
 

Kerro uskostasi luontevasti, rakkaudella ja ymmärrettävästi 
 

Onko suhde Jeesukseen tärkeintä elämässäsi? Toivotko, että myös 
sukulaisesi ja ystäväsi tulisivat tuntemaan Hänet? Koetko pelkoja ja 
taitamattomuutta käydä keskustelua uskonasioista? Jäätkö yksin 
vaikeiden kysymysten kanssa?  

Lähde tekemään vallankumousta elämässäsi ja sen kautta myös 
muiden elämässä! XEE on alku uudelle, jännittävälle elämäntavalle. 

XEE Plus -kurssilla kohtaamme läheisiämme ja tuttujamme sekä 
tuntemattomia. Opit syventämään yhteyttä heihin, kunnioittaen ja 
kuunnellen, sekä johdattamaan keskustelua luontevaan ja 
ymmärrettävään evankeliumin dialogiin. 

Pääset käytännönharjoitteluihin turvallisesti tiiminvetäjän johdolla, 
joka näyttää sinulle mallia. Hän myös mentoroi sinua kurssiviikkojen 
aikana. Saat vähitellen enemmän taitoja ja vastuuta, löydät rohkeutta 
ja huomaat evankelioinnin luontevuuden. 

XEE-koulutuksessa lähdemme rohkeasti käytäntöön pois 
mukavuusalueiltamme. Oman arkemme ja kiireisyytemme 
haastaminen evankelioinnilla on yksi elämämme suurimmista haasteista. Onneksi meillä on kurssilla tärkein 
tuki – jokaisella kaksi rukousystävää ja rukoukset heidän kanssaan joka viikko. 

Tavoitteena on Jeesuksen todistajien moninkertaistaminen. Lähtemällä tiiminvetäjänä toiselle kurssille opit 
varustamaan yhtä tai kahta kristittyä henkilökohtaisesti ja tehokkaasti samaan, mitä olet itse oppinut.  

Jeesus kutsuu: “Seuraa minua, niin teen sinusta ihmisten kalastajan.” Se on jokaisen Jeesuksen seuraajan 
tehtävä. Kalastamaan opitaan vain kalastamalla. 

 

XEE Plus -koulutus Tampereella syksyllä 2022  

Startti-info tiistaina 30.8.2022 klo 18–20 ja XEE -koulutus tiistaisin 6.9.-13.12.2022 klo 16–20. 

• Paikka: Opetus Tampereen Vapaakirkkoseurakunnalla tai tarvittaessa zoomin kautta ja 
käytännönharjoittelut tiimikohtaisesti kodeissa, kahviloissa tai etänä. 

• Sisältö: Kurssikerroilla on 2 tunnin opetusosuus keskusteluineen ja pariharjoituksineen sekä noin  
2-tuntinen käytännönharjoittelu tiiminvetäjän johdolla 2–3 hengen tiimissä. 

• XEE-kurssin ensimmäisessä osassa "Yhteys elämään" opit kehittämään ihmissuhdetaitoja ja 
voittamaan pelkojasi. Se myös rohkaisee sinua hakeutumaan tilanteisiin, joissa voit kertoa uskostasi. 
Toisessa osassa "Kerro elämästä" opit johdattamaan keskustelua evankeliumin pääkohtien äärellä 
hyvien kysymysten ja havainnollisten tarinoiden avulla. Kolmas osa "Moninkertainen elämä" auttaa 
sinua kasvattamaan uutta uskovaa ja rohkaisee opettamaan opittua eteenpäin ja lähtemään 
moninkertaistamisen polulle.  

• Kurssiin kuuluu myös kahden rukousystävän tuki ja pieniä käytännön tehtäviä viikoittain. 
Koulutukseen tulee sitoutua koko 14 viikon ajaksi.  

• Kurssimaksu: 50 euroa  

• Jos mietit vielä osallistumista, tule startti-infoon 30.8. klo 18.00 kuulemaan lisää ja tee päätös 
osallistumisesta heti sen jälkeen. 

Ilmoittaudu koulutukseen tai startti-infoon tästä!  

Lisätietoa: Anniina Halonen, anniina.halonen@svk.fi, 0401899823  

tai Kaisa Yrjölä, kaisa.yrjola@evl.fi, 0503276253 

https://forms.gle/BmeQ4spce1NJFQrN9
mailto:kaisa.yrjola@evl.fi


  

 

XEE-kurssilaisten palautteita: 

 

”Kurssi on saanut aikaan hädän sielujen pelastumisesta. Usko on syventynyt ja evankeliumin kertominen on 
tullut ykkösasiaksi elämässä. Kurssi on antanut hyvän tavan luoda yhteyttä ihmisiin ja työkalut evankeliumin 
kertomiseen.” 

”Olen saanut hyviä työkaluja ja rohkeutta jakaa uskostani. Silmäni ovat auenneet näkemään 
lähipiirissäni olevat uskosta osattomat. Sydämeni on syttynyt uudella tavalla evankelioimiseen.”  

”Olen saanut selkeän mielikuvan siitä, mitä evankeliumin ydinasioita kannattaa avata ei-uskovalle. Kun 
asiakokonaisuus on itsellä selkeästi jäsenneltynä mielessä, uskon asioiden puheeksi ottamiseenkaan ei ole 
niin korkea kynnys. Olen saanut lisää rohkeutta aloittaa keskustelun uskosta.” 

"Olen aiemmin ajatellut, että olen käynyt jo riittävästi kaikenlaisia kursseja, mutta tämän olen 
oikeasti tarvinnut. On ollut pelko ottaa uskonasioita puheeksi. Siinä on tapahtunut muutos. Nyt on 
varmuutta siihen ja välineitä viedä keskustelua eteenpäin." 

“20 vuotta yritin kavereitteni evankelioinnin kanssa kaikenlaista ja kaikkia ohjelmia, mutta en nähnyt heidän 
kiinnostuvan uskonasioista. Nyt XEE-koulutuksen aikana näin sen viimein tapahtuvan! Tämä on kyllä 
mahtavaa ja antaa uutta toivoa! Minulla meni viisi vuotta pohtiessani XEE-koulutusta. Älä mieti liikaa, lähde 
mukaan vaan!” 

 

 

XEE - Evankeliointi Elämäntapana ry on vuonna 1997 perustettu, 
kaikkia kristillisiä seurakuntia evankelioimisen ja 
opetuslapseuttamisen haasteissa auttava palvelujärjestö. Sen 
kansainvälinen taustajärjestö on jokaiseen maailman maahan 
levinnyt Evangelism Explosion. EE sai alkunsa 1960-luvulla 
Floridassa, kun presbyteeripastori D. James Kennedy varusti 
seurakuntansa käytännön kautta kohtaamaan ihmisiä kodeissa ja 
kertomaan heille evankeliumia. Hänen seurakunnastaan tuli 
Amerikan nopeimmin kasvava seurakunta. Muut seurakunnat 
halusivat kokea saman, ja vähitellen EE laajeni kaikkialle maailmassa, 
suurin piirtein kaikkiin mahdollisiin kirkkokuntiin. Kymmeniä 
miljoonia ihmisiä on tullut tuntemaan Jeesuksen EE-työn avulla, joka 
on tällä hetkellä erityisen voimakasta Afrikassa ja Aasiassa. 
Evankeliumi etenee tehokkaimmin henkilökohtaisten suhteiden 
kautta, ja avaimena siihen on uskovien koulutus käytännössä. 

 

 

 

XEE - Evankeliointi Elämäntapana ry               xee.fi 

Että kaikki kertoisivat - Että kaikki kuulisivat      Katso esittelyvideo 

http://xee.fi/
https://youtu.be/EiUvDgvLwwU

