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Enne ülemaailmset evangeeliumipäeva
 - Oma kogudusega: mobiliseerige, palvetage, looge  
mittekristlastega sõprussuhteid
- Kutsume kõiki pastoreid üles kutsuma ka teiste konfes-
sioonide pastoreid osalema oma kogudusega aktiivselt 
ülemaailmsel evangeeliumipäeval. Töötame koos, et näha 
parimaid tulemusi! 

Ülemaailmsel evangeeliumipäeval ja pärast seda
- 14. juuni 2014. Ülemaailmne evangeeliumipäev. Kõik 
kuulutavad evangeeliumi. 
- 15. juuni 2014. Koguduse teenistuse lõpus antakse igale 
koguduseliikmele 10   evangeeliumitraktaati ja kutsed 
koguduse teenistusele. Julgusta kõiki koguduseliikmeid 
järgneva nädala igal päeval ühele inimesele evangeeliumi 
kuulutama ning neid kirikusse kutsuma. Selliselt jõutakse 
väga suure hulga inimesteni. 
- 22. juuni 2014. Evangeelne jumalateenistus suure hulga 
külaliste ning uute kristlastega.

Lisainfo:
G.O.D. ja Kristus Igasse Kodusse esindaja Eestis on Indrek Luide
E-mail: indrek@ekklesia.ee 
Tel: 56359279

G.O.D. eesti facebooki koduleht:
www.facebook.com/allianss
EEA evangelismitoimkond 
www.allianss.ee
G.O.D. koduleht:
www.globaloutreachday.com

 

soovitused ja info
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“Mine ja tee üks ususamm. Tee midagi, mida Sa pole varem teinud!“
Nick Vujicic, Life Without Limbs

“Ülemaailmne evangeeliumipäev on suurepärane viis, kuidas 
julgustada inimesi oma usku jagama.“

Steve Douglass, Campus Crusade for Christ

“Üks põnev asi ülemaailmse evangeeliumipäeva juures on see, 
et see toob kristlased kokku, et viia evangeelium kogu maailma.”

Geoff Tunnicliffe, Maailma Evangeelne Allianss

“Me tahame sel päeval evangeeliumi kuulutada maailma igas 
riigis ning iga riigi igas piirkonnas.”

Loren Cunningham, Noorte Missioon (YWAM)

“Ülemaailmne evangeeliumipäev on päästepäev!”
Reinhard Bonnke, Christ for all Nations 

“Ülemaailmne evangeeliumipäev on innustav väljakutse astu-
da välja harjunud mugavustsoonist, et nautida koos Jeesusega 
evangeeliumi levimist oma kodukohas.”

Indrek Luide, Eesti Evangeelne Allianss

Kolm sammu isiklikuks evangelismiks. 

Ülemaailmse evangeeliumipäeva
õppevihik

Anna mehele kala ja sa toidad teda üheks päevaks. 
Õpeta ta kala püüdma ja sa toidad teda terveks eluks. 

3 SAMMU

Fo
to

d:
 n

o 
lim

it 
e.

V
., 

G
.O

.D
., 

w
ik

im
ed

ia



3

Ülemaailmse evangeeliumipäeva visioon on, et iga 
kristlane kuulutaks sel päeval teistele evangeeliumi. 

Igal aastal, iga kristlane, igal pool.

Miljonid kristlased igas vanuses ja kõikidest kultuuridest 
ja konfessioonidest kasutavad oma ande ja võimalusi, et 
erinevatel viisidel evangeeliumi kuulutada. Siin on üks võt-
meisik, keda Jumal tahab sel päeval kasutada:

................................................................... (kirjuta siia oma nimi)

Esimene ülemaailmne evangeeliumipäev (Global Outreach 
Day ehk G.O.D.)  toimus aastal 2012 Nigeerias Lagoses ning 
avalöögiks oli palvekoosolek, kus osales miljon kristlast. 
Kohe pärast teenistust saadeti nad välja evangeliseerima. 

Teisel aastal jõudis G.O.D. peaaegu kõikidesse maailma 
riikidesse. Seda tööd alustati näiteks Nepaalis, et jõuda 
terve rahvani, Hiinas, kus kuulutati evangeeliumi 100 mil-
joni elanikuga piirkonnas, ning maailma suuruselt teises 
hiidlinnas Mexico Citys. 

visioon
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Esimese kahe aasta jooksul mobiliseeriti 25   miljonit krist-
last evangeeliumi kuulutama ning nad viisid evangeeli-
umi 50   miljoni inimeseni. Paljud kogudused ja misjonor-
ganisatsioonid töötavad üheskoos selle nimel, et jõuda  
inimesteni siin maailmas, kuid sellel ühel erilisel päeval 
ei ole tähelepanu keskpunktis ükski kogudus ega teeni-
mistöö – tähelepanu on Jeesuse Kristuse evangeeliumil!

Ülemaailmne evangeeliumipäev esitab evangeeliumi 
kuulutamise väljakutse tavalistele kristlastele. 

Ülemaailmseks evangeeliumipäevaks 
valmistumine

Jeesuse Kristuse evangeelium on maailma parim sõnum 
ja ainuke tee päästeni. Sellepärast peamegi viima Jeesuse  
inimesteni. See väike voldik õpetab Sulle kolm peamist 
sammu isikliku evangelismini.

“Meie oleme nüüd Kristuse käskjalad…”
2. Korintlastele 5:20

Kristuse käskjalana pead Sa sõnumit teadma ning oskama 
seda edasi anda.

Edasiandmise struktuur, mida õpetab 1.  samm:
 1. Tähelepanu   2. Huvi   3. Igatsus

Sõnumi struktuur, mida õpetab 2.  samm:
 1. Jumala plaan       2. Probleem 
 3. Jumala armastus      4. Otsus

Kuidas saada vastust, õpetab 3.  samm
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Lähenemine ja vestlus
Ühe pastori 20-aastane tütar ei olnud kunagi kellelegi evan-
geeliumi kuulutanud, sest ta kartis. Ühel päeval läks ta välja, 
olles kindlalt otsustanud, et hirm ei hoia teda enam tagasi. 
Tema juurde tuli üks naine ning tüdruk rääkis talle Jumala 
plaanist ja Tema armastusest. 

Naine hakkas nutma. Pastori tütar kallistas teda, et teda 
lohutada. Naine tõmbas oma kotist välja relva ning ütles, 
et ta oli olnud teel metsa, kus ta plaanis endalt elu võtta. 
Enne kodust väljumist oli ta palvetanud: „Jumal, kui sa oled 
olemas, saada ingel mind peatama. Kui ta mind kallistab, 
siis see on märk.”

Tänasel päeval usub terve selle naise perekond Jeesusesse 
ning nad räägivad teistele Jeesusest, kes nad päästis. Kui Sa 
teed ennast Jumalale kättesaadavaks, siis astu nüüd õiged 
sammud, et tema plaan maailma jaoks võiks Sinu kaudu 
kindlasti teostuda. Sa ei taha kunagi tagasi pöörduda.  
Asu nüüd teele!!
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Kuidas sõnumit edasi anda

1. Võida inimese tähelepanu
Esiteks on oluline võita inimese tähelepanu. Ilma selleta 
raiskad Sa vaid oma sõnu ja energiat. Mõnikord nõuab  
inimese tähelepanu võitmine julgust ja loovust. 

Ära jutlusta talle. Ära avalda talle survet.  
Kuula ja jaga!

Alustuseks ütle lihtsalt: „Tere!” Jah, vahel see lihtsalt ongi nii 
lihtne. Naerata talle ja vestlus areneb siis tavaliselt loomuli-
kult. Võida ta tähelepanu nii, et ta ei tunneks end ohustatult.

Mõtle: see on inimene, kelle eest Jeesus suri. See inimene 
võib olla ääretult avatud ja valmis Kristust vastu võtma. Sellel 
inimesel on ainult üks võimalus saada päästetud: kui ta kuu-
leb ja usub sõnumit Jeesusest! Kui Sa inimestele lähened ja 
hakkad nendega rääkima, pea meeles, et Jumal saab Sinu 
kaudu töötada ka siis, kui Sa oled arg, ebakindel või ei tea, 
mida öelda. Isegi kui Sa ütled midagi valesti, võib see siiski 
olla parem kui see, kui Sa üldse mitte midagi ei ütle. Kuula 
Jumalat ja luba Tal rääkida Sinu kaudu.

Püüa alustada vestlust tavaliste, igapäevaste küsimu-
stega, nagu tavalises vestluses. Alusta millestki, mis teid 
mõlemat hetkel puudutab. Näiteks eripakkumine kaub-
amajas või tema vaated hetkel aktuaalsetele sündmustele.  
Selleks, et kellegagi tõhusalt suhelda, tuleb luua usaldus, 
küsides avatud küsimusi (Miks? Mis juhtus? Mis põhjusel...?) 
Uuri, mis on ta seisukohad ning Sa saad temaga paremini 
suhestuda.

esimene samm
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Siis hakka minema rohkem sügavuti. Küsi: „Mida sa arvad 
Jumalast?” või „Mida tähendab Jumal sinu jaoks isiklikult?” 
Ära karda saada negatiivset vastust. Mõnikord juhtub nii, 
sest Jumal on meile kõigile andnud vaba tahte. Ole rahulik! 
Küsi: „Kas keegi on Sulle midagi täna kinkinud?” Anna talle 
evangeeliumitraktaat – võid panna selle külge ka kommi – 
ning ütle: „See on Sulle, kui Sa lubad, et loed seda.” Kasuta 
olemasolevaid oskusi või proovi erinevaid asju ja uuri välja, 
mis töötab kõige paremini.

Tee nimekiri ideedest, kuidas võõraste tähelepanu võita. 
Valmista ette oma strateegia, pidades silmas inimeste asu-
kohta ning nende olukorda. Erinevad olukorrad nõuavad 
erinevat lähenemist. 

Ole rahulik, kuid otsusekindel!

2. Tekita huvi
Kui sa oled kellegi tähelepanu võitnud, on järgmine samm 
huvi äratada. Kui Sa küsid õigeid küsimusi ja pakud asjako-
hast teavet, võid inimestes uudishimu tekitada. Kui Sa tai-
pad, et nad tunnevad huvi, saad sealt edasi minna, küsides 
küsimusi. Ära anna nende küsimustele lihtsustatud lühivas-
tuseid. Selle asemel lase nende huvil kasvada ja uudishimul 
süveneda. Küsimusi küsides juhid Sa vestlust ning saad 
lõpuks juhtida inimese Jeesuseni.

Kindlasti ei tekita Sa huvi, kui Sa ise katkematult räägid. 
Jumal andis Sulle ühe suu ja kaks kõrva. See tähendab, et Sa 
peaksid kuulama kaks korda rohkem kui räägid. Huvi saab 
ilmseks, kui inimesed hakkavad avama oma südameid ning 
jagama oma lugusid. Sel ajal ole tasa, kuula ja palveta vaik-
selt, et oskaksid õigesti vastata.

Huvitu inimestest ja Sa äratad nende huvi!
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3. Loo igatsus järgida Jeesust
Kui Sa oled veetnud aega, õppides tundma seda inimest, 
kellega räägid, saad teada, mida ta vajab ja kuidas vestlust 
juhtida. Sa pead olema täielikult veendunud, et inimesel, kel-
lel ei ole Jeesust, on puudu kõige olulisem asi elus. Kasuta 
oma usku ja eelda, et see inimene tahab Jeesuse vastu võtta. 

Kui tunned, et see on sobilik, siis jaga osa oma loost. Võid 
isegi pakkuda eestpalvet mingi kindla vajaduse eest. 

Sinu tunnistus
Sinu lugu on väga oluline! Sa võid seda rääkida igaval või 
väga põneval viisil. Võib-olla ei ole Su minevik nii põnev kui 
Su olevik või mingi teatud osa Su elust. Sa võid tuua ka näit-
eid selle kohta, kuidas Jumal on Sind tervendanud, Su palve-
tele vastanud või kuidas Ta on Sind aidanud.
Tähtis ei ole, mida Sa ütled, vaid mida teine inimene 
mõistab! 
Selleks, et inimeste tähelepanu võita, pead rääkima nende-
ga samal tasemel. Sinu lugu on ainulaadne. Sa pead õppima 
seda ka ainulaadsel viisil rääkima. Vali see osa oma elust, mil-
lega Su kuulajad saavad kõige kergemini samastuda. Kõige 
tähtsam on, et oleksid aus. 

Keskendu sellele, mida Jumal on teinud ja saab teha.  
Kontrolli, et inimesed saaksid aru, mida Sa ütled, ja küsi, mida 
nad sellest arvavad. Ole tundlik signaalide suhtes, mida nad 
saadavad, mis annavad märku nende huvist. On ääretult olu-
line, et sa nendest signaalidest aru saaksid ja nende tulemu-
sel asjakohaseid küsimusi esitaksid.

Selleks, et sõnumit tõhusalt edasi anda, pea meeles reeglit: 
„Ära väida, vaid küsi!”
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Näiteks: „Jeesus suri Su eest ristil. Kas Sa tead, miks ta seda 
tegi?” Uuri välja, mida inimene juba mõistab, jaga oma tun-
nistust ning tekita selle inimese südames igatsus öelda: „Ma 
tahan seda!”

teine samm
Kuidas sõnumit jagada
See sõnum saab inimest päästa ainult siis, kui ta saab sell-
est aru, mida Sa räägid. Sellepärast pead Sa õppima, kuidas 
kuulutada evangeeliumi nii, et seda oleks lihtne mõista. In-
imesed, kellega Sa räägid, peavad aru saama järgnevatest 
põhipunktidest:

1. Jumala plaan
Jumalal oli inimesi luues imeline plaan: et nad elaksid Tema-
ga osaduses. Loomishetkel valitses kogu maailmas kord. 
Polnud sõdasid, ebaõiglust, haigusi ega pattu. Inimene elas 
oma Loojaga harmooniliselt paradiisis. 

“Jumal vaatas kõike, mis ta oli teinud, ja vaata, see oli väga hea.”
1. Moosese  1:31
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Jumala plaan selle inimese jaoks, kellega Sa rääkima hak-
kad, on parim, mis ta elus kunagi olla võib.

2. Probleem
Inimene eraldas end oma Loojast ning otsustas minna oma 
teed. Tänapäeval näeme selle otsuse tagajärgi: Selle asemel, 
et üksteisega rahus ja kooskõlas elada, elame vihkamise, 
armukadeduse, haiguste ja sõdade keskel. Kuid kõigest 
sellest traagikast veelgi hirmutavam on meie igavene eral-
datus Jumalast. 

Jeesus tegi selgeks, et meie inimestena ei suuda kunagi 
ehitada silda üle selle kuristiku, mis eraldab meid Jumalast – 
me ei suuda kunagi täita Jumala nõudmisi ning sellepärast 
olemegi sellise dilemma ees.

“Ei ole õiget, ei ühtainsatki, ... sest kõik on pattu teinud ja 
ilma jäänud Jumala kirkusest.”   

Roomlastele 3:10,23

Enne kui inimene, kellega sa räägid, tahab päästetud saada, 
peab ta aru saama, et ta on eksinud.

3. Jumala armastus

Jumal on õiglane ja püha, kuid ometi armastab Ta meid 
igavesti. Sellepärast Ta võttiski karistuse, mille kohtumõist-
mine oleks iga inimese peale toonud, ning asetas selle oma 
Poja peale. Jeesus maksis meie pattude eest ristil.

“Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ai-
nusündinud poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei 
saaks hukka, vaid et tal oleks igavene elu.” 

Johannese 3:16
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4. Kõige olulisem otsus

Jeesus tõusis surnuist! Ta elab ja ootab Su vastust. Sa ei jõua 
Jumala juurde, tehes lihtsalt häid tegusid, mediteerides või 
isegi kirikus käies – Jumala juurde on ainult üks tee: pöördu 
Jeesuse poole ja võta vastu see, mis Ta Sinu eest tegi, palu 
Temalt andestust ning järgne talle.

“Kui sa oma suuga tunnistad, et Jeesus on Issand, ja oma 
südames usud, et Jumal on ta üles äratanud surnuist, siis 
sind päästetakse.” 

Roomlastele 10:9

Märkus:
Kui inimesed kuulevad Jeesusest ja sellest, mis ta nende 
heaks on teinud, kui nad kuulevad, et Jumalal on plaan nende 
elus ja et Tal on neile pakkuda andestust, rahu, tõelist rõõmu 
ja igavest elu, siis nad lasevad lahti oma valeuskumustest.  
Konfrontatsioon paneks neid pigem oma südameid kõvaks 
tegema.  
Selleks, et võita inimesi Jeesusele, tuleb sul nendega kõige-
pealt sõbruneda. Isegi kui teie vaated on erinevad, püüa neid 
mõista ja suhtu nendesse lugupidavalt.
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kolmas samm
Kuidas saada vastust

1. Julgusta teda otsust tegema

Nüüd jõuame etappi, kus Sinu tegevus nõuab reageeringut. 
Ära karda seda sammu! Küsi lihtsalt: „Kas Sa tahad oma 
suhte Jumalaga praegu korda seada?”

“Meie oleme nüüd Kristuse käskjalad, otsekui Jumal ise jul-
gustaks meie kaudu. Me palume Kristuse asemel: Andke 
endid lepitada Jumalaga!”  

2. Korintlastele 5:20

Vestluse lõpus peaks alati olema reageering, vastus. Esita 
vestluskaaslasele väljakutse teha otsus. Paljud kristlased on 
siinkohal tihti liiga kõhklevad. 

Kui inimesed tõesti mõtlevad seda, mida ütlevad, siis te-
evad nad otsuse – kui Sa soovitad neil seda teha.
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2. Selgita nõuded ning esita seejärel  
selgesõnaline kutse järgida Jeesust:

1. Kas Sa usud, et Jeesus suri ristil Sinu pattude eest? 
– „Jah.” (Isegi kui inimesed alguses eitavalt vastavad, 
võib nende usk kasvada,  kui nad Sind edasi kuula-
vad.)

2. Kas Sa usud, et Jeesus tõusis surnuist üles? – „Jah.” 
(Usk ei ole tunne, see algab otsusega.)

3. Kas Sa tahad praegu Jeesuse oma südamesse vas-
tu võtta? (Ära nüüd midagi ütle. Oota vastust.) – „Jah.”

 
Ära karda koos selle inimesega palvetada. Rohkem ei ole 
vaja midagi öelda. Me ei taha inimesi millekski sundida või 
nendega manipuleerida, kuid me ei räägi ka mingi klubiga 
ühinemisest – see on elu ja surma küsimus!

3. Palu tal Sinu järel palvetada

Nüüd palu tal Sinu järel kõva häälega palve paluda. Palu 
tal oma silmad sulgeda ning hakka valju ja selge häälega 
paluma:

“Issand Jeesus, ma usun, et Sina oled Jumala Poeg. 
Ma usun, et Sa surid mu pattude eest. Palun andesta 
mulle ja tule mu südamesse. Ma usun, et Sa tõusid 
üles surnuist ning oled täna elus. Ma võtan Su vastu 
oma Issanda ja Päästjana. Ma järgnen Sulle kogu 
oma ülejäänud elu. Aamen.”
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4. Küsi temalt, kas ta teab, mida ta just tegi
Nüüd on aeg, mil saad selle otsuse kindlamaks muuta. On 
ääretult oluline rajada see otsus tugevale pinnasele. Me rää-
gime esimesest paarist minutist pärast seda, kui keegi on Kris-
tuse vastu võtnud. Tee kindlaks, et nad teavad, mida see otsus 
tähendab, küsides järgmised küsimused:

Kas Sa mõistad, mida Sa just tegid? 
Kas Sa mõtlesid seda tõsiselt?
Mida Sa teed, kui Su sõbrad või pereliikmed hakkavad Sinu 
üle nalja heitma või ütlevad, et Sa oled hulluks läinud?

Selgita uuele kristlasele kristliku elu nelja olulisimat 
punkti:

1.  Palve  
Jumalaga rääkimine ja Jeesusega suhte rajamine.

2.  Piibel  
Jumala sõna lugemine, Jumala ja Tema teede kohta  
õppimine.

3.  Kogudus
Teiste kristlastega kohtumine ning sõprussuhete loomine.

4.  Misjon 
Evangeeliumi ja oma kogemuste jagamine teistega. 

Lõpuks vahetage kontaktandmeid ning leppige kokku uus 
kohtumine järgmise 72  tunni jooksul. Jüngerda seda inimest 
või leia keegi teine seda tegema. Kutsu see inimene osalema 
koguduse teenistusel või väikegrupis. Kui võimalik, saage 
tema juures kokku ja tulge koos teenistusele.

Hoolitse selle eest, et need neli olulist punkti saaksid 
uue kristlase vundamendiks.
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astu välja

Igaüks võib jõuda kellegini! 
Ole loov! Leia meetodid, mis sobivad Sulle, Sinu olukorra 
ja nende inimeste puhul, kelleni Sa jõuda tahad. Toome 
mõned näited:

Sel päeval on inimesteni jõudmiseks piiramatult võim-
alusi.

Üks ühele – helista kellelegi või külasta kedagi või kutsu ta 
kohvile ning räägi talle Jeesusest.

Kahekaupa – saage kokku oma koguduses ning jagu-
nege meeskondadeks. Siis minge kahekaupa välja in-
imeste juurde sinna kus nad on: tänavatel, turul, poodides, 
haiglates jne.

Hooli ja jaga – tee kellelegi midagi head ning seejärel jaga 
temaga head sõnumit.
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Jõua oma kohaliku piirkonnani – planeeri, kuidas oleks 
võimalik jõuda oma piirkonnani, külani, naabruskonnani 
või linnani. Kui evangeeliumipäeval koputab iga inimene 
viiele uksele, et evangeeliumi jagada, jõuab 2000  kristlast 
hõlpsasti 10000   koduni. Ja kuna igas kodus elab kesk-
miselt 3  inimest, tähendab see, et jõutakse 30000  inimese-
ni. Valmistuge põhjalikult ning värvake võimalikult palju 
kogudusejuhte ja kristlasi.

Evangeeliumi kuulutamise ideede varasalv – lennu-
jaamaevangelismist loomaaiani... Nii palju on viise, kuidas 
inimesteni jõuda, ja nii palju erinevaid kohti, kust inimesi 
leida: raamatuletid, mänguväljakud, koosolekud, ukselt uk-
sele, tänavaüritused (muusika, draama ja teiste tegevustega), 
haiglad, vanglad, lastekodud, pargid, rongid, rongijaamad, 
ostukeskused ning isegi internet.

Leia ideid veebilehelt www.globaloutreachday.com või 
postita neid sinna. Palun jaga seal ka oma kogemusi, et teisi 
julgustada. 

See päev võib muuta kogu maailma. Jumal kasutab Sind, et 
olla õnnistuseks Su naabritele ja Su rahvale.

Igaüks jõuab kasvõi ühe inimeseni, üheskoos jõuame 
terve maailmani!



www.globaloutreachday.com

Werner Nachtigal ja Stephan Gängel on Global 
Outreach Day initsiaatorid ning nad reisivad mööda 
maailma ringi, et innustada, mobiliseerida ja treenida 
kristlasi evangelismis osalema. 

Põhimõtted, millest siin vihikus räägitakse, on osutu-
nud ääretult tõhusateks.

Igaüks jõuab kasvõi ühe inimeseni,  
üheskoos jõuame terve maailmani! 

Õppevihik

Evangeelium on kõigi aegade parim sõnum. Jumal tahab Sind kasutada 
selleks, et seda teiste inimesteni viia. 

Kolme sammu õppevihikus õpid Sa, kuidas võita inimesi Kristusele. 
Järgmised kümme päeva võib vallandada sinus sellise potentsiaali, 
mida Sa poleks osanud ettegi kujutada, mis annab Sulle võimaluse olla 
õnnistuseks inimestele, kes ei tunne Jeesust, hoolimata kõikidest Sinu  
nõrkustest ja hirmudest.
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