Seurakuntapalvelijan ja maallikkosaarnaajan tutkinnot
Seurakuntapalvelijakoulutus on kansainvälisen metodistikirkon
(UMC) määrittelemä oppimäärä, mitä suositellaan opettavaksi
seurakuntatyössä vastuuta kantaville maallikkopalvelijoille.
Ennen vuotta 2012 seurakuntapalvelija nimikkeen tilalla käytettiin
nimikettä 'paikallissaarnaaja'. Vuonna 2012 termi muutettiin
seurakuntapalvelijaksi, koska uusi termi sopii paremmin
maallikkopalvelijan moninaiseen toimintakenttään.
Seurakuntapalvelija nimityksen rinnalle otettiin nimike
maallikkosaarnaaja, joka viittaa julistustyöhön erikoistuneeseen
seurakuntapalvelijaan. Maallikkosaarnaajalta edellytetään myös
saarnataidon kurssikokonaisuuden suorittamista.
Seurakuntapalvelija on henkilö, joka on 1) suorittanut tässä
määritellyn oppimäärän ja 2), ja jonka seurakuntakonferenssi on
nimittänyt tehtävään. Seurakuntapalvelijan 'valtakirja' uudistetaan
vuosittain seuraavalle toimikaudelle. Se on myönnetty lupa toimia
vastuullisissa tehtävissä paikallisessa seurakunnassa.
Kirkkojärjestyksen (Book of Discipline)1 kohdat §267-272
käsittelevät seurakuntapalvelijoiden ja maallikkosaarnaajien
asemaa ja tehtävää.
Kuka on seurakuntapalvelija?
Kirkkojärjestys liittää seurakuntapalvelijan tehtävän erityisesti
juuri paikalliseen seurakuntaan ja sen toimintaan.
Seurakuntapalvelijan tulee palvella seurakuntaa ja innostaa sen
muita maallikkojäseniä sitoutumaan syvemmin Kristukseen ja
seurakunnan jäsenyyteen.
Seurakuntapalvelija toimii itse esimerkkinä ja johtajanmallina
syvempään opetuslapseuteen. Tehtävässään hän tulkitsee
Raamattua, kirkon oppia ja järjestystä sekä kirkon palvelutehtävää.
Seurakuntapalvelija sitoutuu toimimaan oman seurakunnan työn
edistämiseksi, sillä tavalla kuin seurakunnan johto parhaaksi
katsoo, eikä tarkoituksena ole oman hyödyn saaminen tai omien
etujen ajaminen.
Kirkkojärjestys velvoittaa seurakuntapalvelijaa pitämään huolta
omasta hengellisestä sitoutumisesta ja kasvusta antaessaan
ohjeeksi jatkuvan opiskelun ja harjoittelun, että
seurakuntapalvelija voisi paremmin palvella ensisijaisesti juuri
omaa seurakuntaansa.
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Vaatimukset
Kirkkojärjestys2 asettaa seurakuntapalvelija tutkinnolle
reunaehdot, joita sovelletaan eri maissa niiden tarpeisiin ja
kulttuuriin sopivalla tavalla.
Pohjoismaiden piispanalueella on Northern Europe Board of
Education (NEBE) määritellyt yhteispohjoismaisen suosituksen
metodistikirkon seurakuntapalvelijatutkintoon edellytetyistä
oppinaineista. Vaatimuksiin kuuluu mm.
Raamatun johdanto-opit ja muu Raamatun opiskelu
ja apuvälineiden käyttö.

Homileettiset taidot, sisältää niin henkilökohtaisen
todistuksen välittämisen, saarnaamisen, hartauspuheet kuin
myös jumalanpalvelusten johtaminen.

Johtajuustaidot kirkon ja seurakunnan tehtävissä,
pien- ja rukousryhmien johtaminen sekä opettaminen.

Sielunhoidollisiin ja pastoraalisiin palvelutehtäviin
tutustuminen.

Metodistiseen teologiaan, organisaatioon ja
historiaan tutustuminen.

Koulutuksen tulee olla avoin kaikille aktiivisille
jäsenille, mutta valtakirja saadaan vain suosituksen
perusteella.
Aikanaan Ruotsin Metodistikirkossa oli käytäntönä, että
seurakuntapalvelija kurssi päättyi kaksiosaiseen kokeeseen. Koe
koostui kirjallisesta ja suullisesta tehtävästä. Kirjallinen tehtävä oli
kooltaan 5 - 8 A4 sivua, jossa opiskelija sai käyttää apunaan
kirjallisuutta. Suullinen koe koostui 15-30 minuutin puheesta,
esimerkiksi saarna jumalanpalveluksessa.


Seurakuntapalvelijakoulutus täyttää edellä mainitut vaatimukset,
mutta opetusmenetelmiä ja osaamisen mittaamiseen käytettyä
metodiikkaa sovelletaan siten, että niissä huomioidaan oppilas
siten, ettei kokeista tule kenellekään este osallistua
koulutusohjelmaan.
Koulutus
Seurakuntapalvelijakoulutus noudattaa edellä kuvattuja yleisiä
periaatteita. Läsnäolo lähiopetuksessa ei ole ehto yksittäisen
kurssin suorittamiselle, koska osa keskustelusta tapahtuu netissä.
Ilman erityisiä syitä osallistuminen vaaditaan joko
nettikeskusteluun tai lähiopetukseen yhteyden tähden. Emme siis
mielellään vain tenti kursseja. Ja syynä on se, että emme ole
ensisijaisesti tekemässä tutkintoa, vaan varustautumassa
opetuslapsina. Jos siis Uuden testamentin ajan opetuslapset
rakentuivat hekin keskinäisessä yhteydessä, samaa periaatetta
noudatamme mekin
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Lähiopetustilanteiden luennot ovat saatavilla joko screencasting
taltiointeina tai äänitteinä. Lähiopetuksessa käytetty esitysgrafiikka
annetaan sekin oppilaiden hyödynnettäväksi.
Koulutusohjelma
Seurakuntapalvelijatutkintoon valmistava koulutusohjelma pitää
sisällään pakollisia kursseja (*) sekä opintoja, jotka voi korvata
toisaalla tehdyillä vastaavilla kokonaisuuksilla.
Jokaisen kategorian alta pitää olla suoritettuna yhteensä 4 kurssia
sekä maallikkosaarnaajiksi tähtääville on lisäksi oma pakollinen
kurssinsa. Tällä hetkellä tarjottimella on seuraavat kurssit:
1)

Raamattu-aineet
a)
Yleinen raamattutieto
b)
Raamatun tulkinta*
c)
Uusi testamentti
d)
Vanha testamentti
2)
Teologia
a)
Kolminainen Jumala
b)
Ihmiskäsitys ja soteriologia
c)
Seurakunta
d)
Metodistinen teologia ja historia*
3)
Seurakuntatyö
a)
Hengelliset lahjat ja kutsumus*
b)
Hengellinen johtajuus ja pienryhmät*
c)
Sielunhoito ja rukous
d)
Evankeliointi
4)
Maallikkosaarnaajat
a)
Saarna- ja puhetaito*
Kursseja seurakuntapalvelija tutkintoon tulee yhteensä 12 tai 13
riippuen siitä, tahtooko keskittyä palvelutyössä myös julistamiseen
(maallikkosaarnaaja).
Lukukauden aikana ehditään suorittamaan 3 kurssia, mikäli
syyslukukausi kestää elokuusta joulukuun alkuun ja
kevätlukukausi tammikuusta toukokuun alkuun. Tällöin
kokonaisuuden läpikäyminen tarkoittaa käytännössä 2 vuoden
aikaa. Oppimisen kannalta on järkevämpää edetä hitaammin, jotta
asioita ehtii pohtia ja muutakin elämää arjen, seurakuntatyön ja
opiskelun väliin vielä jäisi.

