KERRO USKOSTASI -KOULUTUSPÄIVÄ
La 11.6.2022 klo 10–19 Helsingin Raamattukoululla ja etänä Zoomissa
Järjestämme mm. STELKin ja Helsingin Raamattukoulun Miesfoorumin miehille Kerro uskostasi koulutuspäivän. Koulutuksesta vastaa XEE - Evankeliointi Elämäntapana ry, ja se järjestetään
Helsingin Raamattukoulun tiloissa (Töölönkatu 7 A 3).
Päivän aikana opettelemme keskustelemaan Jeesuksesta luontevasti ja ymmärrettävästi ja
käymme läpi myös todistamiseen liittyviä pelkoja. Tehokkaan evankeliumin leviämisen salaisuus
on Jeesuksen todistajien moninkertaistaminen, jotta jokainen uskova täyttäisi Jumalan antaman
paikkansa sukunsa, naapurustonsa ja työympäristönsä keskellä.
Tilaisuuteen ja käytännönharjoitteluun voi osallistua myös etänä Zoom-video-ohjelmiston kautta.
Tiedot ja tekniset ohjeet liittymisestä tilaisuuteen lähetetään ennen koulutuspäivää.
Koulutuspäivän osallistumismaksu on 20 €. Etäosallistujille ilman lounasta ja kahvia 10 €.
Työttömät, opiskelijat ja vähävaraiset ilmaiseksi (kysy stipendilomaketta, kun ilmoittaudut).
Osallistumismaksun voi maksaa etukäteen 8.6. mennessä tilille FI78 8000 1900 1347 85
(Helsingin Raamattukoulu, viestikenttään Kerro uskostasi). Lisätietoja:
toimisto@helsinginraamattukoulu.fi / 040 512 6612 (Jari A. Jolkkonen) tai jari.sippola@xee.fi /
041 537 5580 (Jari Sippola).
Ilmoittaudu 2.6. mennessä tästä! (tai sivulla xee.fi)
Päivän aikataulu:
Versio 25.4.2022

9:30 Aamukahvit
10:00 Tervetuloa, aloitus, rukous
10:15 Taustaa, varustamisen tärkeys. Todistamisen vaikeuden voittaminen.
10:45 Tauko
11:00 Kaikki lähtee yhteyden luomisesta. Elinpiirit tähtäimessä.
11:45 Tauko
12:00 Oma tarina suolapalana
12:45 Lounas
13:30 Miten keskustella evankeliumista luontevasti? Miten kertoa Jumalasta ymmärrettävästi?
14:10 Tauko
14:25 Miten kertoa Jeesuksesta havainnollisesti? Käytännönharjoittelun ohjeet.
15:00 Kahvit ja tutustuminen tiimeissä
15:15 Käytännönharjoittelu*
18:00 Käytännönharjoittelun palautteet
18:45 Jatkoaskeleet, lopetus ja rukous
19:00 (halukkaat voi jäädä keskustelemaan)

XEE - Evankeliointi
Elämäntapana ry

Helsingin
Raamattukoulu

STELK Suomi

KERRO USKOSTASI -KOULUTUSPÄIVÄ
Mitä?
Miehille suunnattua todistamisen taitojen harjoittelua.
Kuinka keskustella uskosta luontevasti, ymmärrettävästi, kunnioittaen ja kuunnellen
o Kohtaaminen jonkun läheisen tai tutun kanssa ystävyyden ja evankeliumin äärellä
o Voita pelkoja, kehitä yhteyden luomisen taitoja, oivalla opetuslapseutta
o

Miten?
Todellinen oppiminen tapahtuu käytännössä – turvallisesti yhdessä.
o Käytännönharjoittelussa* saat olla XEE-koulutetun tiiminvetäjän johdolla kolmen
hengen tiimissä
o Sinun ei tarvitse osata mitään, vaan voit vain tulla rennosti mukaan

Kenelle?
Jokaiselle kristitylle miehelle eri seurakunnista – tavallisista seurakuntalaisista
seurakuntien johtoon.
o Jos et ole juurikaan kertonut uskosta ei-uskoville, nyt voit aloittaa sen turvallisesti
o Jos olet kokeneempi todistaja, opit uusia taitoja
o Zoomin kautta voit osallistua riippumatta siitä, missä asut

Miksi?
Jeesuksen antama tehtävä kertoa hänestä ja tehdä opetuslapsia kuuluu meille jokaiselle.
o

Lähde liikkeelle tärkeimpään tehtävään ja ilmoittaudu tästä tai sivulla xee.fi!

Koulutuspäivän järjestää XEE – Evankeliointi Elämäntapana ry yhteistyössä STELK:n ja
Helsingin Raamattukoulun Miesfoorumin kanssa.
* Käytännönharjoittelu on tapaaminen esim. kodissa, kahvilassa, Raamattukoululla tai
videopuhelun kautta. Kohtaatte kolmen hengen tiimillä jonkun tiimiläisen läheisen tai tutun
ja harjoittelette yhteyden rakentamista ja luontevaa keskustelua hengellisistä asioista.
Koska käytännönharjoittelu on olennaisin osa päivän oppimista, opetukseen ei voi
osallistua ilman sitä. Tiiminvetäjäsi ottaa sinuun yhteyden noin viikkoa etukäteen
sopiaksenne käytännönharjoittelutapaamisesta. Saat toimivat ohjeet, kuinka kysyä tuttua
tapaamiseen (niin että hän tulee mielellään mukaan).
Tule rohkeasti mutta turvallisesti Kerro uskostasi -päivään!

