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Seitsemän ohjetta Jumalan valtakunnan työntekijälle 

 

 

1. Valvo vaellustasi niin, että kenelläkään ei olisi siihen moittimista.  

Tosiasiassa aina joku loukkaantuu, teet niin tai näin. Siksi ole oma itsesi ja kulje oma tiesi. 

Kuitenkin vaelluksen pitää olla sellaista, että se kestää sekä seurakunnan että ulkopuolisten 

arvostelun. Sen on oltava riittävän ”läpinäkyvää”.  

 

2. Julista sanaa rohkeasti, mutta älä yli oman uskosi. 

Älä pyytele saarnatuolissa anteeksi, että olet sinne tullut. Älä myöskään oleta, että kuulijat 

tietävät jo kaiken – eivät he tiedä. Julista lakia niin, että kuulijat pelkäävät joutuvansa 

helvettiin ja evankeliumia niin, että huonoinkin voi tarttua siihen ja uskoa syntinsä anteeksi. 

Älä pyri antamaan itsestäsi paremman kristityn kuvaa kuin todellisuudessa olet. 

 

3. Jos uskosi tekee sinut vähemmän ihmiseksi, uskossasi on jotain vikaa. 

Kuulijat kysyvät mielessään kahta asia sananjulistusta kuunnellessaan: Elääkö sanoma 

puhujalle itselleen ja onko tämä tavallinen ihminen? Pinnallinen ”ylihengellisyys” on 

ärsyttävää. Varottava myös hengellistämästä kaikkia asioita. 

 

4. Opiskele teologia mahdollisimman hyvin, mutta unohda se astuessasi saarnatuoliin. 

Kaikesta teologisesta, psykologisesta, sielunhoidollisesta jne. koulutuksesta on paljon 

hyötyä. Mitä paremmin olet ne opiskellut, sen suuremmat edellytykset sinulla on tulla 

hyväksi työntekijäksi. Julistaessasi evankeliumia ole kuitenkin mahdollisimman 

yksinkertainen, selkeä, havainnollinen ja elämänläheinen, muuten puhe menee yli pään. 

 

5. Kehitä jatkuvasti ammattitaitoasi. 

Kaikkien ei tarvitse olla suuria julistajia (jokaisen on silti kehityttävä hyväksi puhujaksi).  

Kullakin on omat lahjansa opettajana/ evankelistana/ sielunhoitajana/ kirjoittajana/ 

organisaattorina/ rohkaisijana/ palvelijana/ taiteilijana jne. Pyri kehittämään sekä vahvoja 

että heikkoja puoliasi. Ota uusia haasteita, jotka pakottavat valmistamaan uusia asioita. Lue 

paljon. Opi muiden virheistä. 

 

6. Hanki itsellesi joku hyvä, ei-hengellinen harrastus. 

Voimakas paneutuminen hengelliseen työhön on uuvuttavaa. Elämänpiiri voi myös kaventua 

liiaksi, jos ei ole mitään kosketuskohtaa ”tavalliseen” elämään. Ei-hengellinen harrastus on 

sekä sopiva vastapaino hengelliselle työlle että antaa mahdollisuuden tavata tavallisia 

jumalattomia ihmisiä. Älä unohda liikuntaa. 

 

7. Hoida avioliittoasi ja perhettäsi. 

Työntekijän perhe on erityisen kovalla koetukselle. Vaikka täydellinen tasapaino työn ja 

perheen kesken ei kenties ole saavutettavissa, niin perheen laiminlyöminen kostautuu ennen 

pitkää. Vapaapäivät ovat perhettä varten. Suhde puolisoon on maailman tärkein ihmissuhde.  

 

 
 


