Seurakuntia palveleva XEE-kurssi
että kaikki kertoisivat – että kaikki kuulisivat
XEE-kurssilla opetetaan evankelioimaan ja
tekemään opetuslapsia käytännössä.
ensimmäistä kertaa. Tämä antaa rohkeutta
itsellekin tehdä avauksia ja viedä keskusteluja omien ystävien kanssa evankeliumiin ja
Jeesuksesta!
Antti Nironen, rukousystävä

Suomalaisista 3 % puhuu jonkun
kanssa Jeesuksesta vuoden aikana,
kertoo ’Usko ja Suomi-tutkimus’.
Tutkimuksen mukaan uskovat eivät
puhu Jeesuksesta arjessaan.
XEE-kurssilla opetetaan evankelioimaan
ja tekemään opetuslapsia käytännössä.
Koulutus kestää 14 viikkoa. Joka viikko on
opetusta. Tiiminvetäjä vie kaksi kurssilaista
käytännönharjoitteluun tapaamaan ystäviä
tai sukulaisia, sekä tuntemattomia. Kurssilla
opimme luomaan aidon yhteyden, sekä kertomaan Jeesuksesta ymmärrettävästi. Näin
käytäntö erottaa XEE:n muista koulutuksista.
Jokainen rukoilee viikoittain kahden rukousystävänsä kanssa. Kurssilla korostamme
uuden uskovan kasvatusvastuuta. Ohjaamme
uskovaa pienin askelin opetuslapseksi ja
edelleen viemään evankeliumia läheisilleen.

– Xee-kurssi on auttanut minua pääsemään
ydinasiaan kiinni, eli käytännönläheiseen
Jeesuksen seuraamiseen. Xee:n seurauksena
olen saanut johdattaa ihmisiä uskoon, opettaa
muitakin todistamaan, ja saan nyt juurruttaa
toimintaa kotiseurakuntaani.
Julius Kankkunen, kurssilla 2019

Suomessa ja maailmalla

Kursseja on ollut Suomessa 10 vuoden aikana
yhteensä 200. Arviolta noin 1000 kurssilaista
on tehnyt yli 7000 käytännön harjoittelua.
Kansainvälinen evankeliointi elämäntapana
-palvelutyö on pitänyt koulutuksia jokaisessa
maailman maassa käytännönharjoitteluineen. Viime vuonna järjestäjinä oli yli 60 000
seurakuntaa.

Yhteenveto

XEE-kurssin opetus keskittyy lukuun yksi:
yhden ystävän tai sukulaisen kohtaamiseen ja
olemiseen häntä varten. Opetus synnyttää janon tehdä rukoillen ja tavoitteellisesti elämän
aikana yhdestä läheisestä ihmisestä Jeesuksen
opetuslapsi, joka pitää kaiken, mitä Jeesus
käski pitää - myös lähetyskäskyn.

XEE-kurssi alkaa “kerro uskostasi” -päivällä
lauantaina 16.1.2021 klo 12–18.
– Olen kuullut Aleksilta, kuinka Jumala toiKurssi jatkuu tiistaisin klo 17 eteenpäin.
mii XEE-kurssin keskusteluissa, kun evanke555 2077
liumi todella avautuu tavallisille suomalaisille Ilmoittautuminen Aleksi Rinteelle, 050

INFO
Toimisto
Kiveriönkatu 1, 15140 Lahti
Juha-Pekka Forsman,
toimistonhoitaja
ma–to klo 9.00–12.30
puh. 040 094 0182
toimisto@lahdenhelluntaisrk.fi
www.lahdenhelluntaisrk.fi
Rukouspyynnöt
rukous@lahdenhelluntaisrk.fi

JÄSENASIAT

Sami ja Paula Konttinen, Kenia
Hannu Lahtinen, Marttyyrien ääni
Juan ja Saara Melo, Ecuador
Rauli ja Ritva Nikkilä, Espanja
(oman toimen ohella)
Jouko ja Maarit Pynnönen,
Kambodza
Matti ja Kaarina Villikka, Kenia
(eläkkeellä)
Yhteystietoja voit kysyä toimistosta.

Työntekijät
Pekka Toivainen,
johtava pastori
Puh. 045 153 2929
pekka.toivainen@
lahdenhelluntaisrk.fi
Viikkovapaa tiistaisin
Tino Varjola,
diakoniapastori
Puh. 040 513 0028
tino.varjola@
lahdenhelluntaisrk.fi
Viikkovapaa perjantaisin.
Riikka Miettinen,
nuorisotyönohjaaja
Puh. 044 502 0176
riikka.miettinen@
lahdenhelluntaisrk.fi
Muut
Marjo Hegli,
Päijät-Hämeen seurakuntien
koulutyöntekijä
koulutyo@hegli.com
Fida Lähetystori Lahti
Ark. 10.00–18.00, la 10.00–16.00
Launeenkatu 70, p. (03) 734 4436
Lähetys- ja kehitysyhteistyössä
Mikko ja Marie-Laure Haakana,
Ranska
Ari ja Anne Joensuu, Kenia

PANKKIYHTEYDET
Päijät-Hämeen Osuuspankki
Seurakuntatili:
FI56 5612 1120 2640 38
Lahjoitukset viitenumeroilla:
seurakunnalle: 5500
lähetystyöhön: 3900
Kotiranta–tilille: 2011
Kevätsade–lehden
maksut: 1410
Saneeraustili:
FI92 5612 1120 2639 72
Lahjoitukset saneeraustilille
viitenumerolla 4200

Kevätsade-lehden toimitukseen on
tullut useita kyselyjä, joissa toivotaan jäsentietojen ilmoittamisesta.
Nykyisen tietosuojalain mukaan
jäsentietoja voidaan ilmoittaa, jos
joko henkilö itse tai omaiset (poisnukkuneiden osalta) antavat siihen
kirjallisen luvan.
Jatkossa ilmoitamme ainakin
seuraavista jäsentiedoista: kastetut,
seurakuntaan liittyneet ja kilvoituksensa päättäneet, jos saamme
asianomaisilta siihen luvan. Syn-

tymäpäivistä ilmoitamme vain,
jos asianomainen haluaa sen
ilmoitettavan, ja se tulee ilmoittaa kirjallisesti 3 kuukautta ennen varsinaista syntymäpäivää.
Kilvoituksensa päättäneet
Etu Suku
90-vuotiaana
J
90-vuotiaana
A
90-vuotiaana
Kaikkien omaisilta on kysytty ja
saatu lupa ilmoittaa Kevätsadelehdessä.

Kastetut ja seurakuntaan liittyneet
ilmoitetaan lehdessä 4/2020.

ESIRUKOUSPYYNNÖT
Voit lähettää oman esirukouspyyntösi puhelinnumeroon
040 051 8292 joko tekstiviestitse
tai Whatsapp-palvelulla
jumalanpalveluksen yhteydessä.
Jos haluat yhteydenottoa, niin
mainitse siitä erikseen viestissä.
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