
 
 

Kutsu elämäsi seikkailuun 

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

Lähde tekemään vallankumousta elämässäsi ja sen 
kautta myös muiden elämässä! Kutsumme sinut 
XEE:hen, joka ei ole vain huippulaadukas koulutus 
vaan myös alku uudelle, jännittävälle elämäntavalle. 

 

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. Jumala on 
ihmeellisellä tavalla johdattanut löytämään ihmisiä, 
joille olen saanut kertoa evankeliumin ilosanoman.  
Rukousystävien kanssa rukoileminen on ollut vahvistavaa.” 

”En oikein itse luontevasti osaa aloittaa keskustelua hengellisistä asioista. Olen kokenut todella 
hyväksi ja helpottavaksi, että olen voinut käyttää XEE:n tarjoamaa mallia ja tarinoita. Olin jo 
pidemmän aikaa kokenut tyytymättömyyttä siihen, miten vähän olen kertonut uskostani ja jakanut 
evankeliumia. Tämä kurssi on todella auttanut minua kertomaan evankeliumia ja olen kokenut 
suurta iloa joka kerta!” 

”Evankeliointinäkyni on vahvistunut. Kurssi on antanut rohkeutta ja selkeitä välineitä evankeliumin 
kertomiseen. Materiaali on monipuolinen ja kattava. Upeaa, että ihmisiä on tullut uskoon kurssin aikana.”  

“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!” 

 

Kerro uskostasi luontevasti, rakkaudella ja ymmärrettävästi 

XEE-kurssilla kohtaamme omia läheisiämme ja tuttujamme ja myös tuntemattomia. Opit, miten luoda ja 
syventää aitoa yhteyttä heihin, kunnioittaen ja kuunnellen, ja miten johdattaa 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 
kasvua ja huomaat evankelioimistilanteiden luontevuuden. 

XEE-kurssilla lähdemme rohkeasti käytäntöön pois mukavuusalueiltamme. Oman arkemme ja 
kiireisyytemme haastaminen evankelioinnilla on yksi elämämme suurimmista haasteista. 

Onneksi haasteiden keskellä meillä on kurssilla tärkein tuki – jokaisella kaksi rukousystävää ja rukoukset 
heidän kanssaan joka viikko. 



 

Tavoitteena moninkertaistaminen 

XEE-kurssin jälkeen saat valmiuden toimia tiiminvetäjänä uusilla kursseilla. Näin opit varustamaan yhtä tai 
kahta kristittyä henkilökohtaisesti ja tehokkaasti samaan, mitä olet itse oppinut. Voit tehdä heistä taitavia 
varustajia. Askel kerrallaan koko seurakunta voi kasvaa Jeesuksen todistajina evankeliumin voimasta! 

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

Investoi syksyllä aikaasi muutokseen! Lähde jännittävään ja innostavaan seikkailuun! 

 

 

XEE Plus -koulutus Helsingissä keskiviikkoiltaisin 9.9.–2.12.2020: 

 

Paikka: Love Story -seurakunta, Mäkelänkatu 60, Pasila (koronatilanteesta riippuen tarvittaessa 
virtuaalisesti) 

Kesto: 13-14 kertaa 9.9. alkaen. Tarvittaessa pidetään lisäkerta 9.12. Keskiviikkoillat alkavat klo 17. 
Kurssille tulee sitoutua koko ajaksi. 

Sisältö: Kurssikerroilla on 2 tuntia kestävä interaktiivinen opetus keskusteluineen ja 
pariharjoituksineen sekä noin 2-tuntinen käytännönharjoittelu tiiminvetäjän johdolla 2-3 hengen 
tiimissä esim. kahvitellen jonkun ystävän kanssa. Joka ilta on ennalta arvaamatonta seikkailua! 

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 pieniä käytännön tehtäviä viikoittain. 

Kurssimaksu: 50 € / henkilö 

Saat myös: laadukkaan materiaalin ja henkilökohtaisen 13 viikon mentoroinnin arkesi haastamiseksi 

Kysy rohkeasti lisää ja ilmoittaudu mukaan: Jari Sippola, jarisippola@gmail.com, 041 537 5580 

 

 

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. Vähintään 30 miljoonaa ihmistä 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

