
Life Transformation Group - hengellisen kasvun tukena 
 
LTG - ryhmät on kehitelty ja testattu Kaliforniassa. Sitä on kokeiltu eri puolilla maailmaa. 
Seikkaperäisen kuvan tästä toimintatavasta saa kirjasta Cultivating a Life for God, Multiplying 
Disciples Through Life Transformation Groups, Neil Cole. 

1. Perusteesi: Opetuslapseuttaminen on jokaisen kristityn oikeus. LTG -ryhmien 
tarkoituksena on opetuslapseuttaa ja tehdä yhä uusia opetuslapsia.  

2. Pieni, kahden tai kolmen hengen ryhmä on opetuslapseuttamisessa ideaalinen.  
o Jeesus käytti kolmen hengen erityisryhmää  
o ”Missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni…”  
o Pieni koko mahdollistaa avoimuuden ja rehellisen syntien tunnustamisen.  

3. LTG - ryhmissä on kaksi tai korkeintaan kolme, samaa sukupuolta olevaa jäsentä. Se 
on seurakunnan pienin moninkertaistuva yksikkö.  

4. Muutama LTG - ryhmä voi muodostaa yhdessä solun tai ryhmien jäsenet voivat kuulua 
erillisiin soluihin. LTG -ryhmät eivät ole solujen kilpailijoita. Ne tukevat ja vahvistavat 
solujen toimintaa. 

5. LTG - ryhmät luovat perustan johtajuuden kehittymiselle.  
6. Ryhmän ominaispiirteet:  

o Ryhmät rohkaisevat Raamatun tekstien säännölliseen ja laajamittaiseen 
lukemiseen, keskinäiseen tilivelvollisuuteen (kysymyssarjat ovat tässä apuna), 
syntien tunnustamiseen ja evankelioimisvastuuseen kasvamiseen.(Motto: jokaisella 
kristityllä on kalastusoikeus!)  

o Ryhmään kuuluminen edellyttää halua kasvaa Kristuksen seuraajana, avoimuutta ja 
ehdotonta luottamuksellisuutta.  

o Ryhmien on tarkoitus moninkertaistua. Kun neljäs henkilö on tullut ryhmään, se 
jakautuu kahden kolmen viikon kuluessa.  

7. Kuinka ryhmä toimii?  
a. Ryhmä kokoontuu noin tunnin ajan viikossa. Kokoontumispaikan he voivat itse valita. 
Se voi olla lounaalla ravintolassa, kodissa…Pieni ryhmä mahdollistaa suuren 
joustavuuden niin paikan kuin kokoontumisajan valinnassa.  
b. Ryhmän jäsenet ovat samaa sukupuolta. Tätä perustellaan avoimien kysymysten 
arkaluontoisuudella.  
c. Ryhmä ei tarvitse erityistä opetusmateriaalia. Ryhmäläiset tekevät omia löytöjä 
Raamatusta ja turvautuvat Pyhän Hengen ohjaukseen. Löytönsä ja kysymyksensä he 
jakavat kokoontumisten aikana.  
d. Raamatun tekstejä luettaessa kiinnitetään huomiota asioihin, jotka Pyhä Henki tuo 
esiin. Sanan soveltamisen oppiminen on kaikkein tärkeintä, joskin Raamatun 
tuntemuksen lisääntyminen on jokaiselle krititylle hyväksi.  
e. Ryhmällä ei ole varsinaisesti johtajaa, vain koollekutsuja. Ryhmäläiset voivat 
keskenään päättää, minkä Raamatun kirjan he lukevat seuraavaksi  
f. Kokoontumisen aluksi ryhmäläiset lukevat ns. tiukat kysymykset ja keskustelevat 
niistä. Synnit tunnustetaan ja niistä puhdistutaan.  
g. Ryhmäläiset lukevat n. 25-30 lukua viikossa. Tämä merkitsee esim. Joonan kohdalla 
kirjan lukemista viitisen kertaa. Apostolien teot luetaan kerran ja keskipitkät kirjat kuten 
Roomalaiskirja kahdesti. Pitkien kirjojen kohdalla on suositeltavaa jakaa se osiin.  
Jos joltakin on lukutehtävä jäänyt kesken, koko ryhmä lukee samat teksit uudelleen 
tulevan viikon aikana. Vasta kun kaikki ovat tehtävän suorittaneet, edetään.  
f. Ryhmäläiset ovat sopineet keiden pelastumista heistä kukin haluaa  rukoilla. Ainakin 
kerran viikossa he rukoilevat muiden ryhmäläisten rukoushenkilöiden puolesta (ks. 
Strateginen rukous). Ryhmän kokoontumisen aikana heidän tulisi rukoilla joka kerta ei-
uskovien puolesta.  

8. Pyhä Henki on ryhmien ainoa kontrolloija.  
a. Koska ryhmät syntyvät, moninkertaistuvat ja  kuolevat spontaanisti, kokoontumista ja 



ryhmistä ei  ole mielekästä pitää kirjaa. 
b. Ryhmät torjuvat itsestään harhaopit. Harhaoppien syntyyn liittyy se, että seurakunta 
ei tule ravituksi Jumalan sanalla, ja että raamatun jakeita otetaan mielivaltaisesti irti 
merkitysyhteydestään, ja että kontrollinhaluiset yksilöt pyrkivät ohjaamaan ihmisryhmiä. 
LTG -ryhmät eliminoivat luonnostaan nämä vaaratekijät.  

9. Kysymyssarjoja voidaan muunnella ja kehittää tarvittaessa.  
Ainoastaan kysymyksiä, jotka liittyvät päivittäisen ajan antamiseen Jumalalle ja 
henkilökohtaiseen evankelioimiseen ei tule muuttaa.  

10. Kuinka monessa ryhmässä voi olla mukana samanaikaisesti?  
Kiireiselle pastorille suositellaan korkeintaan kahta ryhmää samanaikaisesti - kolme tai 
neljä ryhmää on mahdollista.  

11. Kuinka kauan ryhmät toimivat?  
a. Ryhmillä on erilaiset elämänkaaret. Jotkut ovat kestäneet jopa kolme vuotta, kun 
taas muutamat ryhmät ovat moninkertaistuneet jopa kolmessa kuukaudessa. 
Kokemusten mukaan lyhytkestoiset ryhmät ovat tavallisempia.  
b. Ryhmän elinkaari päättyy kahdella tavalla: ryhmä synnyttää uusia ryhmiä tai se 
kuolee.  

12. Mikä on LTG - ryhmien vahvuus?  
a. Jokainen kristitty rohkaistuu itsenäisesti tutkimaan ja käyttämään sanaa.  
b. Luottamusta Pyhään Henkeen erinomaisena opettajana kasvaa.  
c. Evankelioinnista tulee luonnollinen osa kristittynä elämää ja kristittynä kasvamista.  
d. Auttaa omaksumaan pitkäaikaisia toimintatapoja: sanan lukeminen, syntien 
tunnustaminen ja rukous ei-kristittyjen puolesta.  
e. Varustaa kristittyjä elämän mittaiseen opetuslapseuttamiseen, johon heillä on 
Jeesuksen antama valtuutus. (Matt.28)  
f. Aktivoi palvelemaan seurakunnassa.  
g. Tuo esiin uusia vastuunkantajia.  
h. Tukee ja vapauttaa solunjohtajia.  
i. Vapauttaa spontaanin moninkertaistumisen ruohonjuuritasolla.  
j. Antavat solun geneettiseen koodistoon evankelioimisen, hengellisen kasvun ja 
moninkertaistumisen. Näin solulla on paremmat mahdollisuudet olla terve, kasvava ja 
uusia soluja tuottava.  

 
 



Seuraavassa esimerkinomaisesti kysymyssarjat ja rukous ei-kristityn ystävän 
puolesta.  
  

LIFE TRANSFORMATION GROUPS 
”Tiukat kysymykset”  

 
Seuraavien kysymysten on tarkoitus stimuloida keskustelua kristillisen luonteen kehittymisestä 
ja rohkaista tunnustamaan synnit. Tämä edellyttää avoimuutta, rehellisyyttä, ehdotonta 
luottamuksellisuutta ja armollisuutta.  
 
 
1. Oletko antanut päivittäin häiriötöntä aikaa Herralle sekä viljellyt rukouksen henkeä päivän 
mittaan?  
 
2. Oletko ollut kuluneella viikolla todistuksena Herrasta niin sanoilla kuin teollasi?  
 
3. Miten olet kohdellut rakkaimpia ihmisiäsi?  
 
4. Oletko ollut vilpitön ja rehellinen puheissasi, raha-asioissa tai käytöksessäsi?  
 
5. Oletko vahingoittanut jotakuta sanoillasi joko edessä tai takana?  
 
6. Oletko antanut periksi addiktioillesi?  
 
7. Oletko kantanut kaunaa?  
 
8. Ovatko suhteesi toiseen sukupuoleen oikeilla raiteilla? Oletko ajatellut/ tehnyt siveettömiä 
tekoja tai silmäillyt sopimatonta materiaalia?  
 
9. Oletko iloinnut toisen vastoinkäymisistä tai salaisesti toivonut sellaista, jotta voisit itse 
röyhistellä?  
 
10. _____________________________________  
             (Itse muotoilemasi kysymys)  
 
11. Miten olet huolehtinut fyysisestä ja henkisestä hyvinvoinnistasi: lepo & rentoutuminen, 
liikunta, ravinto ja ajankäyttö?  
 
12. Oletko lukenut viikon tekstit? Mitä olet ”kuullut” ja mitkä ovat johtopäätöksesi?  
 
13. Olitko ehdottoman rehellinen?  
 
---  
Tunnustakaa siis syntinne toisillenne ja rukoilkaa toistenne puolesta, jotta parantuisitte. 
(Jaak.5: 19) 

  



STRATEGINEN RUKOUS  
 
Valitkaa kukin 1-3 henkilöä, joiden pelastumista tunnet johdatusta erityisesti rukoilla. Kirjoita 
omien henkilöiden lisäksi muiden ryhmäläisten rukoushenkilöt korttiisi. Pidä kortti vaikka 
Raamatun lukumerkkinä niin että voit päivittäin rukoilla jonkun listalla olevan puolesta.  

 
____________________________________________  
 
____________________________________________  
 
____________________________________________  
 
 
1. Vetoan lupaukseesi, että sinä et tahdo ____________ hukkuvan, vaan että hän tulisi 
parannukseen.  
 
2. Pyydän Herra, että ___________ sydämen maaperä muokkautuisi hyväksi, valmiiksi 
vastaanottamaan ja noudattamaan sinun sanaasi.  
 
3. Pyhä Henki, pyydän sinua tekemään työtä _____________ (Joh. 16:8-13)  
 
4. Rukoilen, että __________ ymmärtäisi selvästi, kuka Jeesus on ja tunnustaisi 
tarvitsevansa Jeesusta pelastuakseen ja uskoisi häneen omana Pelastajanaan (Joh. 1:12, 
5:24)  
 
5. Rukoilen ________________ ikuisen elämän janoa ja Sanan nälkää, niin että hän ei 
tyytyisi mihinkään vähempään, kuin elämään Jumalan yhteydessä.  
 
6. Jumala, vedä __________luoksesi (Joh. 6:44)  
 
7. Rukoilen, että __________etsisi sinua Jumala (5 Moos. 4:29; Apt. 17:27)  
 
8. Rukoilen, että lähettäisit jonkun kertomaan _____________ Jeesuksesta (Matt. 9:37-38)  
 
9. Anna oman elämäni olla vahva todistus______________________  
 
10. Anna minulle viisautta ja rohkeutta, mitä minun pitäisi sanoa ja milloin sekä milloin olla 
hiljaa.  
 
11. Rukoilen, että _____________ uskoisi sanan (Room. 10:17; 1 Tess. 2:13) ja että 
vihollinen ei sumentaisi häneltä totuutta (Matt. 13:19; 2 Kor. 4:4)  
 
12. Anon, että ______________ kääntyisi synnistä (Apt. 3:19; 17:30-31), tunnustaisi 
Kristuksen Herrakseen (Room. 10:9-10), omistautuisi kaikkinensa Kristuksen 
seuraamiseen (2 Kor. 5:15; Fil. 3:7-8) ja juurtuisi Kristukseen ja kasvaisi Hänessä (Kol. 
2:6-7) 


