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Kansanlähetysopisto

RAAMATTULINJAN OPINTOSUUNNITELMA
SYKSY 2014

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
- Käytännön työssä oppiminen
- Pienryhmätyöskentely (Kasvuryhmät, raamattupiirit, toimintaviikon
tiimityöskentely ja viikkoon valmistautuminen tiiminä sekä oppitunteihin liittyvä
ryhmätyöskentely)
- Verkko-opiskelu (Moodle-oppimisympäristöä hyödyntäen)
- Aamuhartauksien pitäminen ja niihin osallistuminen
- Ohjattu henkilökohtainen hiljentyminen
- Kasvupäiväkirja
- Yhteiselämä Kansanlähetysopistolla

Raamattulinjalla voi opiskella yhden tai kaksi lukukautta. Syyslukukauden opinnoista muodostuu
yhteensä 24 opintopisteen laajuinen kokonaisuus. Yksi opintopiste vastaa laskennallisesti 26,7
tuntia opiskelua tai 200–300 sivua kirjallisuutta. Opintojaksojen laajuudet ja opintojaksokohtaiset
tavoitteet on kirjattu tässä opintosuunnitelmassa.
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SYYSLUKUKAUSI 2014: 24 op
1. RAAMATUN TUNTEMUS (10 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, tentit, muut kirjalliset tehtävät, raamattupiireihin
osallistuminen, raamattupiirin vetäminen ja vetäjien palaveriin osallistuminen.
Raamatun lukeminen
- Miksi lukea Raamattua?
- Raamatuntulkinnan periaatteita
- Miten lähestyä Raamatun vaikeita kohtia?

Jarkko Haapanen

3h

Raamatun arvovalta
- Kaanonin muodostuminen
- Raamatun itseymmärrys
- Raamatun arvovalta dogmatiikassa ja kirkossa

Marko Turunen
Henri Haataja
Niilo Räsänen

14 h

Raamatun punainen lanka
- Mikä on Raamatun juoni
- Miten voisin ymmärtää Raamattua
kokonaisuutena
- Mitä voin oppia pelastushistoriasta

Leif Nummela
Vesa Ollilainen

18 h

1. Mooseksen kirja
- Luvut 1-11 sisältävät mm. seuraavia teemoja:
maailman luominen, syntiinlankeemus,
vedenpaisumus, Baabelin torni
- Luvut 12-50 sisältää mm. seuraavia teemoja:
Aabrahamin kutsumus ja koettelemus, Iisak,
Jaakob, Joosef.
- Luennot kahdessa osassa

Jarkko Haapanen
Kalle Jouppi

28 h

2. Mooseksen kirja
Markus Syrjätie
- Toinen Mooseksen kirja kertoo mm. Mooseksesta,

14 h
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Exoduksesta eli Egyptin orjuudesta
vapautumisesta, pääsiäisestä ja Jumalan
tekemästä liitosta
Toisen Mooseksen kirjan historiallinen konteksti
Mitä kirjalla voisi olla sanottavaa meille tänä
päivänä?

Jobin kirja
- Kärsimyksen ongelma
- Tuleeko kärsimys Jumalalta vai Saatanalta?
- Jumalan vastaus Jobille
- Jobin ystävät sielunhoitajina
- Jobin kirjan sanoma meidän kärsimyksiimme
- Jobin kirjaa käsitellään osittain myös draaman
keinoin

Jarkko Haapanen
Antti Sevanto

14 h

1. ja 2. Samuelin kirja
Jonathan Heeb
- Daavidin suvun kuninkuus
- Israelin kansan uskottomuus ja Jumalan
uskollisuus
- Messias Samuelin kirjoissa
- Opetuskielenä englanti (tarvittaessa tulkkaus
suomeksi)

15 h

Joona
- Joonan kirjan historiallinen konteksti
- Joonan kirjan sanoma
- Mitä sanottavaa Joonan kirjalla on meille tänään?

Anna-Sofia Heimonen

5h

Jeremia
- Jeremia toimi pakkosiirtolaisuuden kynnyksellä
Jerusalemissa
- Mikä on Jeremian kirjan hengellinen sanoma
- Mitä Jeremian kirjalla voisi olla sanottavaa meille
tänä päivänä?

Henri Haataja
Matti Viitanen

14 h

Apokryfikirjat
- Mitä ovat apokryfikirjat?
- Mitä ovat pseudepigrafit?
- Miten kirjoihin tulisi suhtautua?

Jarkko Haapanen

5h

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

Juha Saari

14 h
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Kolossalaiskirje ja kirje Filemonille
- Kirjeiden kirjoittamisajankohta ja -tilanne
- Kirjeiden sanoma
- Miten voimme soveltaa kirjeiden sanomaa omaan
elämäämme?

Iikka Kyllönen

8h

Roomalaiskirje
- Roomalaiskirjeen sanoma omalle ajalleen ja meille
- Tärkeiden opillisten kysymysten käsittelyä, esim.
vanhurskauttaminen ja laki ja evankeliumi
- Opillinen osa (luvut 1-8)
- Käytännöllinen osa (luvut 9-16)
- Luennot kahdessa osassa

Leif Nummela
Vesa Ollilainen
Jarkko Haapanen

29 h

1. Korinttilaiskirje
- Korintin seurakunnassa oli samanlaisia ongelmia
kuin monissa tämän ajan seurakunnissa
- Korintin seurakunta oli aktiivinen seurakunta.
Seurakuntalaiset olivat saaneet runsaasti
armolahjoja, mutta samalla niiden käytössä oli
monia epäraittiitta piirteitä, joihin Paavali joutui
puuttumaan.
- Paavali antaa moniin kysymyksiin selkeitä ja
käytännöllisiä neuvoja. Millaisia ohjeita Paavali
antaa sinun elämääsi ja seurakuntasi elämään?

Marko Turunen

14 h

Raamattupiirikoulutus
- Millaisia raamattupiirimetodeja on olemassa?
- Vinkkejä piirin vetämiseen
- Piirissä usein esiin tulevia ongelmia
- Miten raamattupiirikysymyksiä tehdään?

Jarkko Haapanen

2h

Raamattupiirit
- Raamattupiirit kokoontuvat joka toinen
maanantai
- Raamattupiireissä käsitellään Jeesuksen
ihmetekoja

Pienryhmät

12 h

Raamattupiirin vetäjien palaveri
- Tukea piirin vetämiseen
- Raamattupiirikysymysten tekemistä

Jarkko Haapanen

2h

Raamattubreikki
- Opiskelijat osallistuvat 5.-7.12. nuorten aikuisten
Raamattubreikki-tapahtumaan Ryttylässä

Henkilökunta

15 h
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Oppimateriaalina oppitunneilla ovat opettajien laatimat monisteet sekä Raamatun Atlas – kirja
(Paul Lawrence). Kirja sisältyy kurssimaksuun.
Opintojaksoon kuuluu lisäksi tentti tai essee sekä kirjallinen tehtävä (2 op). Tehtävänannot ja
kirjallisuusluettelot löytyvät Moodlesta.

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
· löytää omia lahjojaan ja rohkaistuu käyttämään niitä yhteiseksi hyödyksi
· saa valmiuksia hengelliseen työhön
· tuntee sielunhoidon perusteet
· pystyy vierellä kulkijana tukemaan elämän eri tilanteissa olevia ihmisiä
Suoritustapa: Luennot ja niihin liittyvät tehtävät, tentti ja seurakuntatyön tehtävät.

Isä, Poika ja Pyhä Henki
- Miksi uskomme Kolmiyhteiseen Jumalaan?
- Millaisia ominaisuuksia Jumalassa on?
- Millainen on kristillinen ihmiskäsitys?
- Mitä synti on?
- Mitä tiedämme Jeesuksesta?
- Mitä on usko Jeesukseen?
- Miten ihminen pelastuu?
- Mitä on vanhurskauttaminen?
- Pyhä Henki, toinen Puolustaja
- Miksi Pyhä Henki tuli?
- Miten Pyhä Henki puolustaa?
- Pyhän Hengen kaste ja Pyhällä Hengellä
täyttyminen

Vesa Ollilainen
Jarkko Haapanen
Henri Haataja

15 h

Sakramentit
- Miten Jumala toimii armonvälineissä?
- Mitä saamme kasteessa?
- Mikä on kasteen ja uskon suhde?
- Onko lapsikaste raamatullinen?
- Mitä Raamattu opettaa ehtoollisesta?

Niilo Räsänen

5h
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Kyselypäivät
- Mahdollisuus kysyä tunneilla tai muuten
heränneitä Raamattuun ja kristinuskoon liittyviä
kysymyksiä

Vesa Ollilainen
Niilo Räsänen

7h

Mikä on Kansanlähetys?
- Kansanlähetyksen yleisesittely
- Kansanlähetyksen näky ja korostukset,
sijoittuminen kirkon herätysliikekentässä

Mika Tuovinen

1h

Käytännön sielunhoito
- Käsittelemme yleisimpiä kristittyjen
sielunhoidollisia kysymyksiä ja vastauksia
Raamatusta
- Aiheita ovat mm. olenko kiusattu vai langennut,
olenko tehnyt anteeksiantamattoman synnin,
epäilykset, epämääräinen syyllisyys
- Aihetta käsitellään siten, että opiskelija saa
välineitä auttaa toisia em. kysymyksissä ja
toivottavasti myös apua omiin ongelmiinsa

Seppo Palonen

5h

Armolahjat
- Mitä ovat armolahjat?
- Mitä armolahjoja on olemassa?
- Kuinka voin löytää armolahjani?

Kai Niemelä

14 h

Linjavastaavan tunnit
- Opetusta ja keskustelua ajankohtaisista asioista

Jarkko Haapanen

6h

Seurakuntatyön tehtävä + infoluento

Pienryhmät

11 h

Jehovan todistajat ja mormonit
- Mitä Jehovan todistajat ja mormonit opettavat?
- Miten heihin tulisi suhtautua?

Kalle Jouppi

3h

Mitä Raamattu opettaa harhoista?
- Mitä on harhaoppi?
- Kuinka voimme tunnistaa harhaopin?
- Millaisia harhaoppeja on olemassa?
- Miten suhtautua harhaoppeihin?

Kalle Jouppi

5h

Rakkaus, seurustelu ja avioliitto
- Mitä rakkaus on?
- Kristillinen käsitys avioliitosta
- Mikä on seurustelun tarkoitus?

Markus Korri

3h

Kristilliset kirkkokunnat

Henri Haataja

14 h
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Roomalais-katolinen kirkko
Ortodoksikirkko
Luterilaisuus
Reformoitu kirkko
Vapaat suunnat

Timo Laato
Niilo Räsänen

Maailmankatsomukset
Leif Nummela
- Keskeisten maailmankatsomusten jäsentelyä ja
vertailua
- Teismi, ateismi, itämainen uskonnollisuus
- Avaimia maailmankatsomusten analysointiin

3h

Abortti ja eutanasia
- Mitä abortti ja eutanasia tarkoittavat?
- Abortti ja eutanasia Raamatun valossa

Pitäjä avoin

5h

Mies ja nainen Jumalan kuvana
- Miten sukupuoli liittyy Jumalan kuvana
olemiseen?
- Asettaako Raamattu naisen ja miehen
eriarvoiseen asemaan?
- Millainen on kristillinen asenne elää
naisena/miehenä?

Soili Haverinen

3h

Homoseksuaalisuus ja Raamattu
- Mitä Raamattu opettaa homoseksuaalisuudesta?
- Miten meidän tulisi suhtautua kysymykseen?

Niilo Räsänen

3h

Opintojaksoon kuuluu lisäksi 1 op tentti. Tenttikirjana on Vesa Ollilainen: Elämä ja evankeliumi
(124 s). Kirja on mahdollista suorittaa myös esseenä.

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.
Toimintaviikko
- Infoluento (1 h)
- Toimintaviikon valmistelua (19 h)

Jarkko Haapanen
tiimit

61 h
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Toimintaviikko (5 päivää = 40 h)
Toimintaviikon palaute (4 h)

Draaman harjoittelu
- Draaman suunnittelu ja toteutus

Antti Sevanto

5h

Evankeliointi
- Mitä evankeliointi tarkoittaa?
- Millaisia evankelioimistapoja on olemassa?
- Miten pidän kouluvierailun?

Petteri Tuohino

5h

Hengellinen työ vankilassa
- Miksi vankiloissa tehdään hengellistä työtä?
- Vankilatyön erityiset piirteet
- Kuinka itse voisin osallistua vankilatyöhön?

Juhani Harjunpää
Lauri Willner
Jorma Granqvist

4h

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, etäviikon tehtävä Moodlessa
Lähetyspäivä
- Perusasioiden käsittely lähetystyöstä: Miksi
lähetystyötä tehdään, kenelle lähetys kuuluu
- Lähetystyön tämänhetkiset painopistealueet

SEKL:n lähetystyöstä
vastaavat

5h

Islamin kohtaaminen
- Islamin historia
- Islamin moninaisuus
- Kristinuskon ja islamin teologian vertailua
- Avaimia uskonkeskusteluihin muslimien kanssa

Timo Tuikka

3h

Trans4mission – tapahtuma
Henkilökunta
- Osallistumme 10.10. Tampereelle Trans4mission –
lähetyskonferenssiin

10 h

Etäviikon tehtävä
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Kirja: Kokemuksia evankeliumin muutosvoimasta. Uusi Tie 2007 (147 s.) Kirjan pohjalta tehdään
tehtäviä ja niistä keskustellaan verkon välityksellä Moodle-oppimisympäristössä.

5. HENKILÖKOHTAINEN KASVUPROSESSI (6 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

44 x 25 min =
24 h
60 x 30 min =
40 h
17 h

Henkilökohtainen hiljentyminen
Kasvuryhmään osallistuminen (+ henk.koht.
keskustelu ja illanvietto)
Aamuehtoolliset

16 x 30 min =
11 h

Muu toiminta:
Liikunta

Opiskelijat

30 h

Infoa opiskelusta

Henkilökunta

8h

Viikon aloitus

Henkilökunta

15 x 15 min =
5h

Retki Pappilanniemen leirikeskukseen Sääksmäelle
- Tutustuminen
- Ryhmäytyminen
- Hartaudet ja hiljentyminen

Henkilökunta
Opiskelijat

13 h

Palaute syksystä

Jarkko Haapanen

5h

Joulujuhla

Henkilökunta
Opiskelijat

2h
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Talkoopäivä

Henkilökunta

3h

Palvelutehtävien jako + oppilaskunnan hallituksen
valinta

Maila Salin
Jarkko Haapanen

4h

Läsnäolo luennoilla ja opintosuoritukset

Opiskelijalta edellytetään tunnollista osallistumista opetukseen. Poissaoloihin on pyydettävä
erikseen lupa. Poissaoloanomuskaavakkeita löytyy kappelista postilokeroiden päältä.
Sairaustapauksissa ilmoita suoraan linjavastaavalle lähettämällä viesti numeroon: 044-550 5818.
Opintojen eteneminen on riittävää silloin, kun opiskelija on läsnä vähintään 80% opetuksessa ja
tekee sovitut tehtävät. Kansanlähetysopiston velvollisuutena on ilmoittaa Kelaan niistä
opiskelijoista, jotka ovat joko keskeyttäneet opintonsa tai joiden opinnoissa edistyminen ei ole
riittävää eikä heillä näin ollen ole edellytyksiä opintotuen saantiin.

12

