
KRISTUKSEN TODISTAJAKSI 

ENSIMMÄINEN JAKSO -  KRISTUKSEN TODISTAJAN EDELLYTYKSET

Johdanto
Kurssi sisältää seitsemän kokoontumista viikon välein esimerkiksi sunnuntaisin 
jumalanpalvelusten jälkeen.
Kokoontumisten välillä suoritetaan päivittäiset kotitehtävät.
Kurssiin kuuluu käytännällisiä harjoituksia.
Kurssista on hyötyä, kun se käydään kokonaan läpi.

I Kuka ja millainen on Kristuksen todistaja?
1. Jokainen uskova kristitty on kutsuttu todistajaksi. Ap.t. 2:32

2. Mikä on todistajan tehtävä? Matt. 28:18-20, Mark. 16:15, 2. Tim. 4:2
Tiivistetysti se on mennä, välittää Kristuksen rakkautta ja pelastussanomaa 
kaikenlaisissa tilanteissa, kaikkialla, kaikenlaisille ihmisille ja johtaa ihmiset 
Kristuksen luokse.

3. Myös sinusta voi tulla Kristuksen todistaja.
Matt. 4:19 kertoo, miten Jeesus Kristus muokkasi kouluja käymättömästä 
kalastajasta, Pietarista ihmisiä pelastukseen johtavan todistajansa. Herra haluaa ja 
kykenee tekemään jokaisesta Jeesukseen Kristukseen uskovasta, Pyhästä 
Hengestä uudestisyntyneestä seuraajastaan todistajansa. Ap.t. 1:8. Jumalan Pyhän 
Hengen voima tekee sinustakin todistajan.

II Jumala haluaa omistaan todistajia.
1. Jumala etsii todistajia, jotta Hän voisi pelastaa ihmiset kadotuksesta. (Jes. 6:8; 
Luuk. 15:4-7)

2. Jumala etsii todistajia, jotta ihmiset pääsisivät Hänen yhteydessään elämään 
rikasta elämää. (Joh. 15:4-5)

3. Jumala haluaa todistajia, jotka Hän voi lähettää toteuttamaan Hänen tekojaan. 
(Matt. 9:36-38)

Maailman ihmiset tavoittelevat menetelmiä, Jumala etsii ihmisiä. Toki uudet 
tehokkaat toimintatavat voivat olla hyödyllisiä, mutta kysymys on ihmistä. Yksikin 
elinvoimainen todistaja on aarre Jumalan seurakunnalle. Tärkeä ja vaikuttava 
periaate on, että yksi johtaa toisen Kristuksen luokse.

III Maailma tarvitsee todistajia.
Room. 10:14-15

IV Todistajan edellytykset

1. Todistajan tulee tuntea Kristus omana henkilökohtaisena Vapahtajanaan.
 Apostoli Johannes sanoi: ”Minkä olemme kuulleet, minkä omin silmin nähneet, mitä 
katselleet ja käsin koskettaneet, siitä me puhumme: elämän Sanasta.” (1. Joh. 1:1) 
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Kenestäkään ei voi tulla Kristuksen todistajaa, ellei hän ole itse pelastunut ja omista 
pelastusvarmuutta.
(1) 1. Joh. 5:11-13. Jos sinulta kysytään, oletko naimisissa, vastauksesi on joko 
kyllä tai ei. Sellaiset vastaukset kuin ”En oikein tiedä” tai ”Minusta kyllä tuntuu siltä 
kuin olisin naimisissa” tai ”Ehkä olen naimisissa, ehkäpä en” ovat outoja. 
Suhteeseemme Kristukseen pätee sama, joko se on tai ei.

(2) Joh. 3:16. Sijoita oma nimesi rämän Raamatun kohdan sisään:
”Sillä niin on Jumala minua (oma nimesi) rakastanut, että hän antoi ainutsyntyisen 
Poikansa, etten minä (oma nimesi) yksikään, joka häneen uskon, joutuisi 
kadotukseen, vaan minulla (oma nimesi) olisi iankaikkinen elämä.”
Pelastus nojaa Jumalan (Kristuksen) ja Hänen pelastustekonsa tosiasiaan. 
Pelastuksesta pääsee osalliseksi uskomalla Jumalan sanan lupaukseen. Vasta sen 
seurauksena on kokemus ja tunteet pelastumisesta. 

3 F:n periaate:  Fact (tosiasia), Faith (usko, joka ottaa sen vastaan), Feeling 
(tunteet) 

2. Elämä Kristuksen yhteydessä
Jos elät ilottomana vailla rauhaa ja rakkautta, voimasi todistaa heikkenee. Sillä 
eihän kukaan haluaisi tulla sen kaltaiseksi kristityksi.
Joh. 15:5 kertoo Kristuksessa pysymisen salaisuuden. Mitä se lupaa Kristuksessa 
pysymisen seurauksista?

3. Raamatun käytännöllinen tunteminen
Uskomme perusta on Raamattu. On tärkeää uskoa se Jumalan sanaksi ja tehdä 
siitä elämämme mittapuu. Lukekaamme joka päivä Raamattua. Tutkikaamme sitä. 
Mietiskelkäämme sitä. On hyvä myös opetelle ulkoa sen keskeisimpiä kohtia. 
Voidaksemme selittää yksinkertaisesti Raamatun ilmoittama pelastuksen tie, 
meidän tulee muistaa perustavat asiat niin hyvin, että voimme ne milloin tahansa 
kertoa.

Tämän jakson muistolause on Joh. 3:16.

ENSIMMÄISEN JAKSON TEHTÄVÄT
 
1. päivä:

Sunnuntain saarnasta voi oppia monenlaista. Kirjoita saarnaajan nimi, saarnan aihe 
ja Raamatun kohta ja tiivistä kuulemasi saarnan pääajatukset muistikirjaasi.

2. päivä: Pelastus tulee Jumalalta

Kuka pelastaa?
”Minä kurja ihminen! Kuka vapauttaa minut tästä kuoleman ruumiista?” (Room. 
7:24) Ei kukaan muu kuin Jumala.
Eräs psykologi antoi kolme ehtoa, jotka pitää täyttyä, jotta ihminen olisi onnellinen: 
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1. Ruumiillisten tarpeiden tyydytys: Kuka kykenee Jumalan lisäksi luomaan tyhjästä 
veden, ilman ja viljan siemenen?

2. Sydämen tarpeiden tyydytys: Kuka kykenee Jumalan lisäksi antamaan synnit 
anteeksi, puhdistamaan sydämen ja luomaan uuden sydämen?

3. Sielun tarpeiden tyydytys: Kuka kykenee Jumalan lisäksi antamaan iankaikkisen 
rakkauden ja tyydyttämään sielun janon?
Vaikka ihminen uskoisi kuinka lujasti tahansa filosofien jumalaan tai epäjumaliin, 
hän ei löydä pelastusta. Vain todellinen Jumala voi pelastaa ihmisen.

Tehtävä 1: Lue Matt. 6:33. Minkä tulee olla elämämme ensimmäinen asia?  

Tehtävä 2: Lue Ef. 2:1-10. Vastaa erityisesti 8. jakeen pohjalta seuraaviin 
kysymyksiin:
Kenen antamaan armoon sinun pelastuksesi perustuu?
Keneltä sinä olet saanut pelastuksen lahjaksi?

Tehtävä 3: Kirjoita Joh. 15:16 keskeiset ajatukset!

3. päivä: Pelastuksen tuo Jumalan lupauksen sana

Mahtaako kuolemaan tuomittu, epätoivoinen vanki ilostua, kun hänen masentuneen 
hahmonsa nähnyt toinen vanki sanoo: ”Älä ole huolissasi, minä autan sinua!” 
Samassa vankeudessa olevan toverin sanalla ei ole voimaa pelastaa häntä. Mutta 
mitä, jos hänelle ojennettaisiinkin presidentin myöntämä armahduskirje. Hän 
pelastuisi todellakin kuolemalta. Mutta jos vanki torjuisi sen väittäen, että hän ei 
tuollaista paperinpalaa usko. Se olisi typeryyttä. 
”Tehän olette uudestisyntyneet, ette katoavasta siemenestä vaan katoamattomasta, 
Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta.” (1. Piet. 1:23)

Tehtävä: Lue viisi Raamatun kohtaa ja kirjoita niissä oleva ehto ja tulos, kun ehto 
täyttyy!

Ehto Tulos

Esimerkki: Ap.t. 16:31 Usko Herraan Jeesukseen Pelastuminen

Ap.t. 10:43

Joh. 1:12

Joh. 3:16

Joh. 5:24

Osaatko jo muistolauseen Joh. 3:16 ulkoa?

3



4. päivä: Pelastus saadaan uskon kautta

”Armosta te olette pelastettuja uskon kautta, ette itsenne kautta - se on Jumalan 
lahja - ette tekojen kautta, ettei kukaan voisi kerskailla.” (Ef. 2:8-9)
Nähdessään Samariassa kristittyjen suorittamat ihmeteot Simon tuli Pietarin luo 
tarjoamaan rahaa, jotta hänkin saisi kyvyn tehdä ihmeitä. Pietari vastasi hänelle:   
"Menkööt rahasi sinun kanssasi kadotukseen, koska luulet, että Jumalan lahja on 
rahalla saatavissa!” (Ap.t. 8:20)
Ei vain Simon vaan moni suomalainenkin kuvittelee, että Jumalan pelastuksen voisi 
saavuttaa omalla valaistumiskokemuksellaan, hyvillä teoillaan, uskonnollisilla 
harjoituksillaan, taloudellisilla uhrauksillaan tai liittymällä johonkin uskonnolliseen 
yhteisöön. Mutta se on suuri erehdys. Jumalan pelastus annetaan meille ilmaiseksi 
lahjaksi, jonka saa ottaa vastaan pelkällä uskolla. Sen saa omakseen 
yksinkertaisesti tunnustamalla syntinsä ja kääntämällä selkänsä epäjumalille vain 
ojentamalla kätensä ja ottamalla vastaan Jumalalta pelastuksen lahjana. Sitä on 
usko.

Tehtävä 1: Lue seuraavat Raamatun jakeet ja täydennä sulkujen sisään oikeat 
sanat!
(1) Room. 6:23:  Tässä uskoa verrataan Jumalan lahjan ilmaiseen (                  ).

(2) Ilm. 3:20: Tässä uskoa verrataan sydämen ovella koputtavan Kristuksen (            
) sydämeen.

(3) Matt. 11:28: Tässä uskoa verrataan Kristuksen luokse  (                       ).

(4) Joh. 8:12: Tässä uskoa verrataan Kristuksen (                         ).

Tehtävä 2: Kirjoita tämän jakson muistolause!

5. päivä: Uskon kolme piirrettä

Pelastavassa uskossa on kolme osa-aluetta, tiedollinen, emotionaalinen ja 
tahtoon liittyvä. 
1. Tiedollinen puoli: Ei tule uskoa täysin järjenvastaista, johon ei ymmärryksellä voi 
yhtyä. Usko sellaiseen, mikä ei ole todellinen Jumala, on uskonnollista 
fanaattisuutta.

2. Tunnepuoli: Ei ole myöskään täysin tunne-elämään vaikuttamatonta uskoa. Usko 
ilmenee jonkinlaisena luottamuksena, kunnioituksena, kiitollisuutena ja rakkautena.

3. Tahto: Uskon ytimessä on Jumalan vaikuttama tahdon ilmaisu, tahdon alaista 
toimintaa. Se ei ole pelkkää tiedollista tai tunnevaltaista liikuttumista.

On kaksi tyypillistä syytä, jotka estävät pelastusvarmuuden.
1. Epäilykset, jotka johtuvat siitä, että ei ymmärretä tai kyetä hyväksymään uskon 
tiedollista sisältöä.
On tärkeä tutkia Raamattua niin perusteellisesti, että tulee vakuuttuneeksi sen 
sisällöstä. Mutta pelkällä älyn tasolla ei ole mahdollista päästä Jumalan luokse. 
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Valtameren yli lentämiseen ei riitä se, että tuntee kaikki yksityiskohdat 
lentokoneesta ja sen toiminnasta. On noustava koneeseen ja uskallettava sen 
varaan. Samalla tavalla Jumalan sanaan on luotettava ja turvauduttava Kristukseen. 
Maailmassa samoin kuin Raamatussakin on vielä paljon sellaista, mitä emme vyt 
vielä ymmärrä.

2. Kokemus siitä, että asianomaisella ei ole pelastetuksi riittävän syvää iloa tai 
tunteita. Siitä aiheutuu pelkoa siitä, ettei olekaan pelastunut.
Pelastuksen ilo on Jumalaan uskomisen seurausvaikutus. Kun kylvämme siemenen 
maahan, on tyhmyyttä odottaa saavansa sadon heti.
Kun uskomme Jumalan lupauksen ja turvaudumme siihen, että lupauksen 
mukaisesti olemme pelastettuja, saamme sitten odottaa hedelmiä.

Tehtävä: Mihin pelastusvarmuus perustuu?  

6. päivä: Varmuuden riistäjät

”Tämän minä olen kirjoittanut teille, jotka uskotte Jumalan Pojan nimeen, 
tietääksenne, että teillä on iankaikkinen elämä.” (1. Joh. 5:13)
Jumalan tahto on, että saamme omistaa pelastusvarmuuden. Edelleen kolme asiaa 
pyrkivät estämään pelastusvarmuutemme.

1. Synnit, joita emme ole tunnustaneet. Pelastusvarmuus ei voi säilyä, jos elämme 
anteeksi saamattomissa synneissä.

2. Jos laiminlyömme Raamatun tutkimisen ja rukouksen, yhteyden Jumalan kanssa, 
pelastusvarmuutemme katoaa.

3. Ellemme lainkaan todista Kristuksesta, pelastusvarmuutemme hiipuu.

Tehtävä 1: Mitä on tehtävä, että saisimme syntimme anteeksi?
1. Joh. 1:7,9

Tehtävä 2: Luetko Raamattua ja rukoiletko päivittäin? Kirjoita lyhyesti, miten olet 
huolehtinut niistä tähän asti, ja miten aiot jatkossa toimia!

7. päivä: Todistus pelastuksesta

Kirjoita lyhyesti, konkreettisesti ja mielenkiintoa herättävällä tavalla oma todistuksesi 
suhteestasi Kristukseen (ei seurakuntaan vaan Kristukseen)! Kerro siinä millaista 
elämäsi oli ennen kuin uskoit Kristukseen ja miten se on muuttunut Kristuksen 
seurassa.
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TOINEN JAKSO  -  TODISTUSTEHTÄVÄN ESTEET JA VARUSTEET

Kristuksen todistajia on kovin vähän
Eräs amerikkalainen evankelista suoritti kyselytutkimuksen 100 000 kristitylle. Sen 
tuloksena oli, että 85% uskoon tulleista kristityistä ei ollut johtanut ainoatakaan 
henkeä Kristuksen luokse. Meidän tilanteemme lienee saman suuntainen. Millaiset 
asiat estävät meitä tulemasta todistajiksi?

Todistustehtävän esteitä ja varustautuminen tehtävän suorittamiseen

1. Väärinkäsitykset kutsusta todistustehtävään
Ajatus, että todistaminen kuuluu pastoreille, evankelistoille ja erityisen kutsun 
saaneille, se ei ole minun tehtäväni.
Kutsu viedä evankeliumia eteenpäin on annettu jokaiselle uskovalle kristitylle.

 Matt. 28:19  Jeesus käski kaikkien opetuslasten mennä.
 Mark. 16:20 Opetuslapset myös toteuttivat käskyn käytännössä ja lähtivät

                    liikkeelle.
 Ap.t. 2:32     Opetuslapset sanoivat, että he kaikki olivat todistajia.

Seurakunta, jonka jokainen jäsen on todistaja, kasvaa. Esimerkkinä toimii Antiokian 
seurakunta. (Ap.t. 11,13,15 luvut)

2. Väärinkäsitykset Kristuksen todistajan laatuvaatimuksista
Olen liian nuori, minulta puuttuu kokemusta, minulla ei ole lahjoja siihen, olen huono 
puhumaan, olen liian vanha, minulta puuttuu koulutusta jne. Tällaisin syin 
perustellaan sitä, ettei todisteta Kristuksesta.

 Jeesus Kristus valitsi kouluja käymättömät kalastajat ihmisten kalastajiksi. 
(Matt. 4:19)

 Pyhän Hengen voimassa, kuka tahansa kykenee toimimaan todistajana. 
(Ap.t. 1:8; 3:6)

Paras ja tehokkain tapa oppia toimimaan todistajana on alkaa todistaa Kristuksesta.

3. En ole sopiva todistajaksi, koska elämäni Kristuksessa on riittämätöntä.
Kysymys rakkaudesta Kristukseen ja lähimmäisiin
a. Ilman rakkautta kaikki on turhaa. (1. Kor. 13:3)
b. Rakkaus on voima, joka vie todistamiseen, voima sen toteuttamiseen, voima 
oppia ja voima rukoilla. (2. Kor. 5:14)
c. Rakkaus saadaan yhteydessä Jeesukseen. (Joh. 15:4-5)
d. Rakkauden Pyhä Henki vuodattaa sydämeemme, kun uskossa rukoilemme. 
(Room. 5:5)
e. Pääsemme kokemaan rakkauden vaikutuksen vasta sitten, kun käytännössä 
lähdemme todistamaan. (1. Joh. 3:18)

Kysymys elämän vaelluksen puhtaudesta
a. Jos jätämme käsittelemättä syntikysymykset, meillä ei ole voimaa todistaa ja 
voimme joutua haaksirikkoon uskossamme. (1. Tim. 1:19)
b. Puhtaalla omallatunnolla vaeltaminen antaa voiman todistaa. (2. Tim. 2:21)
c. Puhdaselämä on valmistettu meitä varten. Kaikki syntimme annetaan anteeksi ja 
meidät puhdistetaan kaikesta vääryydestä. (1. Joh. 1:7,9)
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Kompromissit tämän maailman kanssa
a.  Kun emme tee kompromisseja tämän maailman kanssa, vaan asetamme 
Jumalan ensimmäiseksi ja luovutamme itsemme Hänelle puhtaana uhrina, saamme 
kaikilla elämän alueilla nähdä, että Jumalan tahto on parasta meille. (Room. 12:1-2)
b. Jos teemme kompromisseja maailman kanssa uskon kysymyksissä, työssä, 
harrastuksissa ja huvituksissa emmekä johdonmukaisesti aseta Jumalaa 
elämässämme ensimmäiseksi, emme kykene todistamaan Herrasta. (Jaak. 4:4)

4. Puutteellinen varustus todistamiseen
Voidaksemme todistajina voittaa pimeyden vallat ja johtaa Kristuksen rakkauden 
valtakuntaan ihmiset, jotka eivät tunne eivätkä etsi Jumalaa ja jotka ovat Saatanan 
vallan alaisia (Ap.t. 26:18; 1. Kor. 2:14), tarvitsemme varustuksen, jolla saavutamme 
voiton ilmavallan hallitsijasta. (Ef. 6:12-16) Se on Jumalan sana ja rukous. (Ef. 6:17-
18)

Jumalan sanan Raamatun käytännöllinen tuntemus
a. Kristitty, joka uskoo Raamatun Jumalan sanaksi, kätkee sanaa sydämeensä ja 
vaeltaa sanan mukaan, omistaa voittoon tarvittavat aseet. (Ef. 6:17; Hepr. 4:12)

b. Jumalan sanalla on voima, koska Jumalan arvovalta ylittää kaiken. (Matt. 4:5-10; 
2. Tim. 3:16)  

c. Kätkekäämme sydämeemme Raamatun sanaa opiskelemalla ja opettelemalla 
sitä ulkoa. (Joh. 15:7; Kol. 3:16)

Viidellä sormella voimme kuvata tapaa, jolla voimme oppia Raamattua hyvin:
1. Pitämällä Raamattua kädessämme vain kahdella sormella, se putoaa helposti 
pois. Jos vain kuuntelemme Jumalan sanaa saarnoissa, muistamme niistä 5-10%.
2. Kolmella sormellakaan Raamatun pitäminen ei vielä riitä. Kun luemme Jumalan 
sanaa, muistamme 20-30%.
3. Neljällä sormella voi jo pitää tiukasti Raamattua. Jos emme vain lue, vaan myös 
tutkimme Raamattua, muistamme 40-60%.
4. Jos pidämme Raamattua kaikilla viidellä sormella, se ei putoa. Kun säännöllisesti 
luemme, tutkimme, rukoillen mietiskelemme sitä ja toistuvasti opettelemme sitä 
ulkoa, muistamme 100%.

Kysymys rukouksesta
a. Rukous on ase, joka ulottuu Jumalaan asti, joka on luonut kaiken. Ef. 6:18
Rukoussolut vahvistavat rukouselämäämme ja Jeesus on antanut myös 
erityislupauksia yhteisten rukousten kuulemiselle. (Matt. 18:19-20) On hyvä myös 
kirjoittaa rukouskorteille niiden nimet, joille haluaa todistaa Jeesuksesta.

Rukoillaan, että voisimme olla valmiita toimimaan todistajina. Rukoillaan sitten 
rukouskorteille kirjoitettujen pelastumisen puolesta. 

Rukousryhmien tulisi kokoontua säännöllisesti aikana ja paikassa, joka sopii sen 
jäsenille. Kerralla riittänee noin puolen tunnin yhteinen rukous. Sen voi aloittaa 
laululla ja Raamatun luvulla. Sitten kukin rukoilee rukouskortilla olevien ihmisten 
puolesta. 
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b. Jeesus Kristus on antanut kuusi suurenmoista lupausta:
Joh. 14:13, 14     Joh. 15:16     Joh. 16:23, 24, 26

c. Jeesus Kristus antoi meille esimerkin rukoilemisesta. Luukkaan evankeliumissa 
kerrotaan seitsemän kertaa, miten hän vetäytyi rukoilemaan. Lisäksi Hän opetti Isä-
meidän rukouksella, miten meidän tulee rukoilla.

d. Osallistukaamme seurakuntamme rukouspiireihin. Vaikuttaa siltä, että 
rukouspiirien ja rukouskokousten osanottajamäärät ovat pieniä. Syy lienee siinä, 
ettei ole rukoiltu selkeät päämäärät mielessä ja uskoen, että Herra kuulee 
rukouksemme. Ap.t. 12:5

5. Riittämätön todistamisen käytäntöön pano
Syy, miksi todistusvoimaa puuttuu, on usein siinä, että vaikka todistamista 
opiskellaan ja siitä puhutaan, käytännön todistamista ei harjoiteta. Syitä siihen 
lienee useita kuten laiskuus, liika kiire omissa ja työasioissa, pelkuruus, ylpeys 
joutua torjutuksi, kyvyttömyys tarttua tilaisuuksiin, kun ei tiedä, miten alkaisi, 
puutteellinen suunnitelma ja tavoite todistukselle. 

6. Kyvyttömyys ymmärtää ihmisten tarpeita ja heidän tilastaan
Kun näemme koiran jäävän auton alle, meitä alkaa säälittää. Mutta kun emme näe 
omin silmin eri puolilla maailmaa nälkään kuolevia tai riidoissa kaatuvia, 
sydämemme pysyy kylmänä. Meidän tulee avata silmämme näkemään, missä 
tilassa maailman ihmiset ovat.
Joh. 4:35  Nostakaa silmänne vaaleneville vainioille!
Matt. 9:36-38  Nääntyvät odottavat kokoajia.

Tämän jakson muistolause on Room. 3:23.

TOISEN JAKSON TEHTÄVÄT
 
1. päivä:

Sunnuntain saarnasta voi oppia monenlaista. Kirjoita saarnaajan nimi, saarnan aihe 
ja Raamatun kohta ja tiivistä kuulemasi saarnan pääajatukset muistikirjaasi.

2. päivä: Voitto, joka saadaan uskossa Herraan, joka asuu omissaan

”Kaikki, mikä on syntynyt Jumalasta, voittaa maailman. Ja tämä on se voitto, joka 
on voittanut maailman: meidän uskomme. Kuka voittaa maailman, ellei se, joka 
uskoo, että Jeesus on Jumalan Poika?” (1. Joh. 5:4-5)
Jumala on valmistanut sinua varten rikkaan ja hedelmällisen, voimakkaan elämän 
kristittynä. Kristitty ei voi saavuttaa sellaista elämää omin voimin, vaan siten, että 
hän on liitetty Kristuksen elämään. Ainoa tapa, jolla yhteys Jeesuksen elämään 
syntyy ja säilyy, on usko. Voitollisen elämän lähtökohta on se, että seison uskossa 
Jumalan sanan pohjalla ja tunnustan, että olen Jumalan valitsema, Jumalan 
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itselleen erottama, Jumalan rakastama, synnit anteeksi saanut, Jumalan lapsi, 
Kristuksen oma.

Tehtävä: Lue Room. 8:31-39! Millaiset suurenmoiset lupaukset siinä sinulle 
annetaan, kun Jumala on sinun puolellasi? Luettele viisi!
1) 31. jae (                                                                                               )

2) 32. jae (                                                                                               )

3) 33. jae (                                                                                               )

4) 34. jae (                                                                                               )

5) 35-39 jakeet (                                                                                      )

Kun Jeesus Kristus saa hallita sydäntäsi Kuninkaanasi, sinun on mahdollista elää 
rikkaasti ja voitollisesti. Raamatun mukaan on kolmenlaisia ihmisiä:

 Luonnolliset ihmiset (synnin vallassa elävät)         
 Lihalliset ihmiset (uskovia, mutta Herran sana ei heitä ole päässyt 

hallitsemaan) Hengelliset ihmiset (uskovia, jotka elävät läheisessä suhteessa 
Herraan)

1. Kor. 2:14-15    1. Kor. 3:1-3

 
3. päivä: Ristin sanomasta Pyhässä Hengessä saatava voitto 

Ä Uskonelämän yhtälöt
Kristus + oma minä = voimaton elämä
Kristus + itsensä kieltäminen = voittoisa ja rikas elämä
”Minut on Kristuksen kanssa ristiinnaulittu. Enää en elä minä, vaan Kristus elää 
minussa.” (Gal. 2:19-20)
Voiton salaisuus on, että uskossa ristiinnaulitsemme lihallisen minämme Kristuksen 
kanssa.
Gal. 5:24; 6:14

Tehtävä 1: Lue Room. 6:1-6! Täydennä seuraavat lauseet!
1) Kuinka me, jotka olemme (            ) synnille, vielä eläisimme siinä?
2) Mehän tiedämme, että vanha ihmisemme on Kristuksen kanssaan ristiinnaulittu, 
jotta (                         ) nujerrettaisiin, niin ettemme enää palvelisi (                   ).

Tehtävä 2: Lue Room. 6:11 ja täydennä lause!
Samoin (               ) tekin itseänne synnille (              )  mutta Jumalalle (               ) 
Kristuksessa Jeesuksessa. 
Lue seuraavaa neljää kohtaa vastaavat Raamatun kohdat!

1. Pyhän Hengen hallintaan antautuminen       2. Kor. 3:16-18

2. Vaeltaminen Pyhässä Hengessä                  Gal. 5:16, 22-23
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3. Pyhällä Hengellä täyttyminen                       Ef. 5:18-19

4. Pyhän Hengen voiman saaminen                Ap.t. 1:8

4. päivä:  Voitto, jonka tuottaa Raamattu ja rukous

”Ottakaa myös pelastuksen kypärä ja Hengen miekka, joka on Jumalan sana.  
Tehkää tämä kaikki alituisessa rukouksessa ja anomisessa rukoillen joka hetki 
Hengessä. Sen vuoksi valvokaa kaikessa kestävinä ja rukoilkaa kaikkien pyhien 
puolesta.” (Ef. 6:17-18)
Voittaaksemme maailman ja kiusaukset tarvitsemme käytännölliset armon välineet 
Jumalan sanan Raamatun ja ehtoollisen sakramentin sekä rukouksen.

Tehtävä 1: Oletko lukenut läpi koko Raamatun?     Kyllä      En    

Tehtävä 2: Jakeissa  Joh. 14:13,14;  15:16;  16:23, 24 Jeesus Kristus antaa kuusi 
suurta lupausta rukoukseen liittyen. Kirjoita vähintään kaksi yhteistä piirrettä niissä!

Tehtävä 3: Oletko todistanut Jeesuksesta muille ihmisille?    Kyllä      En  
Kenelle kerroit Jeesuksesta? Kirjoita, mitä se vaikutti!

5. päivä:  Kristityn taisteluista

Vaikka uskova joutuisi millaisiin myrskyihin tahansa, Kristuksessa hänet täyttää ilo 
ja rauha. Mutta saman aikaisesti hänen vaelluksensa on myös taistelua. Niissä 
löytyy voitto aina myös Kristuksessa.
1. Taistelu syntiä vastaan (1. Kor. 15:56-57;  1. Joh. 2:1)

2. Taistelu koetuksissa ja kiusauksissa ( Joh. 16:33; 1. Kor. 10:13)

3. Taistelu todistustehtävässä (Room. 8:31;  2. Kor. 10:4-5)

Tehtävä 1: Lue edellä mainitut kuusi Raamatun kohtaa!

Tehtävä 2: Lue Ef. 6:10-18! Kirjoita seitsemän todistajan varustusta tai asetta:
1. (                                                                                                              )

2. (                                                                                                              )

3. (                                                                                                              )

4. (                                                                                                              )

5. (                                                                                                              )

6. (                                                                                                              )

7. (                                                                                                              )
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Evankeliointia ei voi suorittaa omassa lihallisessa voimassa. Todistajan tulee ennen 
kaikkea rukoillen pyytää Pyhän Hengen asumista hänessä, Pyhän Hengen täyteyttä 
ja voimaa.

Tehtävä 3: Lue Ap.t. 1:6-8 ja vastaa kysymyksiin!

1) Mitä Jeesus halusi oppilaidensa saavan?

2) Mitä Jeesus halusi oppilaittensa tekevän?

6. päivä:  Jumalan sana

Ä Raamatun lukutapa: Määrittäen aika ja paikka
1. Lue Raamattua rukoillen. ”Poista peite silmiltäni, jotta voin katsella opetuksesi 
ihmeitä.”
2. Lue kunkin päivän Raamatun kohta useampaan kertaan!
3. Mietiskele seuraavia kysymyksiä:
a) Mitä tämän päivän Raamatun paikka puhuu Jeesuksesta?
b) Mitä tämän päivän Raamatun paikka lupaa ja edellyttää minun tekevän?
c) Mistä tämän päivän Raamatun paikka edellyttää minun pysyvän erossa?
d) Mikä tämän päivän Raamatun kohdassa on syytä oppia ulkoa?

Tehtävä 1: Lue psalmin 119 jakeet ja kirjoita, miten Jumalan sana vaikuttaa!
Ps. 119:9                               Säilyttää puhtauden

Ps. 119:11    (                                                                                 )

Ps. 119:28    (                                                                                 ) 

Ps. 119:101  (                                                                                 )

Ps. 119:105  (                                                                                 )

Ps. 119:107  (                                                                                 )

Ps. 119:130  (                                                                                 )

Tehtävä 2: Lue 2. Tim. 3:16 ja kerro, millä tavalla Raamattu on hyödyllinen!
1.  (                                                                                                                )

2.  (                                                                                                                )

3.  (                                                                                                                )

4.  (                                                                                                                )
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7. päivä:  Rukous

Tehtävä 1: Mitä seuraavat kolme Raamatun kohtaa kertovat Jeesuksen 
rukouselämästä?
Luuk. 11:5-13    (                                                                                 )
Luuk. 18:1-8      (                                                                                 )

Luuk. 18:9-14    (                                                                                 )

Tehtävä 2: Kirjoita Fil. 4:6-7 vihkoosi! Millainen lupaus siihen sisältyy rukouksen 
vaikutuksesta? Alleviivaa lupauksen osuus!

KOLMAS JAKSO  -  HENKILÖKOHTAINEN EVANKELIOIMINEN (I)

Henkilökohtaisen evankelioinnin neljä vaihetta
 Suuri syy, miksi julistustyö on tuottanut vain vähän hedelmää, sellaisen 

henkilökohtaisen evankelioinnin puute, jossa yksilö kohtaa toisen 
persoonallisessa kommunikaatiossa ja johtaa hänet henkilökohtaisesti 
Herran luo. Siihen taas on johtanut henkilökohtaista evankeliointia 
suorittavien todistajien puute. Siksi meidän tehtävämme on tulla sellaisiksi, 
eikä siinä ole suinkaan kysymys vaikeasta asiasta.

 Henkilökohtaisessa evankelioimisessa on neljä eri vaihetta, mikä ei tarkoita, 
että ne esiintyisivät aina välttämättä ajallisessa järjestyksessä. Rukouksen 
tulee kulkea matkassa koko ajan ja muutkin voivat esiintyä päällekkäisinä.

I   Esirukousvaihe
1. Päätös johtaa tietyt henkilöt Kristuksen tuntemiseen
Tietenkin on tärkeä rukoilla: ”Jumala, anna minulle rakkautta. Auta minua antamaan 
sinusta hyvä todistus ja tekemään henkilökohtaista evankelioimistyötä.” Kristus teki 
oppimattomasta kalastajasta, Pietarista miehen, joka sai johtaa ihmisiä 
pelastukseen. Jeesus kykenee tekemään myös sinusta sellaisen. Siksi meidän 
tulee tehdä päätös siitä, että haluamme johtaa Herran luo vähintään yksi henkilö 
esimerkiksi perheen jäsen, sukulainen, ystävä, jne. Heidän nimensä tulee kirjoittaa 
rukousmuistioon tai rukouskortille.

2. Rukoilemme näiden ihmisten puolesta. Rukouksen tulee tapahtua päivittäin. On 
ehkä monia esteitä heidän kohtaamisekseen evankeliumilla, mutta juuri siksi 
rukoilemme, että Jumala raivaisi ne omasta sydämestämme ja valmistaisi heidän 
sydämiään.

3. Etsimme käytännöllisiä tapoja, joilla pääsisimme kosketuksiin heidän kanssaan. 
Emme siis pysähdy vain siihen, että rukoilisimme heidän pelastustaan, vaan 
rukoillen etsimme tapoja, joilla voisimme lähestyä heitä ja ystävystyä heidän 
kanssaan.
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4. Rukoillen mietimme tilaisuuksia todistamiseen heille ja tapoja, miten niissä 
toimimme. Jos lähdemme evankelioimaan ilman rukousta, tuloksena heidän 
sydämensä vain kovettuvat sanomalle.

5. Teemme myös rukoillen päätöksen huolehtia Kristuksen luokse johtamiemme 
seurannasta aina siihen asti, kunnes heistäkin kasvaa todistavia kristittyjä.

II   Yhteydenottovaihe
1. Liikkeelle lähtö
On tärkeätä, että aktiivisesti menemme niiden ihmisten luo, joiden puolesta 
rukoilemme. Maanviljelijä lähtee pellolle kylvämään siementä ja paimen lähtee 
etsimään eksynyttä lammasta. Samoin Andreas etsi veljensä Simon Pietarin.
(Matt. 13:3; Luuk. 15:4;  Joh. 1:41)

2. Ystävystyminen
Vaikka Kristus oli Jumala, Hän tuli ihmiseksi, palvelijaksi, syntisten ystäväksi. 
Evankeliumia ei kerta kaikkiaan voi välittää eikä auttaa ihmisiä fariseusten 
asenteella, jolla he halveksien muita pitivät itseään hurskaina. Meidän tulee pyrkiä 
ymmärtämään ihmisiä ja opetella tuntemaan heidän kysymyksensä ja tarpeensa 
sekä näkemään myös heidän vahvuutensa. Meidän tulee ystävystyä kuuntelemalla 
heitä. Yhden suuntainen kommunikaatio ei vetele.

3. Luottamuksen voittaminen
Väittelemällä ei ketään voiteta Kristukselle. Vain sydämestä nouseva tavoittaa 
sydämen. On tärkeätä, että hänen päälleen heitetään sydämestä lähtevä rakkauden 
verkko. (1. Kor. 9:22-23)

III   Johdatusvaihe
1. Aloitus
Kun ihmisen sydämeen on saatu kosketus, siirrytään varsinaiseen ytimeen eli 
ihmisen johtamiseen Jeesuksen luokse. Se tehdään rukoillen koko ajan, että Herra 
avaisi tilanteen ja antaisi tarvittavan viisauden. Aloitus voidaan tehdä esimerkiksi 
heittämällä seuraavanlaisia yksinkertaisia ja rehellisiä kysymyksiä. Sydämellinen 
into liikuttaa myös toisen sydäntä:
1) Olen kristitty, mutta mitä sinä ajattelet Kristuksesta?
2) Haluaisin kertoa sinulle Kristuksesta. Voisitko hetken kuunnella?
3) Oletko lukenut Raamattua? Se on minulle elämän kirja. Saisinko hiukan kertoa 
siitä?
4) Jumalalla on sinua varten rikas suunnitelma. Olisiko sinulla mielenkiintoa kuulla 
siitä vähän?

2. Raamatun sanaa ja henkilökohtaisia kokemuksia
Kun olemme päässeet alkuun, kerromme yksinkertaisesti Raamatun sanaa 
väittelemättä ja esittämättä todisteita. Sen voimme sitten vahvistaa omilla 
konkreettisilla kokemuksillamme siitä, miten muutuimme uskoon tulon seurauksena. 
Tässä yhteydessä voi käyttää hyväksi ”Jumala rakastaa sinua - neljä tosiasiaa” 
vihkosta. Se on laadittu sitä varten, että kuka tahansa voi sen pohjalta kertoa 
evankeliumin pääasiat:  http://www.4laws.com/laws/finnish/default.htm
Aina on pidettävä Raamattu mukana ja avattava se niin, että voimme yhdessä 
henkilön kanssa lukea sitä.
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3. Kääntyminen
Edetessämme meidän tulee olla valmiit kulkemaan tie siihen asti, että hän tekee 
parannuksen synneistään, ottaa vastaan Herran Kristuksen sydämeensä 
Vapahtajakseen ja rukoilee yhdessä kanssamme. Kehotamme häntä avaamaan 
sydämensä Herralle ”nyt”, ettei hän menettäisi tilaisuuttaan. Toisaalta häntä ei tule 
missään tapauksessa painostaa. Meidän tulee arvioida, onko Pyhä Henki 
vaikuttanut hänessä synnin tunnon.

4. Pelastusvarmuus
Kun ihminen on tehnyt parannuksen ja uskonut Jeesukseen, Raamatusta on heti 
osoitettava, mihin pelastuksen varmuus perustuu.

IV   Seurantavaihe
1. Mitä seuranta on?
Vasta kääntynyt Jumalan lapsi on kuin vastasyntynyt vauva. Ei käy päinsä jättää 
vastasyntynyttä vauvaa antamatta hänelle maitoa, vaihtamatta vaippoja ja 
pesemättä häntä. Seuranta on sitä, että vasta uskoon tulleesta hengellisestä 
vauvasta huolehditaan niin, että hän pääsee kasvamaan hengellisesti aikuiseksi.

2. Kuinka pitkään seurantaa pitää jatkaa?
Sitä jatketaan siihen asti, että kääntynyt alkaa itse lukea Raamattua ja rukoilla,  
hakeutuu seurakunnan yhteyteen ja kasvaa todistavaksi kristityksi.

Tämän jakson muistolause on Luuk. 19:10.

KOLMANNEN JAKSON TEHTÄVÄT
 
1. päivä:

Sunnuntain saarnasta voi oppia monenlaista. Kirjoita saarnaajan nimi, saarnan aihe 
ja Raamatun kohta ja tiivistä kuulemasi saarnan pääajatukset muistikirjaasi.

2. päivä:  ”Neljä tosiasiaa” vihkonen

Lue  alla oleva ”Neljä tosiasiaa” vihkonen! Tilaa niitä kristillisestä kirjakaupasta!

1. Jumala rakastaa sinua. Hän on tarkoittanut sinut elämään 
yhteydessään. 
Mistä tiedät, että Jumala rakastaa sinua? 

Jeesus sanoo: "Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei 
yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän." 
Johanneksen evankeliumi 3:16 
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Jumala on tarkoittanut sinut elämään yhteydessään. Jeesus sanoo: "Minä olen tullut 
antamaan elämän, yltäkylläisen elämän." Johanneksen evankeliumi 10:10 

"Ikuinen elämä on sitä, että he tuntevat sinut, ainoan todellisen Jumalan, ja hänet, jonka olet 
lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen." Johanneksen evankeliumi 17:3 

Miksi monilta ihmisiltä puuttuu yhteys Jumalaan? 

2. Synti on erottanut ihmisen Jumalasta ja katkaissut yhteyden 
heidän väliltään. Siksi ihminen on kadottanut Jumalan 
rakkauden ja elämän tarkoituksen. 
Mitä synti on? 
Yhteys Jumalaan särkyi, kun ihminen päätti lähteä omille teilleen. Synti ilmenee siinä, että 
ihminen suhtautuu Jumalaan kielteisesti tai välinpitämättömästi. 

Kuka on syntinen? 
"Kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkautta." Kirje roomalaisille 3:23 

Synti erottaa kuilun tavoin ihmisen Jumalasta. Ihminen kaipaa kuitenkin tietoisesti tai 
tietämättään Jumalan rakkautta ja yhteyttä häneen. Jokainen etsii elämälleen tarkoitusta 
esimerkiksi työstä, ihmissuhteista, rahasta, uskonnoista, aatteista tai moitteettomasta 
elämästä.

Mutta ihmisen parhaimmatkaan yritykset eivät auta häntä Jumalan yhteyteen. Ne 
epäonnistuvat, koska ne eivät ratkaise hänen perusongelmaansa, syntiä. 

Synnin ongelmaan on vain yksi ratkaisu... 

3. Jeesus Kristus on Jumalan ainoa ratkaisu ihmisen syntiin. 
Hänen kauttaan voit päästä Jumalan yhteyteen, löytää elämääsi 
tarkoituksen ja Jumalan rakkauden.
Jeesus on Jumalan Poika, joka tuli ihmiseksi. Hän oli synnitön, mutta kärsi vapaaehtoisesti 
meidän syntiemme rangaistuksen kuolemalla puolestamme. Hän nousi kuolleista, elää ja 
tarjoaa meille ikuista elämää Jumalan yhteydessä. 
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"Häntä on koeteltu kaikessa samalla tavoin kuin meitäkin koetellaan; hän vain ei langennut 
syntiin." Kirje heprealaisille 4:15 

"Kärsihän Kristuskin ainutkertaisen kuoleman syntien tähden, syytön syyllisten puolesta, 
johdattaakseen teidät Jumalan luo." 1. Pietarin kirje 3:18 

"Jeesuksen on Jumala herättänyt kuolleista; me kaikki olemme sen todistajia." Apostolien 
teot 2:32 

Jeesus on ainoa tie Jumalan yhteyteen. Hän sanoi: "Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan 
pääse Isän luo muuten kuin minun kauttani." Johanneksen evankeliumi 14:6 

Jumala rakensi sillan erottavan kuilun yli lähettämällä Jeesuksen Kristuksen kuolemaan 
ristillä meidän edestämme.
Näiden tosiasioiden pelkkä tietäminen ei kuitenkaan vielä riitä, vaan... 

4. Pääset Jumalan yhteyteen, kun uskot Jeesukseen ja 
vastaanotat hänet Vapahtajaksesi. Näin saat elämääsi 
tarkoituksen ja Jumalan rakkauden.
Jumala haluaa antaa sinulle lahjaksi uskon ja pelastuksen. "Armosta Jumala on teidät 
pelastanut antamalla teille uskon. Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja." 
Kirje efesolaisille 2:8 

Usko Jeesukseen tekee sinut Jumalan lapseksi ja tuo sinut hänen yhteyteensä.
"Kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi, kaikille, 
jotka uskovat häneen." Johanneksen evankeliumi 1:12 

Saat ottaa Jeesuksen elämääsi.
Jeesus sanoo: "Minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, 
minä tulen hänen luokseen." Johanneksen ilmestys 3:20 

Jeesuksen vastaanottaminen on ihmisen "kyllä" - vastaus Jumalan tarjoukseen. Se on 
kääntymistä Jeesuksen puoleen ja turvautumista häneen. Saat luottaa siihen, että Jeesus pitää 
sanansa, tulee elämääsi ja antaa syntisi anteeksi. 
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Piirrokset kuvaavat kahta mahdollisuutta 

Jeesus on elämän
ulkopuolella.
Ihminen elää omassa
varassaan, erossa
Jumalasta, vailla
tarkoitusta ja Jumalan
rakkautta.

Jeesus on ihmisen
elämässä. Hän antaa
synnit anteeksi, tuo
tarkoituksen ja Jumalan 
rakkauden. Hän tahtoo
auttaa ja vaikuttaa
kaikilla elämän alueilla. 

Kumpi piirros paremmin kuvaa sinun tilannettasi?
Kumman toivoisit kuvaavan sitä?
Miten voit käytännössä ottaa Jeesuksen vastaan? 

Voit ottaa Jeesuksen vastaan rukoilemalla. 

Jos haluat Jeesuksen tulevan elämääsi, kutsu hänet. Ratkaisevaa ei ole, millaisia sanoja 
rukoillessasi käytät, vaan se, mitä todella tarkoitat ja tahdot. Rukous on uskon ilmausta. Voit 
ottaa Jeesuksen vastaan rukoilemalla esimerkiksi näin: 

"Tarvitsen sinua, Jeesus. Tunnustan, että olen tehnyt syntiä sinua vastaan. Kiitos, että olet 
kuollut ristillä ja kärsinyt syntieni rangaistuksen puolestani. Avaan tällä hetkellä elämäni 
oven sinulle ja vastaanotan sinut Herrakseni ja Vapahtajakseni.
Kiitos, että olet kuullut rukoukseni, antanut syntini anteeksi ja ottanut minut omaksesi. 
Kiitos, että nyt kuulun sinulle ja sinä minulle. Opeta minua elämään omanasi. Aamen." 

Ilmaiseeko tämä rukous sen, mitä haluat? Jos vastauksesi on myönteinen, rukoile se nyt. 
Jeesus kuulee rukouksesi ja tulee elämääsi lupauksensa mukaan. 

Mistä tiedät, että Jeesus on tullut elämääsi? 

Tiedät sen siitä, että hän itse on luvannut tulla elämääsi, kun hänet kutsut (Johanneksen 
ilmestys 3:20 - ks. s. 9). Jeesus pitää sanansa. Saat luottaa siihen, että hän ei petä sinua. 

Älä perusta uskoasi tunteisiin. 

Uskonelämä perustuu Jumalan sanaan, ei tunteisiin. Seuraava kuva esittää Jumalan sanan, 
uskon ja tunteiden keskinäistä suhdetta. 
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Jumala ja hänen sanansa

Jumala ja hänen sanansa (energiaverkosto) on pelastuksen ja voiman lähde. Usko (johdin ja 
veturi) yhdistää sinut Jumalan todellisuuteen ja muuntaa sen elämäsi käyttövoimaksi. 
Tunteet (matkustajavaunu) seuraavat itsestään, kun olet uskon välityksellä yhteydessä 
voiman lähteeseen. Veturi pystyy liikkumaan riippumatta siitä, onko matkustajavaunu 
mukana. Olisi toivotonta panna matkustajavaunu vetämään junaa.
Jumala antaa omilleen iloa, rauhaa ja muita tunteita. Ne ovat kuitenkin uskon seurausta. 
Pelastus ei ole riippuvainen tunteiden määrästä tai voimakkuudesta. 

Mitä Kristuksen vastaanottaminen vaikuttaa? 

Kun otit Jeesuksen uskossa vastaan, tapahtui muun muassa seuraavaa: 

1. Jeesus Kristus tuli elämääsi (Johanneksen ilmestys 3:20, Kirje kolossalaisille 1:27). 
2. Sait syntisi anteeksi (Kirje kolossalaisille 1:14). 
3. Sinusta tuli Jumalan lapsi. Saat elää yhteydessä Isääsi (Johanneksen evankeliumi 

1:12). 
4. Sait omistaa Jumalan rakkauden ja löysit tarkoituksen elämääsi (Johanneksen 

evankeliumi 10:10, 2. kirje korinttolaisille 5:17-21). 
5. Sait iankaikkisen elämän: "Jumala on antanut meille iankaikkisen elämän, ja tämä 

elämä on hänen Pojassaan. Jolla on Poika, sillä on elämä. Jolla ei Jumalan Poikaa 
ole, sillä ei ole elämää. Tämän kaiken olen kirjoittanut teille, Jumalan Poikaan 
uskoville, jotta tietäisitte, että teillä on iankaikkinen elämä" (1. Johanneksen kirje 
5:11-13). 

Kiitä Jeesusta siitä, että hän on elämässäsi. Jeesus on uskollinen. Hän ei jätä, unohda eikä 
petä sinua.

SAAT KASVAA JUMALAN LAPSENA 

Elämä Jumalan yhteydessä on jatkuvaa kasvamista ja muuttumista. Seuraavat asiat auttavat 
sinua kasvussasi: 

Raamattu. Lue, tutki, opettele, kuuntele ja sovella Jumalan sanaa. Ala Johanneksen 
evankeliumista. 

Rukous. Kerro kaikki asiasi Jumalalle. Voit rukoilla yksin tai muiden kanssa; omin sanoin, 
virsien, laulujen, psalmien tai rukouskirjojen avulla; hiljaa, ääneen tai laulaen. 

18



Anteeksiantamus. Pidä omatuntosi puhtaana. Tunnusta Jumalalle syyllisyyttä aiheuttavat 
asiat ja omista anteeksiantamus. Tarvittaessa ripittäydy. Sovi erimielisyydet myös 
lähimmäistesi kanssa. 

Pyhä Henki. Saat jatkuvasti ottaa Pyhän Hengen voiman uskon kautta Jumalan sanan 
perusteella. Jumala synnyttää Sinussa Pyhän Hengen hedelmää: rakkautta, iloa, rauhaa, 
kärsivällisyyttä, ystävällisyyttä, hyvyyttä, uskollisuutta, lempeyttä, itsehillintää (Kirje 
galatalaisille 5:22). 

Uskon tunnustaminen. Kerro muillekin Jumalan rakkaudesta, Jeesuksesta ja hänen 
vastaanottamisestaan. 

Seurakuntayhteys. Älä jää odottamaan, että sinua erikseen kutsuttaisiin mukaan. Tee itse 
aloite: liity seurakuntayhteyteen, osallistu jumalanpalveluksiin ja ehtoollisen viettoon. Ota 
osaa toimintaan, jossa voit olla auttamassa muitakin Jumalan yhteyteen. 

Seurakunnasta löydät myös ystäviä, jotka tukevat sinua uskossasi Jeesukseen (Apostolien 
teot 2:41-47). 

Tehtävä 1: Kirjoita pelastuksen neljä periaatetta!

Periaate 1 (                                                                                                         )

Periaate 2 (                                                                                                         )

Periaate 3 (                                                                                                         )

Periaate 4 (                                                                                                         )

Tehtävä 2: Millainen on tavallisen suomalaisen käsitys Jumalasta?

Tehtävä 3: Millä tavalla olisi mielestäsi hyvä selittää ihmisille, millainen Raamatun 
Jumala on?

3. päivä:   Synnin kauhistuttavuus

Tehtävä 1: Lue Jaak. 4:1-3 ja kirjoita mitä ajatuksia se herätti sinussa!

Synti on kaiken inhimillisen onnettomuuden syy, vaikka ihmiset eivät sitä hyvin 
ymmärräkään. Ihmistä ei erota Jumalasta köyhyys, sairaus, vammaisuus, tiedon 
puute, aseman ja hyvien tekojen puute, vaan synti.

Synnin todellisuus
1. Maailma on synnin täyttämä: Room. 1:28-32
2. Ihmissydän on täynnä syntiä: Mark. 7:21-23
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3. Ihminen on synnin orja: Joh. 8:34
4. Kaikki ihmiset (myös minä) ovat syntisiä: Room. 3:10, 23
Synnin seuraukset
1. Vääryys leviää. Jaak. 1:15
2. Pahuus riistää sydämen rauhan. Jes. 57:21
3. Vääryys sotkee elämän. Room. 1:22-31
4. Pahuus tuottaa tuomion. Room. 1:18
5. Synnin palkka on kuolema. Room. 6:23

a. Hengellinen kuolema Ef. 2:1-3
b. Ruumiillinen kuolema Hepr. 9:27
c. Iankaikkinen kuolema Ilm. 21:8

6. Ihmisvoimin pahuutta ei voi voittaa. Jer. 13:23

4. päivä:   Pelastus Kristuksessa

Ä Lue alla olevat Raamatun kohdat ja merkitse rasti ruutuun!

Ehdot, jotka synnistä ja kuolemasta pelastajan täytyy täyttää:
1. Ellei Hän ole Jumala, Hän ei voi pelastaa.
2. Pelkkä Jumalan antama opetus ei pelasta. Jumalan piti tulla ihmiseksi auttamaan 
meitä.
3. Ihmiseksi tulleen Jumalan on valmistettava täydellinen ratkaisu synnin kuoleman 
ongelmaan.
Jeesus Kristus täytti nämä ehdot täydellisesti.

(1) Kristus on Jumala. Kol. 1:15-17 

(2) Kristus tuli ihmiseksi tähän maailmaan. Sitä tarkoittaa lihaksi tulo, inkarnaatio.
a. Ennustus siitä Jes. 7:14 
b. Sen toteutuminen Fil. 2:6-7 
c. Sen päämäärä Luuk. 19:10 

(3) Kristus oli ainoa synnitön ihminen. Hän otti meidän sijastamme kantaakseen 
syntiemme rangaistuksen ristin kuolemallaan ja Jumala otti sovitusmaksun vastaan. 
Sitä tarkoittaa Kristuksen risti.

a. Ennustus siitä Jes. 53:4-5 
b. Sen toteutuminen Matt. 27:27-50 
c. Sen päämäärä 1. Piet. 2:22-24 

(4) Kristus nousi kolmantena päivänä kuolleista ja todisti sillä, että Hän on Jumalan 
Poika ja että Hänen suorittamansa syntien sovitus oli täydellisesti saatettu loppuun. 
Sitä tarkoittaa Kristuksen ylösnousemus.

a. Ennustus siitä Ps. 16:8-11 
b. Sen toteutuminen Joh. 20:1-29 
c. Sen merkitys 1. Kor. 15:3, 4, 17, 20 

(5) Kristus nousi taivaaseen, pelastaa yhä ihmisiä, tulee asumaan ihmisen 
sydämeen ja antaa ilon ja rauhan. Sitä tarkoittaa Kristuksen taivaaseen astumineen.

Room. 8:34 
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5. päivä:   Mitä usko on?

Tehtävä 1: Kirjoita Raamatun kohtien perusteella, mitä tapahtuu, kun Jeesus 
Kristus otetaan vastaan Pelastajana!

(1) 1. Joh. 1:9  (                                                                                              )

(2) Ilm. 3:20     (                                                                                              )

(3) Joh. 1:12    (                                                                                              )

(4) Joh. 5:24    (                                                                                              )

Mitä tarkoittaa parannuksen tekeminen eli kääntymys?
 Se ei tarkoita, että päättäisimme olla enää tekemättä syntiä.
 Se ei myöskään tarkoita päätöstä korjata tästedes tekemieni syntien 

seuraukset.
 Se ei liioin tarkoita sitä, että tunnustamalla syntimme saisimme kevennyksen 

rangaistuksesta.
 Se ei tarkoita myöskään sitä, että kadun häpeällisiä syntejäni.
 Parannus on sydämen suunnan muutos.

 Siinä myönnämme ja tunnustamme syntimme sellaisina kuin ne ovat, 
murehdimme niitä, kerromme ne Jumalan edessä rehellisesti, ilmaisemme 
halumme katkaista suhde syntiin, ja päätämme selkeästi haluavamme olla 
kuuliaiset Jumalalle.

 Parannus on saman tapaista, kuin pilkkopimeän huoneen ovi avataan ja valo 
virtaa sen sisään.

Tehtävä 2: Jos et ole vielä tehnyt parannusta ja uskonut Jeesukseen omana 
Vapahtajanasi, tee niin nyt! Kirjoita sitten allekirjoitus ja päiväys:

Allekirjoitus: ----------------------------------------------
Päiväys:       
”Nyt on sopiva aika, nyt on pelastuksen päivä.” (2. Kor. 6:2)

6. päivä:   Mikä Raamattu on?

Jumalanpalveluksiin osallistuminen ja seurakunnan jäseneksi tuleminen ei ole sama 
kuin pelastuksemme. Opin ja uskontunnustuksen päähän pänttääminenkään ei 
merkitse pelastusta.

Tehtävä 1: Miten Raamattu kuvaa todellista pelastusta?
 Lue Matt. 18:3 ja kirjoita vastaus! 

Lue Joh. 3:3 ja kirjoita vastaus!

Tehtävä 2: Miten henkilökohtaisessa evankelioinnissa yllä olevat Raamatun kohdat 
olisi hyvä selittää? Kirjoita vastaus!
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7. päivä:   Pelastuksen tuottama muutos

Tehtävä 1: Ap.t. 26:18 kuvaa pelastuksen viittä eri puolta. Täydennä!

1. Silmien avautuminen

2. (                                                                                                              )

3. Siirtyminen Saatanan vallasta Jumalan valtakuntaan

4. Syntien anteeksi saaminen

5.  (                                                                                                              )

Tehtävä 2: Mikä mahtaa olla monella syynä siihen, ettei hän ota pelastusta 
vastaan? Lue 1. Kor. 2:14 ja vastaa!

Tehtävä 3: Jer. 13:23 selittää kahdella kuvalla sitä, että ihmisen on mahdotonta 
omin voimin muuttaa ja pelastaa itseään. Lue ja kirjoita kuvat!

1. (                                                                                                              )

2.  (                                                                                                              )

NELJÄS JAKSO  -  HENKILÖKOHTAINEN EVANKELIOIMINEN (II)

”Neljä tosiasiaa” vihkosen käyttötapa

Kolme käyttötapaa: 
1. Postissa lähettäminen tai kotikäynnillä ojentaminen.
2. Kokousten jälkeisessä henkilökohtaisessa evankelioinnissa
3. Milloin ja missä tahansa sitä hyödyntäen
Käytetään aktiivisesti tilanteet hyväksi ja ojennetaan vihkonen luettavaksi tai 
yhdessä läpikäytäväksi.

Tyypillinen henkilökohtaisen evankelioinnin prosessi:
1. Esittäydytään ja opitaan tuntemaan toinen osapuoli.
2. Selvitetään, onko asianomaisella hengellistä kiinnostusta.
3. Kerrotaan lyhyesti oma todistus.
4. Esitetään kysymyksiä kuten ”oletko kiinnostunut?”
5. Pyydetään lupa saada kertoa evankeliumin sisältöä.
6. Tässä vaiheessa avataan ”Neljä tosiasiaa”.

 Miten ihminen voi tulla onnelliseksi? Avaimen tarjoaa Raamattu.
 Jumala haluaa tehdä sinut onnelliseksi. Jer. 29:11
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 Olet vaeltanut selkä Jumalalle käännettynä. Room. 3:23
 Kristuksessa löytyy pelastus. 1 Tim. 2:4-6
 Otetaan se uskoen vastaan. Room 6:23

7. Kysytään, ymmärsikö kuulija ja haluaako hän ottaa vastaan Jeesuksen.
8. Rukous

Rukoillaan asianomaisen puolesta.
Rohkaistaan asianomaista itseään rukoillen tekemään parannuksen ja 
ottamaan uskossa Jeesus vastaan.
Rukoillaan kiitosrukous asianomaisen parannuksesta.

9. Varmistetaan, mistä oli kysymys.
10. Pyydetään asianomaista vahvistamaan asia allekirjoituksella ja 
kiitosrukouksella.
11. Seuranta

”Neljän tosiasiaa” vihkosen sisällystä:
► Miten ihminen voi tulla onnelliseksi?
Jokainen ihminen haluaisi tulla onnelliseksi. Mutta useimmat eivät tiedä, 
miten se voisi tapahtua. Ohjeen meille antaa Raamattu. Kala on vapaa vain 
ollessaan veden sisällä. Jos se haluaa nousta maalle, se kuolee. Ihmisen 
laita on samoin. Ihminen ei tule onnelliseksi sillä, että hän saa toteuttaa 
mielihalujaan. Niin kuin luonnossa on lainalaisuutensa, kuuntele Raamatun 
periaatteet, jotka johtavat onneen.

► Ensimmäinen periaate: Jumala haluaa antaa sinulle onnellisen elämän. 
Sitä varten sinun tulee tunnustaa Jumala, luottaa Häneen ja lähteä elämään 
niin, että Hänestä tulee tärkein asia elämässäsi.

►Toinen periaate: Sinun tulee myöntää syntisi. Olet vaeltanut erossa 
Jumalasta, piittaamatta Hänestä, vastustaen Häntä. Sitä Raamattu nimittää 
synniksi. Synnin palkka on kuolema. Kuolemassa on kolme eri vaihetta:

1. Hengellinen kuolema, jossa ihminen elää kyllä ruumiillisesti, mutta 
ei tajua Jumalaa ja on vaikka rakkautta, iloa ja rauhaa.  Ef. 2:1-3
2. Ruumiillinen kuolema   Room. 5:12
3. Ruumiillista kuolemaa seuraava toinen kuolema, ikuinen kadotus. 
Ilm. 21:8

► Kolmas periaate: Voidakseen antaa meidän syntimme anteeksi Jumala 
lähetti oman Poikansa Jeesuksen Kristuksen tämän maailmaan. Se tapahtui 
ensimmäisenä jouluna. Jeesus naulittiin ristille meidän syntiemme sijaisena, 
Hänet kirottiin meidän puolestamme, tuomittiin ja surmattiin. Jeesus, Jumalan 
Poika nousi kolmantena päivänä kuolleista ja osoitti olevansa Jumala ja 
Pelastaja. Se tapahtui pääsiäisenä. Jotta meistä voisi tulla onnellisia, 
autuaita, Jeesus kärsi ristin tuskat.

► Neljäs periaate: Jeesus Kristus tulee uskossa ottaa vastaan sydämeen 
asumaan. Palkka on ansaittu, mutta tekemättä yhtään mitään, ilmaiseksi 
vastaan otettu on lahja. Lahja otetaan vastaan sanomalla: ”Kiitos.”

► Vastaanottaminen tapahtuu rukouksessa.
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Lue huolella ja rukoillen Room. 10:9, 13 ja kehota: ”Haluaisitko nyt rukoilla?” 
Jos hän on valmis siihen, niin sinun on ensin rukoiltava hänen puolestaan, 
että hän tekisi synneistään parannuksen ja tunnustaisi uskonsa. Annat 
hänelle näin mallin rukouksesta. Sitten pyydät häntä rukoilemaan. Hän voi 
rukoilla valmiin kirjoitetun rukouksen sanoilla tai toistamalla rukouksen sinun 
perässäsi. Sitten on taas sinun vuorosi Herran johdatuksessa rukoilla 
uskossa: ”Kiitän Herra, että olet tänään pelastanut ja ottanut omaksesi N:n”
Sitten sinun tulee selittää, että hän on päässyt osalliseksi pelastuksen 
armosta ja asian muistamiseksi kirjoitetaan päiväys allekirjoituksin ylös. 
”Tänään on sinun hengellinen syntymäpäiväsi. Uudesti syntymän päivä.” 
Korosta asiaa, niin että se painuu syvälle hänen sydämeensä.

► Varmistetaan, mitä nyt oli tapahtunut. Niin asianomainen saa varmuuden 
asiasta.

► Edelleen voidakseen tulla vahvaksi kristityksi kerrotaan, millaista on 
kristityn vaellus ja seurakuntayhteys.

Tämän jakson muistolause on Room. 6:23.

NELJÄNNEN JAKSON TEHTÄVÄT
 
1. päivä:

Sunnuntain saarnasta voi oppia monenlaista. Kirjoita saarnaajan nimi, saarnan aihe 
ja Raamatun kohta ja tiivistä kuulemasi saarnan pääajatukset muistikirjaasi.

2. päivä:  Jumala kykenee

Ä Pelastuminen ei riipu ihmisestä, se on Jumalan teko.

Tehtävä 1: Lue Matt. 19:16-26 ja kirjoita, mitä se kertoi sinulle!

Tehtävä 2: Lue 2. Kor. 5:17 ja täydennä!
Jos siis joku on (                    ), hän on uusi luomus. 

Tehtävä 3: Lue Hes. 36:26-28 ja täydennä!

Jumala lupaa ottaa (                                )  pois meidän sisältämme ja annan meille 
uuden sydämen, antaa (                             ) meidän sisimpäämme.

Tehtävä 4: Millä tavalla 1. Piet. 1:23 mukaan Jumala synnyttää meidät uudesti? 
Täydennä!  

Tehän olette uudestisyntyneet katoamattomasta, (                  ) (                  ) ja 
pysyvän (                           ) kautta. 
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Tehtävä 5: Kenen kautta 1. Kor. 12:3 mukaan voimme tunnustaa, että Jeesus 
Kristus on Herra?

Tehtävä 6: Ef. 2:8-9 kertoo, mikä on pelastukseen tarpeen ja mitä siihen ei tarvita. 
Kirjoita ne!

1. Tarpeen    (                                                                                       )

2. Tarpeeton (                                                                                       )

3. päivä:  Päästäksemme osalliseksi pelastuksesta

Se, mitä meiltä edellytetään päästäksemme osalliseksi pelastuksesta, on hyvin 
yksinkertaista. Jumala haluaa, että jokainen ihminen pelastuisi. (1. Tim. 2:4) Hän 
edellyttää siksi sellaista, mikä on kenelle tahansa mahdollista. Mitään sellaista kuin 
uskonnolliset harjoitukset tai pyhiinvaellukset ei tarvita.

1. Syntien tunnustaminen
Meidän tulee sydämestämme myöntää olevamme syntisiä ja tajuta olevamme 
synnin rangaistuksen (kuolema, kadotus) alaisia.   Room. 3:23

2. Kristuksen sijaiskuolema
Jumala tarjoaa meille uutta elämää Kristuksen ristinkuoleman vuoksi. Meidän tulee 
ottaa se vastaan.     Joh. 3:16

3. Parannus ja usko
Päätös katkaista suhde syntiin ja tähänastiseen elämäntapaamme ja sydämen 
avaaminen, niin että Kristus saa astua elämäämme uutena Herrana.

Tehtävä: Kirjoita ylös niiden ihmisten nimiä, jotka haluaisit johtaa pelastukseen! 
Pysähdy hetkeksi rukoilemaan heidän puolestaan!

4. päivä:  Kääntyminen

Päästäkseen osalliseksi uudesta elämästä Kristuksen yhteydessä (2. Kor. 5:17) 
ihmisen on käännyttävä. Se on Jumalan Pyhän Hengen vaikuttama armo. Lue 
seuraavat jakeet ja merkitse rasti ruutuun sen tehtyäsi!

Kääntyminen on muutos:
1) Sydämen muutos Hes. 36:26  
2) Olemuksen muutos 2. Piet. 1:4 
3) Suunnan muutos Jes. 55:6-7 

Uuden saamiseksi vanha on hylättävä. Likaveden täyttämän lasin puhdistamiseksi 
ei riitä, että sen annetaan olla hiljaa, kunnes saos laskeutuu pohjalle. Ei riitä 
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myöskään se, että puolet vedestä vaihdetaan. Sisältö on kokonaan heitettävä pois 
ja täytettävä se kokonaan uudella.
1) On tunnustettava olevansa syntinen, jolle kuuluu kadotustuomio.
2) Synnit on tunnustettava mitään salaamatta, sanottava niille EI ja hylättävä ne.
1. Joh. 1:9
3) Jeesus Kristus on otettava sydämeen vastaan Vapahtajana ja uskottava hänet 
omaksi Herrakseen. Joh. 1:12

Tehtävä: Lue 2. Sam. 12. luvusta Daavidin kääntyminen, mietiskele sitä ja kirjoita 
ajatuksesi!

5. päivä:  Yhtä Kristuksessa

Mikä seurakunta on? Raamattu verta sitä ruumiiseen, jonka pää on Kristus. Silmillä 
ja nenällä, käsillä ja jaloilla on kullakin oma erityinen luonteensa ja erilaiset 
tehtävänsä, mutta elääkseen ne muodostavat yhden ruumiin. Samalla tavalla me 
liitymme Kristukseen ja toisiimme muodostaen seurakunnan, joka heijastaa 
Jumalan totuutta ja rakkautta tähän maailmaan.

Me olemme Kristuksen ruumiin jäseniä, kuulumme näkymättömään 
maailmanlaajuiseen kirkkoon ja olemme Kristuyksessa yhtä.

Tehtävä: Lue 1. Kor. 12:12-31 ja täydennä ja vastaa!
1) Tässä seurakuntaa verrataan Kristuksen (                                    ). (jae 27)

2) Seurakuntaan kuuluvina meillä on kullakin erilaisia armolahjoja. Kirjoita millaisia 
armolahjoja on!

3) Mikä on kaikkein tärkein lahja, jotta kuka tahansa voisi päästä pelastuksesta 
osalliseksi?   (Lue 1. Kor. 13:1, 13!)

Tämän jakson muistolause on Room. 6:23.

6. päivä:  Kokoontukaamme yhteen!

Samaan ruumiiseen kuuluva silmä ei voi sanoa kädelle, ettei sitä tarvita. Silmä ei 
pelkkänä silmänä kykene toteuttamaan tehtäväänsä. Mitä, jos merimies sanoo 
olevansa tyytyväinen siitä, että on merimies, mutta kieltäytyy nousemasta laivaan? 
Menettelemme samoin, jos väitämme olevamme kristittyjä, mutta emme halua tulla 
osaksi näkyvää uskovien yhteyttä, seurakuntaa.

Tehtävä 1: Kirjoita, mitä Hepr. 10:25 sanoo!

Tehtävä 2: Kirjoita, mihin jakeisiin Ap.t. 2:41-47:ssa liittyvät seuraavat asiat!

1. Kokoontuminen yhteen (            )
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2. Pitäytymin tiukasti opetukseen  (             )

3. Rukoileminen  (              )

4. Olivat kaikkien arvostamia   (                 )

Tehtävä 3: Lue Ef. 2:20-22 ja vastaa!

1) Mihin siinä verrataan seurakuntaa?

2) Tekstissä kuvataan, miten seurakunnan jäsenet liittyvät tiukasti toisiinsa ja 
kukin omalta osaltaan rakentuu. Miten on laita sinun seurakunnassasi? 
Kirjoita havaintosi!

7. päivä:  Osallistukaamme jumalanpalveluksiin!

Seurakunnan kokoontumisella yhteiseen jumalanpalvelukseen on tärkeimpänä 
päämääränä palvella Jumalaa. Sen merkitys voidaan jakaa kahteen osaan:

1. Jumalan sanan julistus (saarna)
Kristitty elää Jumalan sanasta sitä noudattaen. Meidän tulee kuunnella 
saarnastuolista kuulemaamme sanaa asenteella: ”Puhu Herra, palvelijasi kuulee!” 
(1. Sam. 3:9)  eli uskon kuuliaisuudessa.

2. Usko antaa uhrin Jumalalle.
a. Ylistys
Iloisesti ja kiitollisesti ylistämme Jumalaa koko sydämestämme.
b. Elävä uhri
Annamme ruumiimme pyhäksi, eläväksi uhriksi Jumalan käyttöön. (Room. 
12:1-2)
c. Taloudellinen uhri
Antakaamme 10% tuloistamme Jumalan valtakunnan työhön osoitukseksi 
halustamme omistaa elämämme Jumalalle.

Kastettu ja ehtoolliselle osallistuva kristitty haluaa selkeästi osoittaa olevansa 
Jumalan kansan jäsen.

Tehtävä 1: Lue Joh. 4:23-24 ja vastaa!
Millaisia ihmisiä Jumala haluaa?

Tehtävä 2: Kenen sanana Tessalonikan kristityt pitivät Paavalin opetusta? (1. Tess. 
2:13)
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VIIDES JAKSO  -  HENKILÖKOHTAINEN EVANKELIOIMINEN (III)  

 Henkilökohtaisen evankelioinnin oikea ymmärtäminen ja sen toteuttamisessa huomioon 
otettavaa.

Ymmärtäminen

1. Päivittäinen elämäntapa (1. Tess. 5:16-18)
Henkilökohtainen evankeliointi ei ole sitä, että puhutaan paljon. Pikemminkin 
arjessa tapahtuva elävä uskonsuhde ja sen mukainen elämäntapa tarjoavat 
tilaisuuksia jakaa evankeliumin sanaa. Kristittynä oleminen ei tarkoita moralistin tai 
hyväntekijän elämää. Uskovalle tärkeintä ovat seuraavat kolme asiaa:

 olla aina iloinen
 rukoilla lakkaamatta
 olla kiitollinen kaikesta

Niitä Jumala odottaa meiltä.

2. Rukous
Esirukous on kaikkein tärkeintä valmistautumista. Siksi on päivittäin rukoiltava 
niiden puolesta, joille on päättänyt viedä evankeliumin ja joiden nimet ovat siksi 
rukouslistalla. Samalla on tärkeä kokoontua rukousryhmiin ennen lähtöä 
henkilökohtaista evankeliointia toteuttamaan.

3. Milloin vain ja missä tahansa
 Ensin oma perhe
Jos ei ole saanut kasvaa uskovassa kodissa, voi helposti sulkeutua omaan 
kuoreensa vastustuksen tai pilkan pelosta. Kaupankäynti ei onnistu, ellei kaupalla 
ole selkeää ulkomainosta. Uskon suhteen pätee sama. Tultuamme uskoon meidän 
tulee tehtävä se julkisesti selväksi muille. Toki se voi merkitä taisteluita, mutta on 
suurta armoa saada niissä uskossa voitto. Heti kun joku on pelastunut ja tullut 
uskoon, hänestä tulee evankeliumin todistaja. Siksi todistakaamme omassa 
kodissamme Jeesuksesta. Ei kannata pelätä, vaikka perheen suunnalta nousisikin 
vastustusta ja kritiikkiä. Tehdään heti alusta asti selväksi, että haluamme elää 
kristittyinä. Vaikka vasta uskoon tulleina koemme heikkoutta ja askeleemme 
horjuvat, saamme turvata Jumalan sanan voimaan.
 "Usko Herraan Jeesukseen, niin pelastut, sinä ja sinun perhekuntasi." (Ap.t. 16:31)

 Myös naapurustossa
Vaikka naapuristo näyttäisi aivan rauhalliselta, kodeissa esiintyy hämmästyttävä 
määrä erilaisia ongelmia. On taloudellisia vaikeuksia, puolisoiden välisiä hienoisia 
jännitteitä, sukulaisten keskinäistä pahaa puhetta ja katkeruutta, on 
välinpitämättömyyttä omista lapsista, on sivuraiteille eksyneitä lapsia ja monenlaista 
muutakin huolen aihetta. Kun nämä ihmiset saavat kohdata Vapahtajan, koteihinkin 
voi koittaa todellinen rauha. Aloittakaamme henkilökohtainen evankelioiminen 
lähiympäristöstämme.
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 Koulu ja työpaikka tarjoavat myös hyvän evankelioimisympäristön
Jokaisen uskovan pitäisi tajuta, että Jeesus Kristus on lähettänyt hänet jakamaan 
evankeliumia juuri omassa koulussaan tai työpaikallaan. Niin tehdastyöläinen, 
kalastaja, maanviljelijä, opettaja, toimistotyöntekijä, lääkäri kuin myyntimieskin 
tuntee ja ymmärtää työtoveriensa ajattelutapaa, ongelmia ja olosuhteita, joten 
työtovereille on helppo kertoa evankeliumi. Kertokaamme Jeesuksesta 
ujostelematta. Meidän aivan lähellämme ovat ne, joiden pitää saada pelastua. 
Henkilökohtaisesti evankeliumia tulee kertoa kaikkialla. 

 Aamulla ja illalla
Henkilökohtaista evankeliointia tulee harjoittaa niin varhain aamulla kuin 
iltamyöhälläkin sitä mukaan, kuin tilaisuuksia tulee, sekä junassa, laivassa, 
lentokoneessa, maantiellä että ostoksilla. Tilaisuudet siihen antaa meille Jumala. 
Tarvitsemme kärsivällisyyttä rohkaistessamme ihmisiä ottamaan vastaan 
evankeliumin.

Jeesus Kristus käytti julistuspaikkoina puiden varjoa, tien varsia, kaivon reunoja, 
järven rantoja. Mekin saatamme törmätä tuttavaamme tai entiseen ystäväämme  
tien varrella tai asemalaiturilla. Tilaisuudet valmistaa meille Jumala. 
Ostoskeskuksessa tai ruokakaupan edessä idän kannattaa tarkata mahdollisuuksia 
kertoa evankeliumi.

Koska tilaisuuksia voi tulla yllättäen, kannattaa aina pitää mukanaan evankelioivia 
traktaatteja, niin että sanoma välittyisi ei vain kuultuna vaan myös silmien kautta.

 Erityisesti sairaille
Sairauden vaikutus ei rajoitu vain potilaan ruumiiseen, vaan kalvaa myös hänen 
sydämensä pohjia. Kuoleman pelko, huoli tulevaisuudesta, taloudellinen paina, 
kodin ihmissuhteet tulevan fyysistenkin sairauksien mukana ja sairas tarvitsee 
henkistä tukea. 
Tällä tavalla kärsiville ihmisille tulee erityisesti tarjota evankeliumi.

4. Johtakaamme yhden vuoden aikana yksi ihminen Kristuksen luokse
Pitäkäämme tätä johtotähtenämme.

5. Kärsivällisyys, tietoisuus Herran työstä, nöyryys, valmius
Elämme lopun aikaa. Emme tiedä milloin koittaa tuomion päivä. Meidän on 
tiedostettava, että sielun pelastus on äärimmäisen tärkeä ja kiireellinen asia 
jokaisen elämässä. Pitäkäämme mielessämme, että emme ole omalla asiallamme 
vaan Jumalan lähettiläitä. Pysykäämme myös nöyrinä, sillä olemme itsekin 
armahdettuja syntisiä. Jatkakaamme henkilökohtaista evankeliointia kärsivällisesti 
tietoisina siitä, että se on tehtävä Kristuksen kunnian kirkastamiseksi. Kyynelin 
kylväen saamme riemuiten leikata. (Ps. 126:5-6)

Evankelioimistyössä huomioitavaa

1. Pukeutumisen ja siisteyden (hajut mukaan lukien) tulee olla sellaisen, ettei se 
aiheuta toisille epämiellyttävää oloa.

2. Lähestymisasenteen tulee olla kohtelias, ystävällinen ja rehellinen.
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3. Puheen tulee olla hidasta ja selkeää. On vältettävä ihmisten painostamista.
Samalla kun kyselemme ihmisten työtä ja harrastuksia oppiaksemme tuntemaan 
heidät ja herättääksemme mielenkiintoa, on syytä edetä varsinaiseen asiaan 
mahdollisimman nopeasti.

4. Mitä on vältettävä?
Väittelyä, sivuraiteille sortumista, toisen väitteiden ja persoonan suoraa torjumista, 
hänen tuomitsemistaan ja häpeään saattamista.

5. Evankelioitavan valitseminen
Mahdollisuuksien mukaan keskitytään samaa sukupuolta ja suunnilleen saman 
ikäisiin henkilöihin. Jos evankelioimme vastakkaisen sukupuolen edustajaa on 
huolehdittava siitä, ettei synny väärinkäsityksiä tai kiusauksia. Siksi ajankohtaan, 
paikkaan ja asenteeseen on kiinnitettävä erityisesti huomiota. 

6. Varusteet
Raamattu, mutta ei liian suuri. ”Neljä tosiasiaa” vihkonen ja sopiva uskonelämän 
ensiaskeleita ottavaa neuvova kirjanen sekä muita lentolehtisiä.

7. Käyttäkäämme rohkeasti ja suoraan Raamatun sanaa!
Pyritään välttämään filosofisia väitteitä ja sivupolkuja. Jaetaan Raamatun sanaa. 
Kertoessamme omaa todistustamme meidän on vältettävä ylpeilyä ja liioittelua.

Harjoittelu

Pari tai kaksi pannaan harjoittelemaan muiden edessä ”Neljän tosiasian” käyttöä 
henkilökohtaisessa evankelioimisessa. Muut antakoot rohkaisevaa palautetta ja 
vihjeitä keskeisten asioiden käsittelyyn.

Tämän jakson muistolause on Ef. 2:8-9

VIIDENNEN JAKSON TEHTÄVÄT
 
1. päivä:

Sunnuntain saarnasta voi oppia monenlaista. Kirjoita saarnaajan nimi, saarnan aihe 
ja Raamatun kohta ja tiivistä kuulemasi saarnan pääajatukset muistikirjaasi.

2. päivä:  Yhdessä rukoileminen, opiskelu ja kouluttautuminen
Seurakuntaan kokoontumisen toinen päämäärä on
1. rukoilla
2. opiskella Raamattua
3. saada koulutusta toimiaksemme todistajina.

Tehtävä 1: Ap.t. 4:23-31 kuvaa alkuseurakunnan rukouskokousta.
1) Miten he rukoilivat? (jae 24)
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2) Mitä he rukoilivat? (jakeet 25-30)

3) Millaisen vastauksen he saivat? (jae 31)

Tehtävä 2: Kirjoita lyhyesti, mitä voimme oppia Jerusalemin seurakunnasta Ap.t. 
6:1-7 perusteella!
 

3. päivä:  Keskinäinen yhteys
Seurakuntaan kokoontumisen kolmas päämäärä on keskinäisen rakkauden syvä 
yhteys, jossa rukoillaan toistemme puolesta, autamme toisiamme, palvelemme 
seurakuntaa, ja josta lähdemme ulos todistamaan. Rakkaus on kaikkein tärkeintä 
(1. Kor. 13. luku), mutta tarvitaan myös uskollisuutta, rehellisyyttä, vastuuntuntoa, 
yhteistyökykyä, avaramielisyyttä ja huumoria.

Tehtävä 1: Ap.t. 4:32-37 kuvaa alkuseurakunnan yhteyttä.
1) Millä tavalla heidän yhteytensä ilmaisi keskinäistä auttamista?

2) Mitä he tekivät voimakkaasti?

Tehtävä 2: Millaiseen seurakuntasi ryhmään kuulut, jossa koet yhteyttä?
1) Auttavatko sen ryhmän jäsenet toisiaan?

2) Millä tavalla se ryhmä palvelee seurakunnassa?

Tehtävä 3: Lue Kol. 3:12-17 ja kirjoita se, mikä siinä on sinulle erityisen tärkeätä! 
Missä jakeessa se tulee ilmi?

4. päivä: Lähtekäämme yhdessä ulos!
Seurakuntaan kokoontumisen neljäs päämäärä on Kristuksen armon vahvistamina, 
Jumalan sanalla varustettuna, Pyhän Hengen voimassa lähteä ulos pyhän 
elämäntodistuksen ja rakkauden palvelun pohjalta antamaan sanallinen todistus 
Kristuksesta 
1) kotona, työpaikalla, naapurustossa
2) ympäristömme kaikille ihmisille
3) aina maan ääriin asti.

Tehtävä 1: Lue Mark. 16:15 ja täydennä ja vastaa seuraavaan kysymykseen!
1) Mihin (                                         ) tuli lähteä?

2) Kenelle (                                        ) piti kertoa?

3) Mitä (                                           ) heidät määrättiin tekemään?

Tehtävä 2: Lue Mark. 16:20 ja vastaa!
1) Millä tavalla he noudattivat jakeen 15 määräystä?
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2) Mitä sen seurauksena tapahtui?

Tehtävä 3: Mieti, millä tavalla voisit todistaa ja suorittaa henkilökohtaista 
evankeliointia ympäristösi sairaaloissa, kouluissa, vanhainkodeissa ja muissa 
laitoksissa!

5. päivä: Nostakaamme silmämme ja katsokaamme!
Tiedämme, että evankelioiminen on äärimmäisen vaikeaa.
Pelastus on niin käsittämättömän suuri tehtävä, että Jumalan täytyi tulla ihmiseksi ja 
kärsiä ristin kuolema.
Kun näemme, että evankeliumi ei mene eteenpäin, valittelemme, että on vain 
harvoja, jotka uskovat Kristukseen ja pelastuvat. Väitämme, että nyt on huono aika 
ja ihmiset ovat välinpitämättömiä. Olemme lähes valmiit luovuttamaan. Muta Jeesus 
Kristus sanoi näin:
”Ettekö sano: 'Vielä on neljä kuukautta sadonkorjuuseen'? Minä sanon teille: 
kohottakaa katseenne ja katselkaa vainioita, sillä ne ovat vaalenneet sadonkorjuuta 
varten.” (Joh. 4:35)
"Eloa on paljon, mutta työmiehiä vähän. Rukoilkaa siis elon Herraa, että hän 
lähettäisi työmiehiä satoa korjaamaan."  (Matt. 9:37-38)

Tehtävä 1: Joh. 4:35:n ja Matt. 9:37-38:n mukaan Jeesus Kristus väittää, että ”Nyt 
on evankeliumin julistamisen aika” ja ”Sielujen sadonkorjuu on runsas.” Mitä mieltä 
sinä olet asiasta?

Tehtävä 2: Matt. 9:37-38:ssa Jeesus sanoo, että juuri nyt on evankeliumin 
julistamisen ja sadonkorjuun aika ja että sato on myös runsas. Mistä Hän sanoo 
olevan puutetta?

Tehtävä 3: Mitä Jeesus käskee meidän Matt. 9:37-38:ssa tekemään?

6. päivä: Perhe
Kaikkein ensin haluamme viedä evankeliumin perheellemme ja sukulaisillemme.
    Raamatun lupaus Ap.t. 16:31
    Raamatun varoitus 1. Tim. 5:8
    Raamatun esimerkki 2. Tim. 1:5; 3:14-15
Perheen ja sukulaisten keskuudessa sanallista todistusta tärkeämpi on elämän 
todistus. Evankeliumin kertominen kotiväelle on erityisen haastavaa, mutta samalla 
se on alue, jossa voidaan saada uskon ja elämän parasta hedelmää. Koti ja suku 
ovat varsinaiset sadonkorjuupaikat.

Tehtävä 1: Kenen esimerkillinen koti oli kyseessä 2. Tim. 1:5 ja 3:14-15:ssa?

Tehtävä 2: Lue seuraavat kohdat ja mieti niitä!
1) Oletko kertonut uskostasi perheesi jäsenille?
2) Oletko kertonut perheesi ja sukusi jäsenille Kristuksesta?
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3) Oletko kutsunut perheesi ja sukusi jäseniä kirkkoon?
4) Pidätkö kotihartauksia?
5) Avaatko kotisi rukouspiireille, kotokokouksille, lasten kokouksille?
6) Onko perheesi ja sukusi keskellä uskovia?
7) Oletko seurakunnassa pyytänyt esirukousta perheesi jäsenten ja sukulaistesi 
puolesta?
8) Onko seurakunnan pastori tai joku seurakuntalaisista vieraillut kotonasi?
9) Onko perheessäsi joku, jonka pelastumista rukoilet ja josta huolehdit?

Tämän jakson muistolause on Ef. 2:8-9.

7. päivä: Työpaikka ja koulu
Seuraavaksi evankeliumi on kerrottava työ- ja koulutovereille sekä ystäville. Monet 
joutuvat viettämään työpaikoilla ja kouluissa enemmän aikaa kuin kotonaan. Ne 
ovat parhaita evankelioimispaikkoja. Ensiksikin on selkeästi annettava ymmärtää, 
että on uskova kristitty. Monet luopuvat nopeasti sanoen, että vaikka 
seurakunnassa on jumalanpalveluksia ja evankelioimiskokouksia, ei niihin kukaan 
tule. Jos sanomme vauvalle: ”Pue päällesi! Syö ruokasi! Lue kirjoja! Tule 
kokouksiin!” kykeneekö hän siihen? Sinun tehtäväsi on työpaikalla, koulussa eli 
siellä, missä ihmiset ovat, auttaa heitä pukeutumaan, syömään ja opastaa heitä. 
Toisin sanoen sinun tehtäväsi on kuunnella, jutella, osallistua suruihin ja iloihin, 
todistaa Kristuksesta osoittamalla rakkautta käytännöllisellä tavalla.

Tehtävä 1: Luuk. 4:18-19:ssa kuvataan Jesajan profetian sanoin Jeesusta 
Kristusta. Mitä Herra teki?
1) köyhille  (                                                                                                 )

2) vangituille  (                                                                                                 )

3) sokeille  (                                                                                                 )

4) sorretuille  (                                                                                                 )

Tehtävä 2: Lue seuraavat kohdat ja mieti niitä!
1) Tietävätkö ihmiset työpaikallasi tai koulussasi, että sinä olet uskova kristitty?
2) Oletko kutsunut työ- tai koulutovereitasi kirkkoon?
3) Oletko pyytänyt esirukousta seurakunnassasi työpaikan tai koulun ihmisten 
puolesta?
4) Onko seurakuntasi tehnyt mitään työpaikkasi tai koulusi hyväksi saadakseen 
mahdollisuuden viedä niihin evankeliumin sanaa?
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KUUDES JAKSO  -  KOTIKÄYNTITYÖ

Kotikäyntityö on raamatullinen menetelmä
1) Jumala lähetti Herran Kristuksen itsensä vierailemaan meidän luonamme. (Fil. 
2:6-7)
2) Herra Kristus itse vieraili ihmisten kodeissa.

Betanian Martan ja Marian kodissa (Luuk. 10:38-42)
Sakkeuksen kodissa (Luuk. 19:1-10)
Pietarin kodissa (Matt. 8:14-15)
Kapernaumin kodissa (Mark. 2:1-12)

3) Herra Jeesus lähetti opetuslapsensa pareittain. (Luuk. 10:1-20)
4) Herra Kristus halusi ja määräsi opetuslastensa vierailemaan kodeissa. (Joh. 
20:21; Mark. 16:15)
5) Opetuslapset lähtivät niin kuin heitä oli käsketty. (Mark. 16:20)
6) Me kristityt olemme Kristuksen lähettiläitä, jotka Hän määräsi menemään 
julistamaan Kristuksen rakkauden sanomaa. (2. Kor. 5:19-20)

Kotikäyntityö on tehokas evankelioimismuoto ja sitä kykenee tekemään kuka 
tahansa.

 Vaikka Andreaksesta oli tullut juuri kristitty, hän johdatti Simon Pieterin 
Kristuksen luokse. (Joh. 1:40-42)

 Kertoessamme rakkaudella ja Pyhään Henkeen luottaen Raamatun sanaa 
Jumala avaa ihmisten sydämiä.

Kotikäyntityön tavoite
1) Meidän alueemme jokaiseen kotiin evankeliumi! Sitten kaikkeen maailmaan...
2) Jokainen johtaa yhden Kristuksen luokse!
Jos niin toimitaan käytännössä, niin seurakuntalaisten määrä kaksinkertaistuu. Kun 
panemme uskomme käytäntöön, Herra tekee työnsä.

Kolme kotikäyntitapaa
1) Ovelta ovelle työ (Kierretään alueen jokaisella ovella levittämässä traktaatteja ja 
muuta materiaalia.)
Toteutustapa:
On tehokkaampaa ojentaa ihmisille käteen traktaatti kuin panna se postiluukusta 
sisään. Traktaatissa tai seurakunnan esitteessä tulee olla myös Internet osoite, 
josta voi saada lisätietoja. Esittelemme itsemme ja ojennamme luettavan selittäen 
sen sisällön. Jos vastaanottaja osoittaa mielenkiintoa, heti voi Herran johdatusta 
rukoillen siirtyä henkilökohtaiseen evankeliointiin tai sopia myöhemmästä käynnistä 
pyytäen yhteystiedot.

2) Andreas työ (Yhdessä työparin kanssa vieraillaan toistuvasti sellaisen henkilön 
luona, jonka puolesta on rukoiltu, aina siihen asti, että hänet johdetaan Kristuksen 
luokse.)
Toteutustapa:
Muodostetaan työpari, jonka kanssa rukoillaan evankelioitavan puolesta.

 Ystävystytään asianomaisen kanssa kuuntelemalla häntä ja esittelemällä 
hänelle seurakuntaa.
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 Rohkeasti tartutaan tilaisuuteen ja käyttäen ”Neljä tosiasiaa” vihkosta 
aloitetaan evankeliumin julistus ja johdetaan henkilö Kristuksen luo.

 Toistetaan vierailuja.
 Kun asianomainen on tullut uskoon, muutetaan vierailut seurantatyöksi.

3) Seurantavierailu
Käydään kerran viikossa viisi kertaa vasta uskoon tullutta tapaamassa.
Toteutustapa:
Uskoon tulleen kanssa käydään läpi Johanneksen evankeliumi seuraavista 
näkökulmista käsin:
a. Mitä uskoon tulossa tapahtui? Luvut 1-3
b. Miten tästä eteenpäin tulee vaeltaa? Luvut 4-6

 Hengellinen kasvu
 Kasvu tulee Kristukselta
 Raamatun luku
 Rukous
 Todistaminen
 Uskovien yhteys
 Kuuliaisuus sanalle 

c. Miten Raamattua voi oppia ymmärtämään? Luvut 7-8
Kuuntele Raamatun opetusta!

 Lue Sanaa!
 Opiskele Sanaa!
 Opettele Raamattua ulkoa!
 Mietiskele Sanaa!
 Raamatun lukutapoja:

Lue rukoillen, että ymmärtäisit Sanan!
Lue huolellisesti!
Ajattele ja kysy mielessäsi kysymyksiä kuten: 

 Mitä kohta kertoo Jeesuksesta ja Jumalasta? 
 Millaisen esimerkin se antaa? 
 Mitä Jumala haluaa minun tekevän? 
 Mitä Herra lupaa tämän päivän vaellustani varten? 

d. Miten voi oppia rukoilemaan? Luvut 10-12
 Kiitosrukous
 Ylistys
 Palvonta
 Synnin tunnustus
 Pyyntörukous
 Esirukous

Jeesuksen nimessä rukoileminen
Rukouksen sanoja
Yhteinen rukous
e. Miten kasvetaan vahvaksi uskossa? Luvut 13-15

 Tunnustetaan oma heikkous
 Turvaudutaan Kristukseen
 Kasvu vaatii kärsivällisyyttä
 Seurakuntayhteyden tärkeys
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 Osallistuminen palveluun
f. Mitä Jumala odottaa meiltä? Luku 16 ja 17:38

 Olla maailman valona
 Heijastaa Kristusta
 Antaa aikaa Herralle
 Antaa lahjasi ja kykysi Hänen käyttöönsä
 Antaa omasi Kristukselle
 Antaa itsesi Hänelle
 Seurakunnan jäsenenä todistaa Hänestä muille

g. Miten saa tietää Jumalan tahdon? Luku 19:7-8 ja luvut 20-21
 Raamattu on kaikissa asioissa Jumalan ohjekirja.
 Luota Jumalaan ja jätä asiasi Hänelle!
 Odota kärsivällisesti!
 Kuuntele uskossaan varttuneiden hyviä neuvoja
 Jumala ohjaa myös olosuhteittesi kautta avaten ja sulkien ovia.


Lisäksi jokaisella käynnillä kannattaa antaa vastauskoon tulleelle kirjasia, jotka 
valaisevat seuraavia asioita:
1) Pelastusvarmuutta
2) Raamatun lukua
3) Rukousta
4) Kastetta ja ehtoollista
5) Todistamista 

Kotikäyntityön kirkkaus
Kotikäyntityön ilo Room. 10:14-15
Käsky kylvää Saarn. 11:6
Leikkuun lupaus Ps. 126:5-6

Kotikäyntityössä huomioitavaa

1. Sisäinen valmistautuminen
Jotta kotikäyntityö kantaisi hedelmää, on ennen kaikkea rukoiltava, että Pyhä Henki 
olisi kanssamme ja tekisi työtään.

2. Varusteet
a) Raamattu, mutta ei liian iso. Muuten asianomainen saattaa kokea, että häntä 
ollaan tulossa käännyttämään.
b) Muutamia kappaleita ”Neljä tosiasiaa” vihkosta kannattaa aina pitää mukanaan. 
Sen lisäksi muita tilanteeseen sopivia traktaatteja ja kirjasia. Jos on kysymys 
läheisestä ystävästä, kannattaa viedä myös pieniä tuliaisia.
c) Seurakunnan esite ja muita esitteitä.

3. Kahden muodostama työtiimi
a) Tapaatte parin kanssa sovitussa paikassa ja rukoilette ennen lähtöä.
b) Parin ei pidä puhua kilpaa keskenään. Toiselle riittää pienet avustavat lauseet ja 
todistukset. 
c) Jos kodissa on pieniä lapsia, toinen voi leikkiä lasten kanssa tai auttaa 
askareissa.
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4. Huolellinen yhteyden rakentaminen
Yleensä on hyvä aloittaa esittelyllä: ”Olemme se ja se, siitä ja siitä seurakunnasta.” 
Sitten pitää pyytää lupa saada astua sisään: ”Emme kai ole häiriöksi, jos 
piipahdamme sisään?” On tärkeätä, että ystävällisyys ja Herran rakkaus asukkaita 
kohtaan välittyy aidosti tervehdyksestä. Siinä kannattaa käyttää pieniäkin huomioita 
voidakseen viedä keskustelua luontevasti eteenpäin. Tärkeä on tiedostaa, että 
Herra on kanssanne ja johdattaa teitä. Voitte täysin luottaa Häneen.

5. Siisti pukeutuminen
Vaatimaton mutta siisti puku päälle, silläkin voi levittää Kristuksen tuoksua 
ympärilleen. Hengityksen ja suun pahaa hajua vältettävä.

6. Kärsivällisyys
Eivät suinkaan kaikki ihmiset avaa sydäntään. Jotkut ovat pidättyväisiä, jotkut 
ilmeettömiä. Jotkut saattavat ajaa tulijan heti pois. Jotkut saattavat osoittaa 
ärtymystä. Silloin pitää nostaa katse Herraan. Hän on kanssamme ja saamme 
rukoilla sitkeästi myös vastustajien puolesta.

7. Kotikäynnin ajankohta
Me olemme heikkoja. Lisäksi liha taistelee meissäkin Henkeä vastaan. Olen ehkä 
aamupäivällä töissä ja iltapäivällä hoitamassa muita velvollisuuksia ja väsynyt. 
Tänään on ehkä liian kylmä tai liian kuuma. Erilaisista syistä meillä on kiusaus jättää 
sovittu kotikäynti väliin. Siksi on tärkeätä, että sovitaan tietty tai tietyt viikonpäivät 
kotikäyntejä varten ja pidetään siitä tiukasti kiinni. On huomioitava myös se, 
ettemme mene silloin, kun asianomainen ruokailee tai hänelle ei sovi. Jos vierailu 
on sovittu etukäteen, on tiukasti pidettävä kiinni kellonajasta.

8. Keskustelun käynnistys
Ensi tapaamisellakin on helppo päästä liikkeelle, jos asianomainen kysyy, 
olemmeko uskovia kristittyjä. Kannattaa harjoitella, että osaamme sujuvasti käydä 
keskusteluun.

9. Kerro evankeliumi rehellisesti!
Odota, että pääsisit pian ja suoraan kertomaan evankeliumin hyvän sanoman. 
Huolehdi siitä, ettei synny väittelyä. Tarkoitus ei ole voittaa väittely, vaan voittaa 
sydän Kristukselle. Keskustelun kuluessa saattaa nousta monenlaisia asioita kuten 
yhteiskunnallisia, poliittisia ja kasvatusongelmia. Toisaalta keskustelu voi viedä 
juoruamisenkin suuntaan. Siksi on aina pidettävä mielessä kotikäynnin tarkoitus ja 
palauttaa keskustelu Kristuksen evankeliumiin.

10. Ystävällisyys
Ystävällisyys on evankelioimisessa aivan välttämätöntä. Meidän tulee olla 
kohteliaita, huomaavaisia ja ymmärtäväisiä.

11. Kehuminen
Keskustelua helpottaa, kun löydämme mitä tahansa kehumisen aihetta 
asianomaisen lapsissa, kodissa, puutarhan kukissa jne.
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12. Tärkeämpää kuin olla hyvä puhuja on olla hyvä kuuntelija.
Eräät haluavat niin voimakkaasti kertoa evankeliumin, että puhuvat yhtä mittaa. On 
myös niitä, jotka eivät välitä siitä, ymmärtääkö kuulija sanotun tai kuunteleeko hän 
ylipäänsä. Pitää kuulijalle antaa tilaisuus puhua ja sanottua on kuunneltava tarkasti. 
Kysymyksiin tulee vastata ymmärtävään sävyyn.

13. Ystävystyminen
Luottamuksen saavuttaminen on kotikäyntityön avain. Meidän tulee ystäväystyä 
niin, että voimme puhua mistä asiasta tahansa.

14. Valmistautuminen seuraavaan käyntiin
Kauppias pyrkii siihen, että ensi kertaa liikkeeseen saapuneesta tulee asiakas. 
Kotikäyntityössä tavoitteena on saada sovituksi myös seuraava tapaaminen.

15. Rukous poistuttaessa
Kun olemme palaamassa kotikäynniltä, pyydämme: ”Saisimmeko vielä rukoilla 
lyhyesti puolestanne?” Sitten rukoilemme tiiviin rukouksen asianomaisen ja hänen 
rakkaittensa puolesta.

Jälkiarvio

 Oliko käynti riittävästi valmistettu rukouksella?
 Saimmeko hyvän yhteyden henkilöön, syntyikö ystävyyssuhde?
 Annoimmeko ”Neljä tosiasiaa” luettavaksi?
 Avautuiko tilaisuus seuraavaan käyntiin?
 Annoimmeko raportin käynnistämme seurakunnalle?

Tämän jakson muistolause on Room. 10:9.

LISÄTAPOJA KOTIKÄYNTEJÄ JA ULKOILMAEVANKELIOINTIIN

Asuntolaevankeliointi
Opiskelija- ja muissa asuntoloissa voidaan toteuttaa kotikäynti kampanjoita mm 
siten, että etukäteen kirjeitse ilmoitetaan, mihin aikaan suunnilleen tullaan 
vierailulle.

Kyselymuotoinen evankeliointi
Kotikäynnillä tai kadulla erilaisten markkina ym. tapahtumien yhteydessä on 
suhteellisen helppo saada yhteys ihmisiin pyytämällä heitä vastaamaan tiettyihin 
maailmankatsomus- tai muihin kyselyihin. Ulkoilmassa niihin on hyvä yhdistää 
kahvi- tai teetarjoilua. Kyselyyn vastanneille voidaan kertoa evankeliumi ja antaa 
luettavaa. Siitä voidaan sitten edetä myös kotikäynteihin. Alla esimerkki yhdestä 
kyselykaavakkeesta:

Maailmankatsomuskysely
1) Kun elämäsi on lopussa, mitä toivot, että olisit saavuttanut?
2) Mikä on elämäsi tarkoitus?
3) Kenellä on oikeus määrittää mikä on “oikein?”
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   a) jokaisella ihmisellä b) yhteiskunnalla c) medialla d) uskonnolla e) Jumalalla
   f) Raamatulla g) kulttuurilla h) jollakin muulla
4) Kuinka sinä määrität “hyvän”?
5) Kuinka sinä määrität “synnin”?
6) Mitä tapahtuu kun kuolet?
7) Mitenkä kuvailisit itseäsi?
    a) ateisti b) agnostikko (tunnustaa ettei tiedä) c) tapakristitty 
    d) uskovainen kristitty e) muslimi f) polyteisti (on monta jumalaa) g) joku muu?
8) Oman ymmärryksesi mukaan, mikä on Jeesuksen Kristuksen Evankeliumi?

Saatuaan vastaukset kysyjä kertoo sitten evankeliumin:
1) Jumala on hyvä Luoja,
2) Ihminen on syntinen (anna esimerkki!), 
3) Pelastus on lahja, joka saadaan yksin Kristuksen täydellisen elämän ja 
sijaiskuoleman takia uskon kautta,
4) Kristus tulee takaisin tuomitsemaan oikein ja hallitsemaan omiensa kanssa maan 
päällä iankaikkisesti, josta on todistuksena Kristuksen ylösnousemus.
5) Kutsu kuulija tekemään parannus (lakata luottamasta itseensä tai muihin 
asioihin) ja luottamaan Herraan Kristukseen.

KUUDENNEN JAKSON TEHTÄVÄT
 
1. päivä:

Sunnuntain saarnasta voi oppia monenlaista. Kirjoita saarnaajan nimi, saarnan aihe 
ja Raamatun kohta ja tiivistä kuulemasi saarnan pääajatukset muistikirjaasi.

2. päivä: Naapurusto
Ensimmäisenä halaisimme tehdä kotikäyntejä lähiympäristössä. ”Mitähän tuo 
naapuri tekee?” ihmettelee moni tänä aikana, jona naapurien välinen 
kanssakäyminen on muuttunut ohueksi. Mutta jos lähdemme järjestelmällisesti 
palvelemaan ja todistamaan heille, saamme yhä nykyäänkin nähdä runsasta satoa. 
Kodeissa on monenlaisia ongelmia ja taakkoja. Pelastus antaa niihin ratkaisun.

Tehtävä 1: Joh. 4:1-42 (erityisesti jakeissa 4:28-30, 39-42):ssa kerrotaan, miten 
erään kaupungin yhden ainoan naisen todistuksen seurauksena koko kaupunki 
uskoi Jeesukseen.
1) Mikä oli kaupungin nimi? (                                                                            )
2) Mihinkä ihmisryhmään asukkaat kuuluivat? (                                               )
3) Millaisesta naisesta oli kysymys? (                                                               )  
4) Mitä nainen teki? (                                                                                         )

Tehtävä 2: Tiedätkö kolmessa lähimmissä talossa asuvista ihmisistä heidän 
nimensä ja millaista työtä he tekevät?     Kyllä           En   
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Tehtävä 3: Mitä kouluja, sairaaloita ja laitoksia on sinun kaupungissasi?

Tehtävä 4: Kirjoita ideoita siitä, millaista todistusta tai palvelua voisit 
henkilökohtaisesti suorittaa naapurustossasi tai kaupungissasi!

Tehtävä 5: Kirjoita ideoita siitä, millaista todistusta tai palvelua voisi seurakuntasi 
suorittaa naapurustossasi tai kaupungissasi! 

3. päivä: Kauempana
Vaikka emme voikaan tehdä kotikäyntityötä kauempana, se ei tarkoita, etteikö 
evankeliumin julistus vastuu sielläkin kuuluisi meille. Jeesus sanoi: "Menkää 
kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumia kaikille luoduille.” (Mark. 16:15) 
Julistaessaan evankeliumia Vähässä Aasiassa Paavali sai yöllä näyssä kutsun 
”Tule Makedoniaan ja auta meitä!” Pyhän Hengen johtamana hän purjehti sinne ja 
aloitti Euroopan evankelioinnin. ja näin hyvä sanoma levisi sinne. (Ap.t. 16:6-10) 
Meillä on vastuu myös siitä, että evankeliumi leviää kauas.
1. Esimerkiksi Japanissa vain yhdessä viidestä kauppalasta ja kylästä on kristillinen 
kirkko tai kotikokous.
2. Tehtävämme on lähettää lähetystyöntekijöitä myös kaukaisiin maihin.

Tehtävä 1: Lue Matt. 28:18-20 ja täydennä seuraavat lauseet!
 "Minulle on annettu (               )  (                 ) taivaassa ja maan päällä. Menkää siis 
ja (                         ) (                          ) kansoista minun opetuslapsiani. Kastakaa 
heidät Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja (                        ) heitä pitämään 
kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne 
(                  ) (                        )  (                          ) loppuun saakka."    

Tehtävä 2: Onko sinun lähelläsi kyliä, joissa ei ole minkäänlaista todistusta 
Jeesuksesta?        Kyllä                 Ei      

Tehtävä 3: Lähettääkö ja tukeeko rukouksin ja taloudellisesti sinun seurakuntasi 
yhtään ulkolähetystyöntekijää?       Kyllä                 Ei      

Muistatko tämän jakson muistolauseen?

4. päivä: Ihmiset kaipaavat pelastusta
Kun alkaa tehdä henkilökohtaista evankelioimistyötä, ensivaikutelma on, että 
ihmisten sydämet ovat tiukasti lukittuja. Ihmiset torjuvat tulijan, saamme 
osaksemme myös pilkkaa ja jotkut alkavat väitellä kanssamme. Jumalasta erossa 
olevan ihmisen sydän on pimentynyt, mieli on turhistunut,  eivätkä he ymmärrä 
Hengen puhetta. (Room. 1:21)
Mutta kun väittelemättä, kinastelematta, rukouksissa jatkamme kärsivällisesti 
rakkauden osoittamista, näemme, että ihmisten sydämien pohjasta löytyy kaipaus 
totuuteen, onneen ja Jumalan puoleen. Kaikki ihmiset ovat jonkin tasoisia etsijöitä. 
(Saarn. 3:11)
Ihmiset tarvitsevat Pelastajan. (Ap.t. 16:30-31)
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Tehtävä 1: Evankeliumin julistusta verrataan kylvämiseen. Lue seuraavat kaksi 
Raamatun kohtaa ja merkitse  rasti ruutuun!
1) Käsky (Saarn. 11:6)           
2) Lupaus ( Ps. 126:5-6)       

Tehtävä 2: Lue seuraavat kaksi Raamatun kohtaa! Mihin niissä verrataan ihmisiä? 
Kirjoita, mitä vertaus kuvaa!

Vertaus Kuvaus

 Matt. 9:36 Lampaat ilman paimenta

 Jes. 53:6 Kukin kulkee omia teitään

 
Tehtävä 3: Millaisia ihmisiä Jeesus Kristus tuli pelastamaan?
1) Luuk. 15:4 (                                                                                                      )
2) Luuk. 5:32 (                                                                                                      )

5. päivä: Ihmiset kaipaavat ystävyyttä
Yksinäisyys on tämän päivän ihmisten tunnussana. Nuoret puhuvat siitä, työikäiset 
eivät luota muuhun kuin rahaan ja itseensä, vanhukset pelkäävät heitteille jättöä ja 
kuolemaa. Miksi ihmiset kokevat yksinäisyyttä, vaikka heidän ympärillään saattaa 
olla vilkastakin elämää?

1. Heiltä puuttuu ystäviä, jotka rakastavat ja auttavat heitä ehdoitta.
2. He eivät tiedä, mikä on heidän elämänsä tarkoitus.
3. Kaikkien edessä on kuolema, mutta he eivät löydä ratkaisua siihen.

Tule sinä Kristuksen rakkauden ja Pyhän Henegen voiman rohkaisemana heidän 
todellisiksi ystävikseen, heitä ymmärtäen, kuunnellen, jakaen sydäntä ja auttaen. 
Niin sinä voit esitellä heille iankaikkisen Ystävän Jeesuksen Kristuksen.

Tehtävä 1: Miten Jeesus nimittää meitä Joh. 15:15:ssa?

Tehtävä 2: Kristus on meidän ikuinen ystävämme, joka kantaa taakkamme. Minkä 
laisia taakkojamme Hän kantaa Jes. 53:4 mukaan?
   Sairautemme
   (                                            )

6. päivä: Ihmiset kaipaavat rakkautta.
Eräs henkilö sanoi: ”Se, ettei saa rakkautta, on maanpäällinen helvetti. Se, ettei 
kykene rakastamaan, on ikuinen kadotus.” Vaikka eläisi kuinka taloudellisesti 
ylellistä elämää tahansa ja vaikka saavuttaisi kuinka paljon viisautta ja menestystä, 
mutta jää osattomaksi rakkaudesta, sydän ei löydä tyydytystä. Rakkaus kykenee 
korjaamaan vinoutuneet suhteet lasten ja vanhempien, aviopuolisoiden, sisarusten 
ja ystävien välillä. Mutta inhimillinen rakkaus on usein ehdollista, itsekästä ja 
ohimenevää. Mistä löytyy ikuinen rakkaus? Me voimme elämällämme, 
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palvelullamme ja sanoillamme välittää sydämeltä sydämelle ikuista rakkautta, 
Kristusta.

Tehtävä 1: Millä tavalla Jumala on ilmaissut meille ikuisen rakkautensa? (Room. 
5:8)

Tehtävä 2: Mistä löytyy rakkaus Johanneksen mukaan? (1. Joh. 4:10)

Tehtävä 3: Millä tavalla voisimme osoittaa Kristuksen rakkautta kotona, 
naapurustossa, koulussa ja työpaikalla? Mieti ja kirjoita ylös käytännöllisiä tapoja 
rakkauden osoittamiseen.

7. päivä: Ihmiset etsivät ratkaisuja heitä kalvaviin ongelmiinsa.
Elämässä on toki mukavia ja iloisia asioita, mutta totta on, mitä eräs sanonta sanoo: 
Ihmiselämä on lyhyt ja siinä on paljon kärsimystä.” kaikilla naapureillasi, 
opiskelutovereillasi, esimiehilläsi ja työtovereillasi on omat taakkansa 
kannettavanaan.
On taloudellisia huolia, sairautta, avioliiton ongelmia, sukulaisten ristiriitoja, 
työpaikan ihmissuhteiden jännitteitä, lasten epäsosiaalisuutta ja kurittomuutta, 
paineita sisäänpääsykokeista ja työnsaannista jne. Kaikissa niissä tarvitaan 
käytännöllistä apua kuten rahaa, sovittelua ja neuvontaa. Mutta todellinen vastaus 
löytyy vasta sitten, kun ihminen saa kohdata Kristuksen omana Vapahtajanaan ja 
kun Jumala tulee hänen elämänsä keskukseen.

Tehtävä 1: Lue seuraavat kolme Jeesuksen Kristuksen sanaa!
1) Joh. 16:33         luettu 
2) Joh. 14:1         luettu 
3) Matt. 6:33         luettu 

Tehtävä 2: Mitkä ovat seuraavien Raamatun kohtien lupaukset ja ehdot?

Lupaus Ehto

Matt. 11:28 (                                          ) Käynti Kristuksen luokse

1. Piet. 5:7 Jumala huolehtii (                                                          )

Fil. 4:6 (                                          ) Asioiden jättö Jumalalle

Ratkaisu huoliimme löytyy, kun uskomme sydämestämme Kristukseen, iloitsemme 
aina Hänessä, rukoilemme lakkaamatta ja kiitämme kaikesta. (1. Tess. 5:16-18)
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SEITSEMÄS JAKSO  -  SEURANTATYÖ

Miksi niiden, jotka ovat päättäneet lähteä etsimään, on kovin vaikea pysyä uskossa?
Tähän asti seurakuntien evankelioimistyön heikoin lenkki on ollut siinä, että ne 
henkilöt, jotka evankelioimiskokouksissa tekivät päätöksen lähteä etsimään tietä, 
lähes kaikki on menetetty.

1. Onko vika päätöksen tehneissä vai uskovissa (seurakunnassa), joka heitä 
opasti? Oliko heidän ratkaisunsa vain hetken tunnetta? Oliko siis kysymys 
merkityksettömästä päätöksestä vai siitä, että julistaja teki heihin vaikutuksen?
Meidän on helppo vierittää syy ratkaisun tehneisiin. Mutta onko lopultakaan siitä 
kysymys?

2. Kaksi suurta syytä:
1) Ohjauksen alussa ei ratkaisun tehnyttä johdettu Jumalan sanalla uudesti 
syntymään asti.
2) Uudesti syntyneestä uudesta hengellisestä lapsesta ei oikealla tavalla 
huolehdittu seurantatyössä.

Mitä seurantatyö on?
Se tarkoittaa ”perässä kulkemista”.
Se voidaan määritellä seuraavasti:
”Seurantatyö on sitä, että Jeesuksen Kristuksen sydämeensä Vapahtajana 
vastaanottaneet liitetään Kristuksen ruumiiseen, seurakuntaan siten, että he 
pääsevät kasvamaan toisia Kristuksen luo johtaviksi uskoviksi. Seurantatyö on 
pitkäaikaista hänestä rakkaudella huolehtimista, yhteyden pitoa, opettamista ja 
johtamista.”

Seurantakäyntien tärkeys
Ratkaisun tehnyt kohtaa joko päätöksen tehtyään tai muutaman päivän sisällä 
Saatanan hyökkäyksen, jolla se pyrkii tekemään turhaksi päätöksen, synnyttämään 
epäilyjä, epätoivoa ja vastahenkeä. Juuri silloin 24 tunnin sisällä tapahtuva 
ensimmäinen seurantakäynti on äärimmäisen tärkeä. Kun se tehdään rakkaudessa 
ja vakuuttavuudella, se avaa tien seuraaville neljälle kotikäynnille, joiden aikana 
ratkaisun tehnyt johdetaan vahvalle kasvu-uralle. Kotikäynnin tekijä ei vain opeta 
sanaa, vaan uskollisuudellaan, innollaan, rakkaudellaan ja huolenpidollaan 
muodostuu ratkaisun tehneelle esimerkiksi siitä, millainen on uskova kristitty. 
Hänellä on ratkaisevan suuri vaikutus vastakääntyneeseen.

Seurantatyön motto ja Raamatun esimerkki

1. Motto
”Ainoankaan vastasyntyneen hengellisen vauvan ei saa antaa kuolla meidän 
rakkautemme ja huolenpitomme puutteen vuoksi.”
Vastasyntynyt vauva ei itse vielä ymmärrä mitään eikä osaa tehdä mitään. Siksi 
ketkään vanhemmat eivät laiminlyö vauvan maidon saantia ja sen vaatteista 
huolehtimista. 
Samoin juuri Pyhästä Hengestä uudestisyntyneet ovat hengellisiä vauvoja. Ikävä 
kyllä usein jälkihoitotyö kuitataan lauseella: ”Olipa hieno juttu. Tule kirkkoon! Lue 
Raamattua ja rukoile joka päivä!” Se on samaa kuin sanoisimme vastasyntyneelle 
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vauvalle: ”Onneksi olkoon! Jääkaapissa on lihaa, valmista siitä paisti, syö ja kasva 
isoksi!” 

2. Raamatun esimerkki
Kristuksen esimerkki Paavalin esimerkki
Matt. 13:36 Ap.t. 15:36; 18:23
Joh. 21:15-17 Kol. 1:28-29

 
Kuka tekee seurannan?

Järkihoitotyö kuuluu kaikille hengellisesti terveille uskoville.
Siinä on kolme keskeistä asiaa:
1. Seurantatyön sydän
Kun Kristuksen rakkaus lämmittää sydäntämme, kykenemme jälkihoitoon.
2. Seurantatyön koulutus
Tarvitsemme koulutusta ja harjoittelua siihen, miten jälkihoitoa suoritetaan.
3. Seurantatyön organisointi
Kuka tahansa kykenee tekemään seurantatyötä omaehtoisestikin, mutta ettei 
ainoakaan vastakääntynyt jäisi sen ulkopuolelle ja että se olisi riittävää, tarvitaan 
työn organisointi ja vastuunjako.

Miten seurantatyötä tehdään?

1. Seurantatyön perusta
Kaikessa perusta on tärkeä. Jälkihoitotyön perustan muodostaa kaksi asiaa:
 Ensiksikin silloin kun tehdään kotikäyntityötä tai kokousten jälkeen, ihminen 
johdetaan Jumalan sanalla tekemään parannus synneistä ja uskomaan Kristukseen 
omana Pelastajanaan (kääntymään, uudesti syntymään). On mahdotonta kasvattaa 
sellaista, mikä ei ole elossa.
 Pelastavaan uskoon johdattaessa valmistetaan samalla jälkihoitotyön alkaminen:

 Kysymällä nimi ja yhteistiedot
 Antamalla jälkihoitoon sopivaa materiaalia
 Kutsumalla henkilö seurakuntaan, raamattusoluun tai kokoukseen
 Sopimalla seuraavasta tapaamisesta
 Raportoimalla seurakunnan pastorille

2. Seurantavierailut
Seurakunnan paimenen ohjeiden mukaisesti muodostetaan seurantatyöpari, joka 
käy uskoon tulleen luona viiden viikon aikana viisi kertaa.
Ensimmäinen käynti pitää tehdä 24 tunnin sisällä uskoon tulosta.
Silloin hyödynnetään materiaalia ensi askeleita ottaville.

3. Vastaanotto seurakuntaan
1) Saatuaan tiedon uudesta uskoon tulleesta seurakunnan paimen ottaa häneen 
välittömästi kirjeitse yhteyttä ja tekee hänestä merkinnät rekisteriin.
2) Kun uusi tulee seurakunnankokoukseen, hänet esitellään seurakunnalle ja 
toivotetaan tervetulleeksi myös sopivaan ryhmään.
3) On hyvä pitää hänelle myös tervetuliaisjuhla
4) Rohkaistaan häntä osallistumaan sopivaan ryhmään.
5) Suositellaan hänelle uusille jäsenille tarkoitettuun kurssiin
6) Opastetaan hänet rukous- ja raamattupiiriin tai kotikokoukseen
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7) Rohkaistaan häntä varhaisessa vaiheessa mukaan todistustyöhön
8) Annetaan hänelle mahdollisimman pian tilaisuus kertoa todistus seurakunnan 
kokouksessa
9) Aloitetaan rukous hänen perheensä ja ystäviensä puolesta ja etsitään yhteyttä 
myös heihin.

Seurantatyössä käytettävä materiaali

Uuras Saarnivaaran: ”Katso, tässä on tie” on hyvä ja tiivis opas uskonelämään.
(https://herätysseura.fi/?product=katso-tassa-on-tie-uuras-saarnivaara) 3 euroa/kpl
Tämä kirja annetaan jokaiselle, joka kääntyy Herran puoleen.
Voidaan käyttää myös Alfa materiaalia.

Tämän jakson muistolause on Joh. 1:12.

SEITSEMÄNNEN JAKSON TEHTÄVÄT
 
1. päivä:

Sunnuntain saarnasta voi oppia monenlaista. Kirjoita saarnaajan nimi, saarnan aihe 
ja Raamatun kohta ja tiivistä kuulemasi saarnan pääajatukset muistikirjaasi.

2. päivä:  Ihmiset etsivät ratkaisua synnin ja kuoleman pelkoon
Eräs ranskalainen psykiatri sanoi, että 99% psykiatrisista sairaista paranisi heti, jos 
synnin ja kuolemanpelon ongelma ratkaistaisiin. Kaikki ihmiset ovat synnin ja 
kuoleman orjia tunnustuvat he sen tai ei. Monet tajuavat sen, mutta eivät kuitenkaan 
halua sitä myöntää. Kun sen tunnustaa, lähestytään pelastusta.
Mikä panee ihmisen huutamaan: ”Minä kurja ihminen! Kuka vapauttaa minut tästä 
kuoleman ruumiista?” (Room. 7:24) tai "Mitä minun pitää tehdä, että pelastuisin?" 
(Ap.t. 16:30) Sen saa aikaan
1) meidän esirukouksemme ja rakkaudellinen lähestymisemme,
2) Jumalan sanan ja Pyhän Hengen työ.

Tehtävä 1: Harjoittele ”Neljä tosiasiaa” vihon köyttöä!

Tehtävä 2: Lue Matt. 9:22 (verenvuototautinen nainen), Mark. 10:52 (sokea 
Bartimeus) ja Luuk. 7:50 (Jeesuksen hajuvoiteella voidellut nainen) ja kirjoita se, 
mitä yhteistä Jeesus heille sanoi!

3. päivä: Ihmiset etsivät vastauksia elämänsä kysymyksiin
 Mistä ihminen tulee ja minne hän on matkalla?
 Mitä kuoleman jälkeen tapahtuu?
 Miksi Jeesus Kristus on ainoa Pelastaja?
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 Miksi voidaan sanoa, että Raamattu on Jumalan sana?
 Miten voidaan todistaa, että Jeesus Kristus nousi todellakin haudasta?
 Miksi Jumala salli ihmisen tehdä syntiä?
 Miksi Jumala ei pelasta kaikkia ihmisiä?

On paljon ihmisiä, jotka tosissaan eivätkä siis pilkkamielellä kamppailevat tällaisten 
kysymysten kanssa. Älyllisin vastauksin ihminen ei voi löytää tietään Jumalan luo. 
Eikä ole niin, että hän ei voisi uskoa saamatta vastauksia näihin kysymyksiin.
Millä tavalla näitä kyseleville ihmisille tulee vastata?
1. Parasta uskon puolustusta on se, että ihmiset näkevät sinun rakkautesi, ilosi ja 
rauhasi.
2. Hyvällä Raamatun käytännöllisellä tuntemisella noihin kysymyksiin löytyy 
vastaus.
3. Kun myönnät rehellisesti, ettet vielä itsekään osaa vastata johonkin 
kysymykseen, niin se avaakin ihmisten sydämet.

Tehtävä: Millä tavalla uskoa tulee puolustaa 1. Piet. 3:15-16 mukaan?

4. päivä: Mitä minulle tapahtui?
Lähes poikkeuksetta pian kääntymisen jälkeen Saatana tulee kuiskimaan 
vastakääntyneelle esimerkiksi: ”Teitpä tyhmästi. Ei tuo kaunan jatku. Nyt voit vielä 
perua.” Ensimmäinen 24 tunnin sisällä on tehtävä ensimmäinen seurantavierailu, 
jossa käydään läpi ”Neljä tosiasiaa” vihkosen lopussa oleva osio eli mitä uskoon 
tulossa tapahtui.

Tehtävä 1: Lue Joh. 1:12 ja vastaa kysymyksiin!
1) Mitä ihmisestä tulee, kun hän ottaa vastaan Kristuksen?

2) Kuka teki sinusta Jumalan lapsen?

3) Milloin sinusta tuli Jumalan lapsi?

Tehtävä 2: Mikä Joh. 3:3:n mukaan on välttämätöntä, jotta ihminen voisi nähdä 
Jumalan valtakunnan?

Tehtävä 3: Mitä Joh. 3:16 mukaan annetaan sille, joka uskoo Kristukseen?

5. päivä: Miten tästä eteenpäin pitää vaeltaa?

Tehtävä 1: Vastaa kysymyksiin!
1) Kenellä on 1. Joh. 5:12:n mukaan elämä?

2) Millaisesta ihmisestä on kysymys?

3) Millä tavalla toteutuvat elämässäsi seuraavat viisi asiaa, jotka auttavat kristityn 
kasvussa?
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 Raamatun lukeminen
  Rukous
 Todistaminen
 Seurakuntayhteys
 Sanan soveltaminen omaan elämään

Tehtävä 2:  Miten sinun Raamatun lukemisessasi toteutuvat seuraavat asiat?
 Lue Sanaa!
 Opiskele Sanaa!
 Opettele Raamattua ulkoa!
 Mietiskele Sanaa!
 Raamatun lukutapoja:

Lue rukoillen, että ymmärtäisit Sanan!
Lue huolellisesti!
Ajattele ja kysy mielessäsi kysymyksiä kuten: 

 Mitä kohta kertoo Jeesuksesta ja Jumalasta? 
 Millaisen esimerkin se antaa? 
 Mitä Jumala haluaa minun tekevän? 
 Mitä Herra lupaa tämän päivän vaellustani varten?

6. päivä: Miten tulisi rukoilla?

Tehtävä 1: Vastaa seuraaviin kysymyksiin!
1) Kun rukoilemme, kenen kanssa me olemme yhteydessä?

2) Millaisia kolmenlaisia rukousvastauksia kristitty saa?
 (                                                                                                          )

 (                                                                                                          )

 (                                                                                                          )

3) Kirjoita, mitä Kristus lupaa Joh. 15:16:ssa!

Tehtävä 2: Vastaa seuraaviin kysymyksiin!
1) Miten 2. Kor. 12:9:n mukaan Jumalan voima vaikuttaa?

2) Kuka Ap.t. 1:8 mukaan antaa meille voiman toimia Kristuksen todistajina?

Tehtävä 3: Onko sinut kastettu ja oletko seurakunnan jäsen?

Kyllä             Haluaisin saada kasteen                    En vielä      
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7. päivä: Vastaaminen Jumalan odotuksiin

Tehtävä 1: Vastaa seuraaviin kysymyksiin!
1) Mihin Matt. 5:14 vertaa Kristuksesta todistamista?

2) Millaisia lahjoja ajattelet Jumalan antaneen sinulle? Miten olet niitä käyttänyt?

Tehtävä 2:  Lue Sananl. 3:5-6 ja kirjoita kaksi myönteistä ja yksi kielteinen 
lukemastasi!

(                                                                                                              )

(                                                                                                              )

(                                                                                                              ) 

Tehtävä 3: Kirjoita mitä olet tästä koulutuskurssista oppinut ja miten sitä olet 
soveltanut elämääsi!

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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Liite 1: Millaisiin ihmisiin evankelioimistyössä törmätään?

Kotikäyntityössä ja asuntolaevankelioimisessa tavataan hyvin monenlaisia ihmisiä. 
Osa voi olla suhteessaan kristinuskoon hyvinkin avoimia ja vastaanottavaisia, osa 
välinpitämättömiä, osa uskonnollisesti  sitoutuneita, osa varautuneita, osa kielteisiä 
ja osa jopa hyökkäävän vihan valtaan joutuvia. 

Ihmisillä on erilaiset luonteet ja kaikilla on oma henkilöhistoriansa, joka vaikuttaa 
kohtaamisissa. Jotkut ovat välinpitämättömiä, jotka yrittävät päästä ”tunkeutujista” 
mahdollisimman pian eroon. Joku ilmoittautuu agnostikoksi tai ateistiksi, ja voi intou-
tua  väittelemään.  Joku  osoittautuu  poliittisesti  aktiiviseksi,  joku  luontoaktivistiksi, 
joku marksilaiseksi, joillekin yoga tai mindfulness ovat vahvasti pinnalla. Joku pitää 
kaikkia uskontoja yhtä hyvinä ja edustaa suvaitsevaisuutta. Joillekin opiskelu tai ra-
han hankkiminen on kaikki kaikessa. Joillakin saattaa olla taustallaan kristillinen ko-
tikasvatus tai jopa herätysliiketausta. Jotkut osoittautuvat aidoiksi etsijöiksi.

Kaikilla ihmisillä on myös päivittäisiä ongelmia tai syviä hiertäviä kysymyksiä sisim-
mässään. On niitä, jotka taistelevat mielenterveyskysymysten tai fyysisten sairauk-
sien kanssa. On niitä, jotka ovat kokeneet menetyksiä esimerkiksi työssä tai opiske-
lussa tai avioeroissa tai läheisen kuoleman vuoksi. On niitä, jotka kärsivät yksinäi-
syydestä tai vaikeista ihmissuhteista. Joillakin on murhetta raha-asioissa tai seurus-
teluongelmia. Joitakin painaa syyllisyys, tarkoituksettomuus tai häpeä. Jotkut ovat 
katkeruuden vallassa. Joitakin sitoo alkoholi tai huumeet.  Joillakin on paha stressi 
päällä opiskelujen tai työn vuoksi. Jotkut kokevat joutuvansa jatkuvan syrjinnän koh-
teeksi ja kokevat joutuneensa vainotuiksi. Jotkut hautovat itsemurhaa ja toiset pohti-
vat jonkun läheisensä itsemurhaa. Joitakuita pelottaa oma tai ihmiskunnan tulevai-
suus ilmastonmuutosten ja kulkutautien kourissa. Joku on pahasti peli tai seksiriip-
puvainen. Joillakin elämän rytmi on sekaisin. Jotkut uususkonnollisuuden syövereis-
sä olevista saattavat olla riivattuja eli demonin vallassa.

Kaikenlaisten ihmisten sydämiin evankeliumi voi kuitenkin löytää tien. Suurin este 
yleensä ei ole evankeliumi itse vaan se, että Jeesuksen kohtaaminen ei voi tapah-
tua ilman, että ihminen suostuu kohtaamaan totuuden myös itsestään.

Käytännön kokemus osoittaa vasta, miten eri ihmisiä voi lähestyä  ja miten evanke-
liumi saadaan välitetyksi heidän sydämiinsä asti. Ihmeellinen taikasana siinä on rak-
kaus, jossa asetutaan toisen alapuolelle ja omistaudutaan aidosti  toisen ihmisen 
elämäntilanteeseen. Erilaisten ihmisten kohtaaminen pakottaa myös opiskelemaan 
ja ajattelemaan. Toisaalta kotikäyntityötä tekevän ei tarvitse olla ”kaikkitietävä”. Hä-
nen on lupa myöntää, ettei osaa vastata kaikkiin kysymyksiin ja voi pyytää aikaa 
asian selvittämiseen ja uuteen tapaamiseen.

Liite 2: Millaisia kysymyksiä keskusteluissa kohdataan?

Kotikäyntityössä kohdataan usein samoja tyypillisiä kysymyksiä, joihin on hyvä edel-
tä käsin tutustua ja valmistaa niihin lyhyt ja naseva vastaus, jotta niiden kysymysten 
vuoksi keskustelu ei kulkisi sivuraiteille pois itse pääasiasta eli ihmisen johtamisesta 
Kristuksen luokse. Apologiaa eli uskon puolustusta käsittelevissä kirjoissa useimmat 
kysymyksistä selvitetään perusteellisesti. Siksi sellaiseen kirjallisuuteen tutustumi-
nen on hyödyllistä, mutta ei ehto työhön. 
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Tyypillisiä  kysymyksiä  ovat  harhaoppien  kuten  Jehovan  todistajien  suhde  sano-
maamme. Samoin usein kysytään eri kirkkokuntien erilaisuuteen liittyviä asioita ku-
ten, miten katoliset ja protestantit eroavat toisistaan. Kristinuskon ja muiden uskon-
tojen suhde nousee varsinkin siksi, että kristinusko on eksklusiivinen eli sulkee pois 
muut uskonnot ja uskontojen sekoituksen. 

Evoluutio, kehitysoppi nousee myös usein keskusteluissa esiin luomisen vaihtoehto-
na. Tieteisusko ja kristinusko asetetaan myös usein vastakkain, vaikka läntinen tie-
de on syntynyt pitkälti juuri raamatullisesta ihmiskuvasta käsin. Materialismi, natura-
lismi nousevat usein keskustelussa esiin.

Uususkonnollinen jälleensyntyminen ja karma sekä ihmiskeskeinen buddhalainen 
mietiskely kohdataan usein. Raamatun luotettavuuden perusteet on kyettävä selittä-
mään.  Yliluonnollisten kokemusten psykologisoivat  selitykset  voivat  myös nousta 
esiin. Pahan alkuperä ja Saatanan olemassaolon kiistäminen ovat myös tyypillisiä. 

Kärsimyksen ongelma, sota, sairaudet, luonnonmullistukset, vääryys nostetaan hel-
posti Jumalan rakkauden vastakohdaksi. Ihmisen vapaus ja vastuu, eksistentialisti-
nen vapaus ja kohtalousko saattavat nousta myös keskustelussa esiin. 

Kristillisen ihmiskäsityksen kiistävä LGBTQ+ ideologia ja feminismi nousevat myös 
helposti  pintaan.  Aidon kristillisen suvaitsevaisuuden ja  uuden suvaitsemattoman 
suvaitsevaisuuden ero nostaa helposti päätään tässä yhteydessä.
Kotikäyntityössä ei tule lähteä väittelemään näistä kysymyksistä, mutta kun niihin 
törmätään, pyritään antamaan lyhyt asiallinen vastaus ja palauttamaan keskustelu 
itse evankeliumiin. Hyvä esimerkki on Jeesuksen ja samarialaisen naisen keskuste-
lu Johanneksen evankeliumin 4. luvussa.

50


