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“ISIKLIK EVANGELISM” kursuse tutvustus 
 
Isikliku evangelismi kursusel õpid ületama mugavusi ja barjääre, et 
efektiivselt tunnistada ning olla hingedevõitja. Selle läbi saad 
treenitud nii teadmistes kui ka praktilistes oskustes, et saada 
paremaks Kristuse misjonikäsu täitmisel.  
 
Mida pakub isikliku evangelismi kursus? 
- Saad teada, miks on isiklik evangelism oluline iga kristlase jaoks. 
- Saad teada, mis takistab enamasti kristlasi kuulutamast ning õpid 
ületama oma takistusi nagu mugavus, hirm, oskamatus, 
negatiivsed kogemused, jms. 
- Õpid palve olulisust evangelismis ning õpid kuulama Jumala häält 
ning olema sellele sõnakuulelik. 
- Saad seadma isiklikke eesmärke evangelismis ning saad praktilise 
tõuke, et võiksid leida mentori, kes sind treenib kuulutama.  
- Leiad just enda evangelismi stiili, et saaksid selles õitseda. 
- Õpid suhtlemise kunsti, kuidas ehitada usaldust, kohelda inimesi 
hästi ning läbi kuulamise panna nad ennast avama. 
- Saad teada, mis on evangeelne sõnum, õpid seda esitama, õpid 
tunnistama oma lugu ning saad teada, kuidas juhatada inimest 
päästepalvesse.   
- Saad tarkust, kuidas ja kellega alustada vestlust, kuidas 
arendada vestlust ning esmaseid teadmisi järeltööst. 
- Õpid, kuidas oma sõpru juhtida Jeesuse juurde. 
 
Mida see kursus minult ootab ja kuidas see toimib? 
- Tegemist on interneti põhise videokursusega, kus osaleja 
iseseisvalt omas tempos vaatab läbi kursuse eelsalvestatud videod 
ning täidab sellega kaasnevad ülesanded. 
- Kursus koosneb 7-st sessioonist ning ühe sessiooni läbimiseks 
arvestatakse 2 nädalat. Kokku kestab kursus 4 kuud ning eeldab 
pühendumist lõpuni. 
- Sessioon sisaldab 3-4 videojutlust, mis tuleks ära kuulata. 
- Igas sessioonis on igapäevaseid deklaratsioone, mida deklareerida 
oma palveajas. 



- Iga sessioon annab praktilised ülesanded, mida peaksid ellu 
rakendama. Selleks tuleb sul leida evangelistist mentor oma 
kogudusest, kes aitab sind nendes ülesannetes.  
- Kursuse läbimiseks on vaja lugeda läbi kohustuslik kirjandus: 
  “Üllata maailma” - Michael Frost 
  “Evangelism” - Liam Parker 
- Iga sessiooni järel tunnista kursuse Facebooki grupis, mida Jumal 
on teinud läbi selle sessiooni.  
  



SISSEJUHATAV LOENG 

 
Tere tulemast isikliku Evangelismi kursusele!  
  
Meil on nii hea meel, et sa oled sellega liitunud. Jumal tahab sind 
võimsalt kasutada, et sa oleksid tema tunnistaja ning Ta tahab sulle 
näidata, kuidas sinu läbi saab palju hingesid päästetud. Ma usun, et 
see on koguduse tõeline eesmärk - teenida maailma. Kristus jättis 
meile misjonikäsu “Tehke jüngriteks kõik rahvad” (Mt 28:19), mis 
tähendab otsida kadunuid, päästa hingesid ja teha neist jüngreid. See 
kursus annab sulle kätte praktilisi tööriistu selle suhtes, kuidas 
evangelism töötab ning kuidas sellega algust teha, kuid reaalsus 
sõltub sinust, kui palju sa seda praktiseerid, sest praktika on kõige 
suurem õpetaja. Me oleme sinu eest palvetanud ja teame, et Püha 
Vaim juhib ja aitab sind, et hakata elama unistatud elustiili ületades 
hirme, külvates evangeeliumi ning võites oma lähedasi Kristusele.   
 
Õpetused 
Kursus koosneb 7-st sessioonist ning iga sessioon koosneb umbes 
3-st videost, kus on õpetust, jutlusi ning tunnistusi. Õpetusvideo 
käsitleb teemat, mille kohta tuleb hiljem reflekteerida ning täita 
praktilised ülesanded. Mõistlik oleks võtta iga sessiooni läbimise 
jaoks umbes 2 nädalat, et jääks piisavalt aega videosid vaadata, 
kirjandust lugeda ning aega ka kõike praktikasse panna.  
Kursuse videod leiad www.toompeakogudus.ee/evangelism 
 
Lugemised 
Kursuse läbimiseks tuleks läbi lugeda kohustuslik kirjandus. Selleks 
on 2 raamatut + kursuse vihik, mille saad osta Toompea koguduse 
raamatuletist, pühapäevaste teenistuste eel ja järel (teenistuse aeg 
10.30-12.00).  
- “Üllata maailma” - Michael Frost 
- “Evangelism” - Liam Parker 
Lisaks on veel soovituslikku kirjandust sellel teemal, mida soovitame 
lisaks lugeda. 
- “Nõnda öelgu Issanda lunastatud” - Eddie Fox & George Morris 
- “Meistri Plaan” - Robert Coleman 
- “Tell it often – tell it well” - Mark McCloskey 



- “Üheskoos võidukaks” - John C. Maxwell (Winning with people) 
Iga sessiooni juures on mitmeid piiblitekste, mida sul on võimalik 
lugeda ja nende üle mõtiskleda nii, et nende läbi Jumal sind kõnetaks. 
 
Deklaratsioonid 
On midagi, mida saad teha kursuse jooksul iga päev. Deklareerimine 
on Jumala Sõna välja rääkimine oma elu üle, et need tõotused 
saaksid nähtavaks meie eludes. See on vaimne seaduspärasus, et 
me saame selle, mida me ütleme, kui me ei kahtle. Õpetussõnad 
18:21 Ütleb et: “Surm ja elu on keele võimuses, ja kes seda armastab, 
saab süüa selle vilja.” Igas sessioonis on deklaratsioone, mis on 
seotud sessiooni teemaga, et saaksid deklareerida ja prohveteerida 
neid enda, oma pere ning oma kogukonna üle. Selleks, et võtta parim 
kursusest, sea omale deklareerimise elustiil, pühendades selleks iga 
päev 5 minutit ja seda 5 päeva nädalas. Tee seda kirglikult ja usuga 
ning vaata, kuidas Jumala sõna tõde muudab su meeled ja kuidas su 
elu selle tõttu muutub. 
 
Reflektsioonid 
Peale loengute kuulamist on sul võimalus kuuldu üle mõtiskledes 
panna kirja asjad, mis sind kõnetasid. Selleks saadame sulle kursuse 
vihiku, kus on suunavad 2-3 küsimust iga sessiooni kohta, mis 
aitavad sul välja kirjutada, mida uut õppisid juurde. Kursuse vihikut 
on võimalik ka digitaalsena alla laadida kursuse kodulehelt, et 
saaksid seda vihikut täita oma arvuti või nutiseadme abil. Kasuta 
seda, et sul jääks märk maha sellest, mida õppisid. 
 
Praktilised sammud 
Iga sessioon annab praktilise ülesande, mida tuleks täita 2 nädala 
jooksul. Praktilise ülesande mõte on see, et kursus ei jääks ainult 
teoreetiliseks, vaid paneks sind praktiliselt tegutsema ja kasvama 
isiklikus evangelismis. Osades ülesannetes tuleb sul saada kokku 
mõne sõbraga, osades ülesannetes pead palvetama oma lähedaste 
pääste eest ning osad ülesanded viivad sind praktiliselt evangeeliumi 
kuulutama. Selleks on hea, kui sa leiad oma kogudusest endale 
evangelistist mentori, kes võtaks sind kaasa evangeelsetele 
aktsioonidele või tänavatele nii, et sa saaksid näha kuulutustööd ning 
ise ka käe külge panna. Kui sul see mentor puudub ja vajad selles 
abi, siis märgi see ära kursuse registreerimisel või kirjuta meile 



evangelism@toompeakogudus.ee. Teeme oma parima, et aidata sul 
teha praktilisi samme. Sinu praktilised päriselu kogemused on 
rohkem väärt kui sajad loengud ja õpetused. Ära jää teooria vangi 
ning võta maksimaalselt osa kuulutustööst koguduse 
misjonigruppidega vähemalt selle kursuse raames.  
 
Tunnistused 
Tunnistused ehitavad üles ning julgustavad teisi samuti. Nendel on 
tohutu potentsiaal paljundada seda, mida Jumal on sinu kaudu 
teinud. Üks tunnistus võib inspireerida sadu teisi usklikke tegema 
sama. Kirjuta iga sessiooni järel vihikusse välja oma tunnistus sellest, 
mida Jumal on sinus teinud selle sessiooni läbi ja kuidas on sul läinud 
praktiliste sammude täitmine. Jaga seda tunnistust kursuse 
Facebooki grupis (sellega saad liituda registreerimisel), et teised 
saaksid samuti selle läbi üles õhutatud ja õnnistatud. Facebooki grupi 
liitumise lingi saadame sulle registreerimise järel e-mailile. 
 
 
Oleme sinust väga põnevil ning huviga ootame sinu registreerimist. 
Kui sul on veel küsimusi, siis kirjuta meile julgesti 
evangelism@toompeakogudus.ee  
Näeme juba esimeses sessioonis! 
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SESSIOON 1 - MIKS EVANGELISEERIDA? 

 
Sissejuhatus 
Selle sessioonis saad teada, mis on evangelism. Siin õpid nägema, 
mida Piibel ütleb evangelismi kohta. Selles sessioonis räägime 
põhjustest, miks kristlased peaksid evangeliseerima.  
Selle sessiooni eesmärgid on kinnistada evangelismi olulisus sinu 
jaoks ning panna sind mõtlema, mis on just sinu missionaalne 
väljund. 
 
Loe 
Piiblitekstid: Mt 10:32, Mt 24:14, 1Tm 2:3-4, Jh 3:16, Mt 6:20, 1Pt 
3:15, Lk 10:12, Jh 9:4, Mt 5:14-16, Mt 28:19 
Raamat: “Evangelism” - Liam Parker 
 
Vaata videod 
Õppevideo “Miks evangeliseerida?” – Ivo Unt 
Jutlus „Evangelismi töötuba“ – Stefan Edefors 
Jutlus „Igapäevane missioon“ – Janno Peensalu 
 
Deklareeri iga päev 
- Ma olen kirglik selle suhtes, et kõik inimesed pääseksid ja tuleksid 
tõe tundmisele, kuna see on ka Jumala süda. (1Tm 2:3-4) 
- Ma olen armastatud sõltumata minu kuulutustöö saavutustest, sest 
olen vaba hukkamõistust ja käsumeelsusest Kristuses Jeesuses.  
(Rm 6:24, Rm 8:1) 
- Mul on lihtne tuua tõe valgust pimedusse, sest kristlasena ma olen 
oma loomuses maailma valgus. (Mt 5:14-16) 
 
 
Reflekteeri 
1. Kirjuta välja oma mõtted, mis sul tekivad kui sa kuuled sõna 
evangelism? Mida evangelism sinu jaoks tähendab (töö, missioon, 
elustiil, vms)? 
 
………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 



………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 
2. Millised loengus välja toodud evangeliseerimise põhjustest ja 
loetud kirjakohad sind enim motiveerivad kuulutama? Nimeta 
vähemalt 3 ja põhjenda! 
 
………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

Pane praktikasse 
Võta üks vaikne hetk Jumala ees ja unista ning kujutle end 
evangeeliumi kuulutamas viisil, kuidas sa pole seda veel kunagi 
teinud. Milline see välja näeks? Sinu unistuste pilt või visioon 
tulevikust loob sulle katsutava reaalsuse, isegi kui sa selles veel täna 
ei käi. Hakka selle eest palvetama, et see pilt saaks reaalsuseks. 
Kirjuta siia milline see pilt või unistus on. 
 
………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 



………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 
Tunnista 
Kirjuta välja tunnistus sellest, mida Jumal on teinud sinus läbi selle 
sessiooni. Tähista seda ja jaga seda tunnistust kursuse Facebooki 
grupis. 
 
………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

  



SESSIOON 2 - EVANGELISMI TAKISTAJAD JA 

ENESEÜLETAMINE 

 
Sissejuhatus 
Selles sessioonis õpid tundma, mis on sinu isiklikud takistused 
evangelismis ning õpid, kuidas saada üle inimeste hirmust ja 
läbikukkumise kartusest.  
Selle sessiooni eesmärgiks on aidata sul ületada isiklikud takistused 
ja kartused, et saaksid alustada tunnistamisega.  
 
Loe 
Piiblitekstid: 1Kr 10:13, 2Tim 1:7, 1Jh 4:18, Hb 12:7,10-12, Mt 
10:38,  Õp29:25,  Mk 11:24,  Mt 10:28-31,  Rm 8:28,  Mt 10:14,  1Kor 
3:8 
Raamat: “Evangelism” - Liam Parker 
 
Vaata videod 
Õppevideo “Evangelismi takistajad ja eneseületamine” - Ivo Unt 
Õppevideo „Hirmude ületamine“ – Ivo Unt, Kadi Vildersen, Arlis 
Liivrand 
Jutlus „Evangelism“ – Dylan Long 
 
Deklareeri iga päev 
- Igas tunnistamise takistuses peituvad just mulle jõukohased 
võimalused. (1Kr 10:13) 
- Ma ei häbene Kristust, sest tean kui võimas ta on kõigi jaoks. (Rm 
1:16) 
- Ma olen julge ja vaba hirmu vaimust, sest Jumala armastus minus 
ajab hirmu välja. (2Tim 1:7)(1Jh 4:18) 
- Ma kardan Jumalat ja mitte inimesi, sest Jumal hoolib minust 
rohkem kui inimesed. (Õp 29:25) (Mt 10:28-31) 
- Ma ei karda läbikukkumisi, sest Jumal pöörab need heaks ja aitab 
mul õppida ja kasvada nende läbi. (Rm 8:28) 
- Ma külvan pühendunult evangeeliumi lootust armastuses, isegi kui 
ei näe nende vilju. (1Kr 3:8) 
 
Reflekteeri 



1. Kirjelda, mis on sinu jaoks 3 kõige suuremat takistust evangeeliumi 
kuulutamisel ning kirjuta iga takistuse kohta, milliseid võimalusi 
nendes näed.  

 
 
Takistused:     Võimalused: 
 
………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 
 
2. Mida õppisid selles sessioonis hirmude ületamise kohta? 
 
………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 
 

 



3. Milline näeks välja su elu, kui hirm sind kunagi ei takistaks? 
 
………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 
 
Pane praktikasse 
Vali välja üks takistus või hirm, millest tahad läbi murda ning pane 
see siia kirja. Palveta selle eest, et Jumal näitaks sulle selle keskel 
võimalusi, annaks julgust või aitaks sul sellest võitu saada.  
Kui oled otsustanud, et ei alistu enam sellele hirmule, siis deklareeri 
järgnevat: 
“Ma otsustan täna, et ma enam ei karda 
…………………………………………..  ja ma lõpetan hirmu vaimu 
ees kummardamise ning alistun Jumalale. 
Võta eesmärgiks sellel nädalal astuda välja, et sellest takistusest 
võitu saada. Kirjuta siia oma tunnistus sellest ning jaga seda teistega. 
 
……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 



……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 

 
Tunnista 
Kirjuta välja tunnistus sellest, mida Jumal on teinud sinus läbi selle 
sessiooni. Tähista seda ja jaga seda tunnistust kursuse Facebooki 
grupis. 
 
………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

  



SESSIOON 3 – PALVE JA SÕNAKUULELIKKUS 

 
Sissejuhatus 
Selles sessioonis õpid kui oluline on palve evangelismis - eduka 
evangelismi võti on palves. Samuti õpid kuulama Jumala häält ja 
sellele kuuletuma, kui ta suunab sind kellegi juurde tunnistama.  
Selle sessiooni eesmärk on aidata sul kujundada välja 
palveharjumus, palvetada igal päeval hingede päästmiste eest, ja et 
läbi selle palvevõitluse sul tekiks tahe ja kuulekus tunnistada 
evangeeliumi.  
 
Loe 
Piiblitekstid: Mt 9:38, Mt 18:18, Mk 9:23, Gl 5:16-17, Jh 4:34, Jh 5:19, 
Ap 1:8, Ef 6:12, 1Kr 4:20, Mk 16:20, Js 55:9,  
Raamat: “Üllata maailma” - Michael Frost 
 
Vaata videod 
Õppevideo “Palve ja sõnakuulelikkus” - Ivo Unt, Martin Kuusk 
Õppevideo „Palve ja sõnakuulelikkus“ 2. osa – Ivo Unt 
Jutlus „Igapäevane missioon“ – Ivo Unt 
 
Deklareeri iga päev 
- Ma usun, et minu kuulutus ja palved on alati mõjuvõimsad. (Jk 5:16) 
- Minu lakkamatu palvevõitluse läbi saavad hinged vabaks pimeduse 
valedest ning sünnib palju uusi vaimulikke lapsi. (Mt 18:18) 
- Mul on lihtne kuuletuda Jumalale, kuna mul on lähedane suhe 
Temaga, kus kogu mõistuslik ning lihalik saab eemaldatud. (Jh 5:19) 
 
Reflekteeri 
1. Millist palvet selles esitatud loengus vajad praktiseerida kõige 
enam? 
(Palves tekib usk, et ta saadab võimalusi. Palves tekib kuulutuseks 
tahe. Palves tekib tõeline valmisolek eneseohverduseks ja 
alistumiseks. Palve läbi saame võidmise ning väe pidada vaimulikku 
sõjapidamist. Palve muudab keskkonna atmosfääri. Palves valmistab 
Jumal inimeste südameid ette.) 
 



………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 
 
2. Mis sind “kuulekuse” teemas kõige enam kõnetas? 
 
………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 
  



Pane praktikasse 
Võta eesmärgiks iga päev palves võidelda, et keegi saaks päästetud 
ning palveta võimalusi tunnistada. Kui Jumal annab võimaluse 
tunnistada, siis kuuletu talle koheselt. Kirjuta siia 2 nädala pärast 
millist muutust näed endas, enda ümber ja milliseid kuuletumise 
väljakutseid koged ja milliseid võimalusi oled kohanud 
tunnistamiseks.  
 
………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 
Tunnista 
Kirjuta välja tunnistus sellest mida Jumal on teinud sinus läbi selle 
sessiooni. Tähista seda ja jaga seda tunnistust kursuse Facebooki 
grupis. 
 
………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………  



SESSIOON 4 – SUHTLEMISE KUNST 

 
Sissejuhatus 
Selles sessioonis õpid suhtlemispsühholoogiat, kuidas ehitada 
vestlust milles inimene tahab olla. Õpid kuulama ja tundma inimesi, 
keda evangeliseerid ning õpid neid panna tahtma kuulama ka mida 
sul on neile öelda. 
Selle sessiooni eesmärk on aitada sul suhelda inimestega 
armastuses, nii et inimesed tunnevad seda. 
 
Loe 
Piiblitekstid: Jk 2:1-5, 1Pt 2:15-17, 1Kr 13:5, 1Kr 9:19-22, Jk 4:17, Ps 
139:14, Õp 10:19,   
Raamat: “Üllata maailma” - Michael Frost 
 
Vaata videod 
Õppevideo “Suhtlemise kunst” - Ivo Unt, Mai Liivrand 
Jutlus – Maria Kams, Jaan Lorens 
 
Deklareeri iga päev 
- Kuulutamisel ma kohtlen igat inimest suurima väärikusega, sest 
Jumal on mind kutsunud austama kõiki ja mitte vahet tegema 
inimeste vahel. (1Pt 2:15-17) (Jk 2:1-5) 
- Minu vestlused on teiste-kesksed ning dialoogis olen pühendunud 
kuulaja, sest armastus ei otsi omakasu ega pea ainult monoloogi. 
(1Kr 13:5) 
- Vestlustes inimestega toon komplimentide ja julgustusega pidevalt 
välja inimese parima, andes talle teada, kui kardetavalt imeliselt ta on 
loodud” (Ps 139:14) 
 
 
 
  



Reflekteeri 
1. Millised suuremad takistusi näed endas, suhtlemisel inimestega. 
 
………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 
 
2. Mis eelolevast õppetunnist sind enam kõnetas, mida plaanid 
kasutama hakata. (Usalduse tekitamine, ei vahet tegemisele, hästi 
kohtlemine, dialoog mitte monoloog, kuulamine, uudishimu tema 
kohta, ühisele keskendumine, komplimendid ja julgustus, respekt ja 
väärtustamine, vahelesegamise vältimine, peegeldamine). 
 
………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 
  



Pane praktikasse 
Võta eesmärgiks kord nädalas (3 nädalat järjest) süüa koos uskmatu 
inimesega. Püüa kasutada teiste-keskset kommunikeerimise stiili, 
küsides küsimusi, ning uurides tema elu kohta maksimaalselt. 
Vestluses püüa keskenduda vähemalt nendele 3-le asjale: 
- Küsi küsimusi 
- Kuula ja peegelda 
- Julgusta ja tee komplimente 
 
Reflekteeri igat vestlust, kuidas aitas sind tunnistamistöös küsimine, 
kuulamine ja julgustamine.  
1. Vestlus: 
 
………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 
 
2. Vestlus: 
 
………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 



………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 
 
3. Vestlus: 
 
………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 
 
Tunnista 
Kirjuta välja tunnistus sellest, mida Jumal on teinud sinus läbi selle 
sessiooni. Tähista seda ja jaga seda tunnistust kursuse Facebooki 
grupis. 
 
………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………  



SESSIOON 5 - EVANGEELNE SÕNUM 

 
Sissejuhatus 
Selles sessioonis õpid tundma, mis on evangeelium, ning kuidas 
seda edastada, nii et selle sisu kuulajale kohale jõuaks. Samuti õpid 
pookima evangeeliumi oma tunnistuse loosse ning esitada seda 60 
sekundiga. 
Selle sessiooni eesmärk on et sa oleksid valmis selgitama 
evangeeliumi ja oskaksid inimest juhtida päästepalvesse.  
 
Loe 
Piiblitekstid: Ap 18:4, 1Kr 1:18, Rm 10:17, Õp 18:21, Jk 1:22, Hb 4:12, 
Rm 1:16, 1Pt 2:2, Jh 14:6, 2Kr 4:4, Ef 2:8-9, Mt 11:4-6, 1Pt 3:15, 1Jh 
4:16, Mt 24:35, Rm 8:39, Rm 3:23, Rm 6:23, Jh 8:34, Jh 3:16,  Rm 
5:8, Rm 10:9,13, Jh 16:8, Lk 14:33, Jk 4:8. 
Raamat: “Üllata maailma” - Michael Frost 
 
Vaata videod 
“Evangeelse sõnumi sisu” - Ivo Unt, Raiman Kukk 
Tunnistus – Raiman Kukk 
 
Deklareeri iga päev 
- Ma ei häbene kunagi evangeeliumi esitada, sest see on ju Jumala 
vägi päästeks igaühele, kes usub. (Rm 1:16) 
- Ma olen alati valmis julgusega tunnistama teistele lootuse kohta mis 
minus on, sest see on iga uskliku kohus. (1Pt 3:15) 
- Minu päästetunnistus on võimas, sest selles väljendub, et Kristus 
on ainus päästetee ja seda kõigi jaoks. (Jh 14:6) 
- Ma pakun julgelt inimestele päästet, sest kes iganes oma suuga 
tunnistab Jeesust oma Issandana, see päästetakse. (Rm 10:9) 
 
Reflekteeri 
1. Mis on evangeelium? Kirjuta siia mõne lausega kuidas sa 
selgitaksid inimesele evangeeliumi, päästesõnumit.  
 
………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 



………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 
 
2. Milliseid järgnevaid takistusi oled kogenud evangeelse sõnumi 
edastamisel?  
- Enda sõnumi ebaselge esitamine oma oskamatuse või vigade tõttu 
- Kuulaja kultuuriline, teoloogiline, isiklik või vaimulik müra mis 
takistab tal sõnumit mõista 
- Kuulaja ei mõista sõnumit vähese või puuduliku tagasiside ja 
selgituse tõttu. 
 
………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 
 

  



Pane praktikasse 
Võta eesmärgiks õppida tunnistama oma lugu 60 sekundiga, kus sa 
esitad mis oli enne, kuidas said päästetud ning milline on su elu 
Kristusega nüüd. Püüa ka oma tunnistus nii esitada, et selles kõlaks 
evangeelium. Leia sõber, kelle peal saad proovida seda tunnistust, 
ning las ta annab sulle tagasisidet. Seejärel võta eesmärgiks 2-le 
erinevale uskmatule tunnistada oma lugu, ning kirjuta siia mis läks 
hästi, ja mida saaks paremini teha. 
 
………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 
Tunnista 
Kirjuta välja tunnistus sellest mida Jumal on teinud sinus läbi selle 
sessiooni. Tähista seda ja jaga seda tunnistust kursuse Facebooki 
grupis. 
 
………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………  



SESSIOON 6 - PRAKTILISED SAMMUD 

EVANGELISMIS 

 
Sissejuhatus 
Selles sessioonis õpid, kuidas koos kuulutada õigetele inimestele 
ning kuidas evangeelset vestlust alustada, arendada ning juhtida 
inimesi palvesse.  
Selle sessiooni eesmärk on et sa oleksid kuulutustöös efektiivne, 
Püha Vaimu poolt juhitud ja et su vaimuanded saaksid kasutatud. 
 
Loe 
Piiblitekstid: Lk 10:1, Mt 28:19, Mt 21:22, Mk 13:11, Jh 16:8, Mt 10:14, 
Rm 8:14, 2Tm 4:2, Õp 25:15, Ap 20:35, 1Pt 2:15, Fl 2:3-4, Jh 1:12, 
1Kr 4:20, Mk 16:20, Mk 8:23-25, 1Kr 12:8-10, Hb 3:7-8,  
Raamat: “Üllata maailma” - Michael Frost 
 
Vaata videod 
“Praktilised sammud evangelismis” - Ivo Unt, Jurgis Kažjava 
„Praktilised sammud evangelismis“ 2. osa – Ivo Unt ja Jurgis Kažjava 
Jutlus „Igapäevane missioon“ – Ivo Unt 
 
Deklareeri iga päev 
- Ma praktiseerin pidevalt mitmekesi kuulutamist, sest Jeesus läkitas 
jüngreid välja kahekaupa. (Lk 10:1) 
- Minu palved juhivad mind õigete inimesteni, annavad kuulutuseks 
õiged sõnad, avavad uskmatute südamed ning täidavad mind 
julgusega (Mt 7:7, Mk 13:11, Jh 16:8, 2Tm 1:7) 
- Ma olen igapäevaselt tähelepanelik ja tundlik selle suhtes kelle 
juurde Püha Vaim saadab mind tunnistama (Rm 8:14) 
- Vestluses inimestega ma olen ausa, julgustava, õnnistava, head 
sooviva ja huvi tundva meelsuse ja keelekasutusega, väljendades 
Jumala armastust nende vastu (Õp 25:15, Ap 20:35, 1Pt 2:15, Fl 2:3-
4) 
- Evangeeliumi jagades ma palvetan inimeste eest ja kasutan 
vaimuandeid, et näha Jumala väge kinnitamaks sõna. (1Kr 4:20, Mk 
16:20, 1Kr 12:8-10) 
 



Reflekteeri 
1. Millised punktid selles peatükis kõnetasid sind kõige enam (Üksi 
või mitmekesi, palvetage, kellele läheneda, kuidas vestlust alustada, 
vestluse ehitamine, palve pakkumine, bukletid ja kontaktid)? Kirjuta 
välja mis konkreetselt sinu vastu rääkis, mida plaanid endas 
arendada. 
 
………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 
 
2. Kelle juurde lähed sina tavaliselt kuulutama, ning kuidas alustad 
vestlust? Kui sul pole väljakujunenud rutiini, siis kirjuta välja siia oma 
esimesed laused, millega tunned, et võiksid inimest kõnetada. 
 
………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 
 



Pane praktikasse 
Võta eesmärgiks sel nädalal minna kellegagi koos kuulutama 
evangeeliumi ning jõuda nii kaugele, et sa palvetad temaga ja siis 
küsid temalt, kas ta koges kuidagi Jumalat või tervenemist oma ihust. 
Kirjuta juhtunust siia lühidalt, mis läks hästi ja mida saaksid järgmine 
kord paremini teha. 
 
………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 
 
Tunnista 
Kirjuta välja tunnistus sellest, mida Jumal on teinud sinus läbi selle 
sessiooni. Tähista seda ja jaga seda tunnistust kursuse Facebooki 
grupis. 
 
………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………  



SESSIOON 7 – SÕPRUSEVANGELISM 

 
Sissejuhatus 
Selles sessioonis õpid, kuidas palvetada oma sõprade ja lähedaste 
eest, ning kuidas neid juhtida Kristusele lähemale. 
Selle sessiooni eesmärk on et su lähedased saaksid päästetud ja sa 
hakkaksid neid jüngerdama. 
 
Loe 
Piiblitekstid: Ap 16:31-34, Mt 5:13, Mt 7:7, Jh 16:24, Ps 126:5, 1Sm 
16:7, 1Pt 3:15, 1Kr 3:6-9, Hb 4:12. 
Raamat: “Üllata maailma” - Michael Frost 
 
Vaata videod 
“Sõprusevangelism” - Ivo Unt, Jaan Lorens 
„Missionaalse elustiili 6 praktikat“ – Mai Liivrand 
 
Deklareeri iga päev 
- Mul on suur mõju uskmatutele inimestele, kes on minu ümber 
igapäevaselt, sest ma olen maa sool. (Mt 5:13) 
- Minu palvete läbi saavad mu lähedased päästetud, sest kes külvab 
see lõikab. (Ps 126:5) (Jh 16:24) 
- Ma olen kannatlik oma sõprade Jumala juurde toomisel, sest vaid 
Issand näeb mis toimub nende südames.  (1Sm 16:7) 
- Ma ei häbene kutsuda oma sõpru kirikusse, sest teiste usklike abiga 
liigub ta kiiremini Jumala juurde. (1Kr 3:6-9) 
 
Reflekteeri 
Millistes eluvaldkondades pesitsevad just sinu ‘oikos’ inimesed, sinu 
“laiendatud perekond” kellega sul on enam kontakti, ning keda võiksid 
hakata Kristusele võitma? On need naabrid, koolikaaslased, 
sugulased, töökaaslased, vms. 
 
………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 



………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 
 
Pane praktikasse 
Kirjuta välja 5-7 nime, kes on sinu inimesed, kuid kelle kohta sa 
tunned, et sina peaksid neid aitama Kristusele lähemale. Hakka 
nende eest iga päev palvetama näidispalvete alusel, ning püüa nad 
võita Kristusele kasutades sõprusevangelismi 5-te sammu (kasuta 
flaierit). 
 
………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 
 
  



Tunnista 
Kirjuta välja tunnistus sellest, mida Jumal on teinud sinus läbi selle 
sessiooni. Tähista seda ja jaga seda tunnistust kursuse Facebooki 
grupis. 
 
………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

  



KURSUSE KOKKUVÕTE 

 
Tänud 
Suured tänud, et oled võtnud aega, et läbida isikliku evangelismi 
kursus. Sinu panus evangeeliumi levitada in aarete kogumine 
taevasse, mis kannab igavest vilja, “Koguge endile aardeid taevasse, 
kus koi ega rooste neid ei riku ja kuhu vargad sisse ei murra ega 
varasta!” (Mt 6:20). Julgustame sind edaspidi jätkama evangelismi 
elustiili ning kirglikult palvetama et sinu sõbrad-tuttavad saaksid 
päästetud. 
 
Evangelismi stiili test 
Sinu kursuse vihiku lõpus on evangelismi stiilide test, mis täida ära 
kindlasti, et leiaksid just oma stiili. Jumal on meid loonud erinevalt 
ning meie evangeelsus väljendub ka erinevalt.  
 
Edasi õppimine 
Soovitame sinul ka edasi ennast arendada ning lugeda ka teisi 
soovituslikke raamatuid evangelismi teemal: 
- “Nõnda öelgu Issanda lunastatud” - Eddie Fox & George Morris 
- “Meistri Plaan” - Robert Coleman 
- “Tell it often – tell it well” - Mark McCloskey 
- “Üheskoos võidukaks” - John C. Maxwell (Winning with people) 
 
Lisaks julgustame sind ka uurima teisi evangeelseid liikumisi, mis 
varustavad kristuse ihu üle maailma misjonaalsuses kasvama.  
Awakening Europe - www.awakeningeurope.com 
The Send - www.thesend.org  
Christ for all nations - www.cfan.org 
Global outreach day - www.globaloutreachday.com 
 
Hoia kontakti 
Hoia kontakti FB grupi inimestega, oma mentori ning oma koguduse 
evangelismi grupiga, et sinu evangeelne innukus ei kustuks peale 
kursust. 
 
  

http://www.awakeningeurope.com/
http://www.thesend.org/
http://www.cfan.org/
http://www.globaloutreachday.com/


Anna edasi 
Kõik, mis sa oled õppinud on midagi, mida sa saad anda kellelegi 
edasi. Kasuta oma tunnistusi koguduses, kodugruppides ja teistega 
vesteldes. Sinu tunnistused süütavad ka teisi igatsema elama 
võidukat evangeelset elustiili. Võta keegi noorem kristlane endaga 
kaasa kui lähed kuulutama, et teda välja õpetada. Kui sa annad 
edasi, levib missionaalsuse kultuur üle Kristuse ihu kiiresti ning 
Kristuse misjonikäsk saab kiiremini teostatud. 
  



EVANGELISMI STIILIDE KÜSITLUS 
 
Hinda skaalal 1-st 4-ni kui palju kehtivad sinu kohta järgnevad 36 
kirjeldust: 
 
1 = ÜLDSE MITTE  2 = VÄGA VÄHE  
3 = MÕNEVÕRRA  4 = PALJU 

 
Nr Tule-

mus 
Kirjeldus 

1.  Vestlustes mulle meeldib läheneda teemadele otse, ilma 
pikema jututa või sissejuhatava vestluseta. 

2.  Mul on raske lahkuda raamatupoest või raamatukogust ilma 
hunniku raamatuteta, mis aitavad mul mõista ühiskonnas 
aktuaalseid teemasid. 

3.  Ma tihti jagan lugusi oma isiklikest kogemustest, et 
illustreerida oma mõtet, mida ma edastada tahan. 

4.  Ma olen inimene kellele meeldivad inimesed; ma väga hindan 
sõprusi. 

5.  Ma naudin seda kui ma saan uusi inimesi kaasata oma 
tegevustesse.  

6.  Ma näen inimestes vajadusi, mida teised tihti ei näe. 

7.  Ma ei karda panna inimesi paika kui see on vajalik. 

8.  Mulle meeldib analüüsida asju. 

9.  Ma tihti samastan ennast teiste inimestega öeldes: „ma just 
mõtlesin sama asja“ või „ma olen samatmoodi tundnud“. 

10.  Teised inimesed on minu puhul märganud mu oskust luua 
uusi sõpru. 

11.  Ausalt öelda isegi siis kui ma tean vastuseid, tunnen ma end 
mugavamalt siis kui keegi minust targem seletab Kristlust mu 
sõpradele. 

12.  Kõige rohkem tunnen rahulolu teisi aidates, kui see pole 
tehtud avalikult. 

13.  Mul pole probleemi tõde välja rääkida oma sõpradele isegi 
siis kui see paneb meie suhte kaalule.  

14.  Ma suudan lihtsalt fokuseeruda vestlustes inimeste vaimuliku 
elu arengule (või arengu puudumisele). 

15.  Kui ma räägin inimestele sellest kuidas ma sain kristlaseks, 
siis tundub, et nad on huvitatud. 

16.  Ma eelistan arutada pigem isiklike teemade üle kui 
teoloogiliste konseptsioonide üle. 

17.  Kui ma tean mõnda kvaliteetset evangeelset üritust, mis võiks 
mu sõpradele meeldida, siis ma teen kõik, et neid sinna 
kutsuda.  

18.  Ma eelistaks näidata oma armastust läbi tegude rohkem kui 
läbi sõnade.  

19.  Ma usun, et tõeline armastus tihti tähendab tõe ütlemist 
kellegile, isegi kui seda on valus kuulda. 

20.  Ma naudin keeruliste küsimuste üle arutamist ja debatti. 

21.  Ma jagan oma vigu teistega, eriti siis kui see aitab neil vastu 
võtta minu leitud lahendusi. 

22.  Ma eelistan inimestega rääkida nende eludest ennem kui 
rääkida nende uskumustest. 



23.  Mu kalduvus on oodata, et kutsuda inimesi spetsiaalsetele 
evangeelsetele üritustele nagu kontserdid, õhtusöögid, 
kampaaniad, jne. 

24.  Kui inimesed on vaimulikult kinnised, siis ma olen mõnikord 
märganud, et minu vaikne kristliku armastuse 
demonstratsioon teeb nad rohkem avatumaks.  

 
25.  Motivatsioon mis kirjeldab mind on: „teha midagi tähendusrikast, 

isegi kui sellega kaasneb riske, siiski teha midagi“. 

26.      Mind ajavad närvi inimesed kes kasutavad viletsa loogika 
nõrku argumente. 

27.  Tundub, et inimesed huviga kuulavad lugusid, mis on minu 
elus toimunud.  

28.  Ma naudin oma sõpradega rääkimist. 

29.  Ma alati otsin oma sõprade vajadustele vastavaid üritusi või 
raamatuid, millest neil võiks kasu olla ja mida nad võiks 
nautida.  

30.  Ma pigem aitan kedagi Kristuse nimel, kui olen mingisuguses 
religiooses vestluses. 

31.  Mõnikord ma satun pahandusse oma vähese tundlikkuse, 
taktitunde puudumise ja selle tõttu kuidas ma suhtlen 
inimestega. 

32.  Mulle meeldib kuulda ja mõista teiste inimeste arvamuste 
põhjuseid. 

33.  Ma olen siiani üllatunud sellest, kuidas Jumal tõmbas mind 
Teda usaldama ja ma olen motiveeritud seda lugu jagama.  

34.  Üldiselt peavad inimesed mind sotsiaalseks, tundlikuks ja 
sõbralikuks. 

35.  Minu nädala põnev hetk oleks tuua külaline kirikusse mõnele 
spetsiaalsele üritusele.  

36.  Mul on kalduvus olla praktiline ja tegudele suunatud, kui olla 
tõmmatud filosoofilistele ideedele. 

 
 
 
 
 
 
  



Nüüd kopeeri oma tulemused siia numbritega kastidesse (number 
kastis on kirjelduse number) ja arvuta kokku iga veeru summa. 
 
 

TÕEGA 
VASTANDAV 

INTELLEKTUAALNE TUNNISTUSLIK ISIKLIK KUTSUJA TEENIV 

 
 

1 2 3 4 5 6 

 
 

7 8 9 10 11 12 

 
 

13 14 15 16 17 18 

 
 

19 20 21 22 23 24 

 
 

25 26 27 28 29 30 

 
 

31 32 33 34 35 36 
KOKKU KOKKU KOKKU KOKKU KOKKU KOKKU 

 
 
 

     

 
  



EVANGELISMI STIILID 

 
1. TÕEGA VASTANDAV | Teema salm: 2 Timoteos 4:2. Piibli 
näide: Peetrus, Ap 2:14-23. 
 
2. INTELLEKTUAALNE | Teema salm: 2 Korintlastele 10:5. Piibli 
näide: Paulus, Ap 17:18, 22. 
 
3. TUNNISTUSLIK | Teema salm: 1 Johannese 1:1-4. Piibli näide: 
pimedalt sündinu, Jh 9:10,15. 
 
4. ISIKLIK| Teema salm: 1 Korintlastele 9:22. Piibli näide: Matteus, 
Lk 5:27-29. 
 
5. KUTSUJA | Teema salm: Luuka 14:23. Piibli näide: Naine kaevu 
juures, Jh 4:28-30. 
 
6. TEENIV | Teema salm: Matteuse 5:16.  Piibli näide: Gasell, Ap 
9:33, 36. 
  



 
  



 
 


