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Raamattulinjan tarkoitus on perehdyttää opiskelija Raamatun sanomaan ja auttaa kasvamaan
kristittynä. Linja auttaa oman paikan ja lahjojen löytämisessä sekä antaa valmiuksia hengelliseen
työhön.
Opintokokonaisuudet
1. Raamatun tuntemus
2. Kristillinen usko ja elämä
3. Evankelioimistyö
4. Lähetystyö
5. Henkilökohtainen kasvuprosessi
Opintokokonaisuuksien toteutustavat
- Luennot
- Tentit ja essee-kirjoitelmat
- Pienryhmätyöskentely (Raamattupiiri- ja kasvuryhmätoiminta, toimintaviikon
tiimityöskentely ja viikkoon valmistautuminen tiiminä, oppitunteihin liittyvä
ryhmätyöskentely)
- Opiskelu verkon kautta (Moodle-oppimisympäristöä hyödyntäen)
- Aamuhartauksien pitäminen ja niihin osallistuminen
- Ohjattu henkilökohtainen hiljentyminen
- Kasvupäiväkirja
- Opintomatkat
- Yhteiselämä Kansanlähetysopistolla

Raamattulinjalla voi opiskella yhden tai kaksi lukukautta. Kevätlukukauden opinnoista muodostuu
yhteensä 28 opintopisteen laajuinen kokonaisuus. Yksi opintopiste vastaa 26,7 oppituntia opiskelua
(á 45 min) tai n. 200 sivua kirjallisuutta. Opintojaksojen laajuudet ja opintojaksokohtaiset tavoitteet
on kirjattu tässä opintosuunnitelmassa.

KEVÄTLUKUKAUSI 2014: 28 op
1. RAAMATUN TUNTEMUS (12 op.)
Tavoitteet
Opiskelija
· tuntee Vanhan ja Uuden testamentin kirjoja, niiden keskeistä sisältöä ja historiallista taustaa
· oppii näkemään Vanhan ja Uuden testamentin yhteyden
· saa välineitä itsenäiseen Raamatun tutkimiseen ja tulkintaan sekä motivoituu lukemaan
Raamattua säännöllisesti
· tuntee Raamatun opetuksen elämän keskeisistä kysymyksistä
· oppii vetämään raamattupiiriä ja keskustelemaan ryhmässä raamatunteksteistä
· soveltaa Raamatusta oppimaansa omaan elämäänsä
Suoritustapa: Luennot ja niihin liittyvät tehtävät, tentti, essee, raamattupiireihin osallistuminen,
raamattupiirin vetäminen ja vetäjien palaveriin osallistuminen.
Raamattu aikajanalle – VT ja UT toiminnallisesti läpi
- Opiskelija oppii Raamatun aikajanan keskeiset
tapahtumat liikkeiden ja apusanojen kautta
- Opiskelija saa välineitä opettaa Raamattu lapsille,
nuorille ja junnuille

Outi Taskilahti

8h

Luukkaan evankeliumi
- Luukkaan evankeliumin sisältö ja erityspiirteet
- Miksi Luukkaan evankeliumi on kirjoitettu?
- Mitä sanottavaa Luukkaan evankeliumilla on
nykypäivän kristitylle?

Laura Järvinen

14 h

Heprealaiskirje
- Johdantoa Heprealaiskirjeeseen
Heprealaiskirjeen pääteemoja esim:
- Uuden ja Vanhan testamentin yhteys
- Kristus, ylimmäinen pappi

Timo Keskitalo

14 h

Salomosta pakkosiirtolaisuuteen
- Israelin kansan vaiheet Salomon valtaannoususta
Babylonian pakkosiirtolaisuuteen asti (kirjat 1.&2.
Kun, 2. Aik)
- Salomo Israelin kuninkaana
- Valtakunnan jakaantuminen
- Eri kuninkaiden arviointia
- Pakkosiirtolaisuus Jumalan rangaistuksena

Jarkko Haapanen

14 h

Esra ja Nehemia
- Esran ja Nehemian kirjojen historiallinen tausta
- Mitä kirjoilla on sanottavaa meille tänä päivänä?

Kai Lappalainen
Marko Turunen

14 h

Apostolien teot
- Apostolien teot jatkuvat Uudessa testamentissa
siitä, mihin evankeliumit lopettavat. Ensimmäinen
helluntai Jerusalemissa räjäytti liikkeelle viestin,
joka on kulkenut maailman ääriin, mutta jota yhä
kuulutetaan.
- Lääkäri Luukas seuraa n. 30 vuoden jaksoa
Pietarin, Stefanoksen, Paavalin ja muiden
todistajien elämässä. Rohkea julistus
ristiinnaulitusta, mutta ylösnousseesta ja takaisin
tulevasta Jeesuksesta murtaa rajat.

Niilo Räsänen

14 h

2. Korinttilaiskirje
Kalle Jouppi
- Kirjeestä välittyy voimakas henkilökohtainen huoli
ja vastuu, joka Paavalilla oli Korintin
seurakunnasta
- Kirje on kohtikäyvää, mutta myös lohduttavaa ja
rohkaisevaa sanoma Herran apostolilta Korintin ja
kaikkien aikojen uskovien parhaaksi

14 h

Efesolaiskirje
Jarkko Haapanen
- Millaista on Jumalan rakkaus? Millaista on
Jumalan armo?
- Mikä on Kirkko?
- Mihin perustuu kristittyjen yhteys?
- Efesolaiskirje on ylistyksen sävyttämä
opetuskirjoitus, jossa vastataan näihin kysymyksiin

14 h

Galatalaiskirje
- Mitä on evankeliumi Jeesuksesta Kristuksesta?
- Mitä on uskonvanhurskaus?
- Mitä usko Kristukseen merkitsee?
- Mitä on kristityn vapaus?
- Mikä on lain merkitys kristitylle?

Niilo Räsänen

14 h

Tessalonikalaiskirjeet
- Johdantoa tessalonikalaiskirjeisiin
- Sanan synnyttämä usko
- Tessalonikalaiskirjeiden opetus lopun ajoista:
Jeesuksen paluu, antikristus
- Tessalonikalaiskirjeiden sanoma ajassamme

Jarkko Haapanen

14 h

Jesajan kirja
- Jesajan kirjan historiallinen tausta ja sanoma
- Mitä eri asioita profeetta Jesaja ennusti
messiaasta?
- Miten messiasennustukset toteutuivat tai
toteutuvat?

Mika Ebeling

14 h

Danielin kirja

Timo Keskitalo

15 h

-

-

Daniel vietiin nuorena poikana
pakkosiirtolaisuuteen Babyloniaan. Siellä hänestä
tuli huomattava valtiomies. Hänen välityksellään
Jumala antoi myös kauaskantoisia tulevaisuuden
profetioita
Danielissa saamme seurata hurskaan miehen
rikasta elämää, josta ei vaikeuksiakaan puuttunut

Pietarin kirjeet
- Kirjan historiallinen tausta ja tarkoitus
- Sisällön ymmärtäminen kulttuurihistoriallisessa
kontekstissa
- Sanoman soveltaminen meidän aikanamme
- Opetuskielenä on englanti

Jonathan Heeb

14 h

Johanneksen kirjeet & Juudaksen kirje
- Historiallinen tilanne
- Sanoma nykyaikana

Aleksi Kuokkanen
Jarkko Haapanen

14 h

Jaakobin kirje
- Jaakobin kirjeen historiallinen tilanne
- Kirjeen sanoma nykyaikana

Mika Falk

5h

Ilmestyskirja
- Ihmisen itsekkyys ja ahneus tuhoavat
elinmahdollisuuksia pallollamme. Mutta Jumala ei
ole jättänyt lopullista ratkaisua ihmisen käsiin,
vaan Hänellä on suunnitelma. Historia, sekä
mennyt että tuleva, on Hänen kädessään.
Ilmestyskirja antaa tulevaisuuden ja toivon.
- Miten tulkita Ilmestyskirjaa?
- Menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden
perusta
- Mikä on tärkeää kaikille seurakunnille kaikkina
aikoina?
- Valtaistuin ja kirjakäärö
- Kuusi sinettiä ja Jeesuksen eskatologiset puheet
- Näkyjä seurakunnasta
- Seitsemäs sinetti ja seitsemän torvea
- Jumalan salattu suunnitelma on viety päätökseen
- Kaksi profeettaa ja maanjäristys Jerusalemissa
- Suuren taistelun ääriviivat
- Pedon viimeiset yritykset pelastuksen aikakauden
lopulla
- Pelastuksen aikakausi päättyy
- Vihan maljat
- Pedon ja porton salaisuus
- Tuhatvuotinen valtakunta - totta vai tarua?
- Paluu elämän puun luo

Pitäjä avoin

14 h

Ester ja Ruut
- Kirjojen historiallinen tausta
- Kirjojen sanoma
- Mitä Esterin ja Ruutin kirjoilla on sanottavaa
meille tänä päivänä?

Outi Taskilahti

5h

Raamattupiirit
- Raamattupiiriin osallistuminen noin joka toinen
maanantai sekä kerran vetäjänä toimiminen

Pienryhmät

12 h

Raamattupiirin vetäjien palaveri +
ryhmädynamiikkaopetus
- Tukea piirin vetämiseen
- Raamattupiirikysymysten tekemistä

Jarkko Haapanen

2h

Oppijaksoon kuuluvat tehtävät
TEHTÄVÄ 1. Opiskelija perehtyy yhteen valitsemaansa selitysteokseen, josta tekee esseen tai
tenttii kirjan. Vaihtoehdot:
1. Sakari Kähkönen: Israelin salaisuus (317 s.) (Sakarja)
2. Eero Junkkaala: Kenen luvattu maa? (202 s.) (Joosua)
3. Eero Junkkaala: Luvatussa maassa (170 s.) (Tuomarit)
4. Mailis Janatuinen: Itkevä pronssimuuri (308 s. (Jeremia)
TEHTÄVÄ 2: 3.-5. Mooseksen kirjat. Tehtävänanto laitetaan moodleen.
TEHTÄVÄ 3: Pieniä profeettoja: Haggai, Obadja, Hoosea, Miika ja Malakia. Tehtävänanto
laitetaan moodleen.
TEHTÄVÄ 4: Psalmit. Tehtävänanto laitetaan moodleen. Tehtävän voi korvata osallistumalla
”Raamattu elämään” – viikonloppuun 4.-6.4., jonka aiheena on Psalmit. Viikonlopusta
laaditaan raportti.
TEHTÄVISSÄ 2-4 käytetään Raamatun lisäksi seuraavia teoksia:

Kirjallisuus:
Nummela, Leif: Alkaen Mooseksesta. 2008. Uusi Tie.
Eskelinen, Pekka: Jeesus Vanhassa testamentissa. 2004. Uusi Tie.
Peltola, Olavi: löytöretki Vanhaan testamenttiin. 2001. Perussanoma. (löytyy myös:
http://www.kolumbus.fi/rov.o.peltola/vt/vtloytoretki.html

2. KRISTILLINEN USKO JA ELÄMÄ (4 op)
Tavoitteet
Opiskelija
· ymmärtää kristillisen opin pääkohdat
· perehtyy luterilaiseen teologiaan
· oppii kristillisen kirkon historiaa ja kirkkokuntien eroja
· tuntee ajan ilmiöitä ja osaa arvioida niitä Raamatun valossa
Suoritustapa: Luennot ja niihin liittyvät tehtävät, etäviikon tehtävä.
Mikä on Kansanlähetys? (uudet opiskelijat)
- Kansanlähetyksen yleisesittely
- Kansanlähetyksen näky ja korostukset,
sijoittuminen kirkon herätysliikekentässä

Juhani Koivisto

2h

Elämä & evankeliumi
- Mitä tarkoittaa olla kristitty tänä päivänä? Miten
kristityt ovat selvinneet aikansa paineista?
- Elämä & evankeliumi -periodilla etsitään
vastauksia näihin ja muihin tärkeisiin
kysymyksiin.
Keskeisiä teemoja:
- Yhteiskunta ja kirkko, jossa elämme
- Maailma, jossa apostolit elivät
- Elämän lähteet: Jumala, Jeesus, Raamattu
- Elämää kristittynä kirkossa ja yhteiskunnassa
- Elämää evankeliumista

Vesa Ollilainen
Leif Nummela

13 h

Linjavastaavan tunnit
- Opetusta ja keskustelua ajankohtaisista asioista

Jarkko Haapanen

6h

Arjen apologia
Vesa Ollilainen
- Miten toimia kristinuskon puolesta olematta turhan
päällekäyvä tai kristinuskokielteisessä
ilmapiirissä?
- Apologeettisia keinoja puolustaa kristillistä
uskoaan.
- Kristinuskokriittisten väitteiden analysointia.

8h

Laki ja evankeliumi
Niilo Räsänen
- Lain ja evankeliumin käsitteet luterilaisessa
dogmatiikassa
- Laki ja evankeliumi Raamatussa
- Laki ja evankeliumi Raamatun tulkinta-avaimena

3h

Kirkko ja virka
- Kirkko ja paimenvirka Raamatussa
- Luterilaisuuden kirkkokäsitys
- Paimenviran merkitys

5h

Niilo Räsänen

Kyselypäivät
- Mahdollisuus kysyä mitä vaan Raamattuun ja
kristilliseen elämään / oppiin liittyvää

Vesa Ollilainen
Jarkko Haapanen
Niilo Räsänen

6h

Media ja uskon puolustus
Lars Dahle
- Apologetiikan perusteet
Margunn Dahle
- Maailman kuunteleminen
- Median olemus ja arvot
- Kristillisen uskon puolustaminen ja selittäminen
mediavetoisessa yhteiskunnassa
- Opetus englanniksi, tulkkaus suomeksi

5h

Usko ja tiede
- Onko usko ja tiede ristiriidassa keskenään?
- Voiko kristitty olla tiedemies?

Miikka Niiranen

5h

Varhaiskirkon historiaa
- Miten kristityt uskoivat ja elivät ensimmäisinä
vuosisatoina?
- Kristittyjen vainot Rooman valtakunnassa

Jarkko Haapanen

5h

Etäviikon (viikko 8) tehtävä: Bo Giertz: Kalliopohja (429 s.). Kirjan pohjalta tehdään tehtäviä ja
niistä keskustellaan Moodle-oppimisalustan välityksellä.
Kirjallisuus
Giertz, Bo: Kalliopohja. 7. painos. 2005. Sley-kirjat. Uudempi / vanhempi painos käy.

3. EVANKELIOIMISTYÖ (3 op)
Tavoitteet
Opiskelija
·
Opiskelija tuntee evankelioimistyön perusteet ja eri toimintamuotoja
·
harjoittelee evankelioimistyötä käytännössä
·
löytää oman paikkansa hengellisessä työssä
Suoritustapa: Luennot, toimintaviikon valmistelu ja tiiminä viikolla oleminen, evankelioivan
draaman harjoittelu.
Hengellisten puheiden ja raamattuopetusten pitäminen
- miten valmistelen hengellisen puheen/ opetuksen?
- miten pidän puheen?
- miten kohderyhmä vaikuttaa puheen sisältöön ja
esitystapaan
- kohderyhmänä lapset ja nuoret

Vesa Ollilainen
ryhmät

6h

Draaman tekeminen
- Evankelioivan tai muunlaisen draaman suunnittelu
ja toteutus

Antti Sevanto

5h

Toimintaviikolle valmistautuminen
- Tiimin johtaminen ja tiimissä toimiminen
- Vuorovaikutus –ja yhteistyötaitojen kehittyminen
- Vastuunottaminen
- Rukous

Tiimit

16 h

Toimintaviikon info

Jarkko Haapanen

1h

Toimintaviikko
- Omien lahjojen kokeilu ja löytäminen
- Tiimi– ja yhteistyötaitojen kehittyminen
- Vastuunottaminen
- Valmiuksia käytännön evankeliointiin
- Halua viedä evankeliumia eteenpäin
- Jumalan mahdollisuuksien näkeminen

Tiimit

5
päivää=
40 h

Toimintaviikon palaute

Jarkko Haapanen
Tiimit

4h

Seurakuntatyön tehtävät
- Vastuunkantoa erilaisissa palvelutehtävissä, mm.
kerhojen + hartauksien pitoa

Ryhmät

10 h

4. LÄHETYSTYÖ (1 op)
Tavoitteet
Opiskelija
· tuntee lähetystyön raamatulliset perusteet
· tuntee lähetystyön nykytilannetta
· tutustuu käytännön lähetystyöhön
· löytää oman paikkansa lähetystyössä lähtijänä tai lähettäjänä
· tuntee lähetystyön taloudelliset realiteetit
Suoritustapa: Luennot
Lähetyspäivä
- Perusasioiden käsittely lähetystyöstä: Miksi
lähetystyötä tehdään, kenelle lähetys kuuluu
- Lähetystyön tämänhetkiset painopistealueet

SEKL:n lähetystyöstä
vastaavat

6h

Lähetystyö Japanissa
- Japanin kulttuuri ja uskonnot lähetystyön
haasteena
- Lähetystyön historiaa Japanissa
- SEKL:n työn painopisteet

Jukka Kallioinen

3h

Messiaaniset juutalaiset ja juutalaistyö

Mika Juppala
Virpi Juppala

3h

Kansainvälisyyslinjalaisten kokemuksia ja haaste
lähettäjäksi
- Lähetystyön arkeen tutustumista

Kv-linjalaiset
Lähetyskurssilaiset

5h

5. HENKILÖKOHTAINEN K ASVUPROSESSI (8 op)
Tavoitteet
Opiskelija
· ymmärtää säännöllisen hartauselämän ja ehtoollisella käynnin merkityksen
· ymmärtää säännöllisen Raamatun lukemisen tärkeyden ja peilaa Raamatun sanomaa
elämäntilanteeseensa
· kehittyy jäsentämään oppimisprosessiaan ja tiedostamaan itselleen helpot ja vaikeat asiat
· saa työkaluja itsensä kehittämiseen
· saa tukea kasvulleen kasvuryhmässä
Suoritus: Aamuhartaudet, hiljentymiset, ehtoolliselle osallistuminen, kasvuryhmään osallistuminen
ja henkilökohtaiset keskustelut.

Aamuhartaudet, pitäminen ja osallistuminen

23 h

Henkilökohtainen hiljentyminen Sanan äärellä

38

Kasvuryhmään osallistuminen (+ henk.koht.
keskustelu ja illanvietto)

17 h

Aamuehtoolliset

11 h

Muu toiminta:
Liikunta

Opiskelijat

30 h

Infoa opiskelusta (uusilla opiskelijoilla on infoa 8
tuntia, vanhoilla 4 tuntia)

Henkilökunta

8/4h

Viikon aloitus

Henkilökunta

5h

Retki Enä-Sepän leirikeskukseen (Vihti)
- Tutustuminen
- Ryhmäytyminen
- Hiljentyminen

Henkilökunta
Opiskelijat

14 h

Tutustumisilta

Henkilökunta ja
opiskelijat

2h

Palaute keväästä ja grillijuhlat

Jarkko Haapanen

6h

Kevätjuhla

Henkilökunta
Opiskelijat

2h

Palvelutehtävien jako + oppilaskunnan hallituksen
valinta

Maila Salin
Jarkko Haapanen

2h

Kevätretki pääkaupunkiseudulle

Opiskelijat ja opiston
henkilökuntaa

12 h

Talkoopäivä

Henkilökunta

5h

Kevätretki Ahvenanmaalle

24 h

Nuorten aikuisten leiri Ryttylässä

15 h

