päästä
Onko ammattisi juuri se, minkä haluatkin
sen olevan? Miksi?
Jos voisit vapautua yhdestä asiasta, mikä
se olisi?
Jos sinun ei tarvitsisi tehdä työtä
elääksesi, mitä haluaisit tehdä? Miksi?
Mikä on parasta, mitä sinulle on
tapahtunut tänä vuonna?
Jos voisit asua missä tahansa maassa,
minne asettuisit ja miksi?
Jos voisit kysyä Jumalalta yhden
kysymyksen, mikä se olisi?
Milloin viimeksi teit jotakin aivan
ensimmäistä kertaa? Mitä se oli?
Mitä teet, kun haluat rentoutua kunnolla?
Kuka vaikutti ammatinvalintaasi?
Mistä viikonpäivästä pidät eniten? Miksi?

Tärkein asia, joka sinulle on kuluneen
viikon aikana tapahtunut?

Mitä sellaisia ominaisuuksia tai
luonteenpiirteitä näet toisissa ihmisissä,
joita toivoisit itselläsikin olevan?

Minkä asian haluaisit muuttaa
perheessäsi?

Onko sinulla jokin harrastus? Jos on, niin
mikä?

Jos kodissasi riehuisi tulipalo, mitkä kolme
tavaraa yrittäisit pelastaa? Miksi?

