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Apologialinjan opetussuunnitelma
Apologialinjan tavoitteet
Apologialinjan päätavoitteena on, että opiskelija juurtuu evankeliumiin niin tukevasti, että hän
elää evankeliumia todeksi, todistaa siitä ja puolustaa sitä.
Opiskelija tuntee kristillisen uskon ja kristillisten arvojen keskeisen sisällön sekä osaa perustella
niitä. Hän tuntee yleisimpiä maailman uskontoja ja maailmankatsomuksia sekä osaa arvioida niitä
monipuolisesti. Hän tuntee moniarvoisen ja jälkikristillisen yhteiskunnan vaikutuksen kristilliseen
maailmankatsomukseen. Hän tuntee uskonpuolustamisen historiaa, taustaoletuksia ja menetelmiä
sekä osaa soveltaa niitä. Opiskelija osaa kertoa, miten kristillinen usko mielekkäällä tavalla vastaa
nykyihmisen perustavaa laatua oleviin kysymyksiin. Hän osaa kohdata epäilijän älyllisesti ja tunnetasolla. Hän arvostaa maailmankatsomuksellista keskustelua, kriittistä ajattelua ja keskustelukumppanin oivalluksia.
Opiskelusta hyötyvät
Linja sopii korkeakouluopintoihin valmistautuvalle tai niitä suorittavalle, kokotoimiseen hengelliseen työhön tähtäävälle sekä jokaiselle, joka haluaa paremmin oppia ymmärtämään aikaamme ja
kohtaamaan lähimmäisensä kysymyksiä tai epäilyksiä.
Opintojen kesto
Eri opintokokonaisuuksista rakentuu yhteensä yhden lukuvuoden kestävä, 55 opintopisteen laajuinen kokonaisuus. Apologialinjalla voi kuitenkin opiskella myös vain lukukauden (syksy / kevät). Yksi
opintopiste vastaa laskennallisesti 26,7 tuntia opiskelua tai n. 200–300 sivua kirjallisuutta, tekstin
ja kielen vaativuudesta riippuen, tai 5000 sanan esseetä. Opiskelu toteutuu pääasiassa suomeksi.
Toisinaan luentoja on englanniksi (ilman tulkkausta tai sen kanssa). Osa kirjallisuudesta on englanniksi. Opetussuunnitelmassa mainitut kokonaisuuksien opintopistemäärät ovat suuntaa-antavia.
Syyslukukaudella opintojen laajuus on 26 op, kevätlukukaudella 29 op.
Opetussuunnitelman toteutuminen täsmennetään lukukausittaisessa opintosuunnitelmassa ja
lukujärjestyksessä. Tarvittaessa opiskelijan kanssa tehdään henkilökohtainen opintosuunnitelma,
jolla ohjataan yksilöllistä oppimista ja opiskelua. Linjavastaavan kanssa tehdyssä suunnitelmassa
määritellään opiskeluun liittyviä tavoitteita ja tarpeita, keinot tavoitteiden saavuttamiseksi sekä
aikataulutetaan opinnot. Henkilökohtainen opintosuunnitelma mahdollistaa opiskelijan elämäntilanteen, oppimistaitojen ja tarpeiden erityisen huomioimisen.
Opintokokonaisuudet
1. Raamattu
2. Maailmankatsomukset ja uskonnot
3. Apologia
4. Viestintä
5. Uskonelämän taidot
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Opintokokonaisuuksien toteutustavat
• Vaihtelevat opiskelumenetelmät: luennot, ryhmätyöt, itseopiskelu, verkko-opiskelu
• Kirjalliset oppimistehtävät: tentit, esseet, raportit, oppimispäiväkirja
• Suulliset oppimistehtävät: esitelmät, keskustelut, harjoitukset
• Käytännön työssä tapahtuva oppiminen: tiimityöskentelyt, opintomatkat, vierailut
• Uskonelämän hoito: Aamuhartauksien pito ja niihin osallistuminen, ohjattu henkilökohtainen hiljentyminen
• Yhteiselämä Kansanlähetysopistolla
Opintojen arviointi
Arvioinnin tarkoituksena on kannustaa ja innostaa opiskelijaa kehittämään taitojaan. Näitä taitoja
hän voi hyödyntää myöhemminkin opinnoissaan ja työssään. Opiskelijaa rohkaistaan elinikäiseen
oppimiseen.
Jokainen opintokokonaisuus ja teema arvioidaan (suoritettu / täydennettävä). Todistuksessa näkyy
suoritetut opiskelijaviikot. Lukukauden alussa arvioidaan opiskelijan lähtötaso suhteessa opintokokonaisuuksissa kuvattuihin tavoitteisiin. Samalla määritellään opiskelijan henkilökohtaiset tavoitteet. Opiskelujen aikana arvioidaan opiskelijan etenemistä omasta lähtötasostaan ja omien tavoitteiden saavuttamista. Tavoitteet muuntautuvat siten arviointikriteereiksi, jotka suhteutetaan opiskelijan kykyihin ja kiinnostuksen kohteisiin.

Apologialinjan opintokokonaisuudet ja tavoitteet
1. Raamattu (10 op)
Teemat ja tavoitteet:
Teema
Raamattuteologia

Evankeliumi

Tiedot: opiskelija…
- Tietää Vanhan
testamentin ja
Uuden testamentin keskeisiä kirjoja, niiden sisältöä
ja historiallista
taustaa
- Ymmärtää Vanhan testamentin
yhteyden Uuteen
testamenttiin
- Ymmärtää, miten
kokonaiskäsitys
Raamatusta ohjaa
sen ymmärtämistä ja soveltamista
- Tietää, mitä evankeliumi on ja ei

Taidot: opiskelija…
- Osaa soveltaa
Raamatusta oppimaansa omaan
elämäänsä
- Osaa rakentaa siltoja Uuden ja
Vanhan testamentin välille
- Osaa rakentaa
kestävää teologiaa
koko Raamattua
hyödyntäen

Asenteet: opiskelija…
- Arvostaa Vanhaa
ja Uutta testamenttia opiskelun
kohteena ja elämän ohjenuorana
- Arvostaa Raamatun osien välisiä
yhteyksiä
- Kokee Raamatun
opiskelun palkitsevana

-

-
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Osaa arvioida erilaisia käsityksiä

Arvostaa apologiaa evankelioimi-

-

-

-

-

Raamatun arvovalta
ja tulkinta

-

-

Raamattututkimus

-

-

-

ole
Ymmärtää evankeliumin tärkeyden uskolle ja
elämälle
Tuntee evankeliumin ja lähetystyön yhteyden
apologiaan
Tietää, mitä tarkoitetaan käsiteparilla laki ja
evankeliumi
Tuntee armonvälineiden tärkeyden
Ymmärtää Raamatun arvovallan
ja tulkinnan merkityksen kristilliselle opille ja
elämälle
Saa välineitä itsenäiseen Raamatun tutkimiseen ja
tulkintaan sekä
tulkinnallisten ongelmien ratkomiseen

-

-

-

-

-

-

-

Tuntee tieteellisen raamattututkimuksen lähtökohtia, metodeja
ja tuloksia
Tietää, miten tutkimuksen lähtökohtia, metodeja
ja tuloksia on arvioitu
Tuntee aihepiirin keskeistä kirjallisuutta
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evankeliumista
Osaa perustella
kristillistä lähetystyötä ja evankeliointia
Osaa hyödyntää
apologiaa evankeliumin palveluksessa
Osaa löytää Raamatun teksteistä
lain ja evankeliumin
Osaa tilanteen
mukaan pitää esillä sekä lakia että
evankeliumia
Osaa pohtia Raamatun ymmärrystä itsestään
Osaa arvioida keskustelua Raamatun luonteesta ja
tulkinnasta
Osaa itsenäisesti
tulkita Raamattua
ja perustella tulkinnallisia ratkaisuja
Osaa selittää Raamatun vaikeina pidettyjä kohtia

-

-

-

Osaa arvioida tie- teellisen raamatuntutkimuksen
lähtökohtia, metodeja ja tuloksia
tieteen omin keinoin sekä Raamatun itseymmärryksen
valossa
Osaa hyödyntää
hyvän raamattututkimuksen antia

sen keinona
Oivaltaa lähetyksen ja evankelioinnin arvon
Näkee lain ja
evankeliumin
erottelun mielekkäänä osana apologian harjoittamista

Motivoituu lukemaan Raamattua
säännöllisesti
Näkee Raamatun
kestävän tulkinnan mielekkäänä
Arvostaa Raamatun ilmoitusta itsestään
Oivaltaa Raamatun arvovallan
myönteisen vaikutuksen kristityn
elämään
Suhtautuu vaikeisiin kohtiin mahdollisuutena
Kokee tieteellisen
raamattututkimuksen mielekkääksi
Asennoituu ymmärtävästi ja rakentavasti myös
poikkeaviin käsityksiin
Kokee Raamatun
kestävän kriittisenkin tieteellisen
tarkastelun

Teologia

-

-

Tutustuu kristillisen uskon klassisin pääkysymyksiin
Tutustuu luterilaiseen teologiaan
Tuntee luterilaisen teologian arvon apologiassa
Näkee Raamatun
selittämisen ja
opin yhteyden

kristinuskoa puolustettaessa
Osaa viedä teolo- giaa käytäntöön
Osaa hyödyntää
teologiaa apologian harjoittamisessa
Osaa käydä raken- tavaa teologista
keskustelua
Osaa perustella
kristinuskon ainutlaatuisuutta

-

-

Arvostaa luterilaista teologiaa
Suhtautuu kunnioittavasti muiden kirkkokuntien
teologiaan
Tuntee opin arvon
kristityn elämälle

2. Maailmankatsomukset ja uskonnot (7 op)
Teemat ja tavoitteet:
Teema
Maailmankatsomukset

Maailman uskonnot
ja lähetys

Tiedot: opiskelija…
- Tuntee keskeisten
maailmankatsomusten historiaa ja
nykytilaa
- Ymmärtää maailmankatsomuksen
merkityksen arvovalinnoille ja ihmiskäsitykselle
- Tietää, miten apologiassa tarkastellaan maailmankatsomuksia
- Tietää, mitä on
yleinen ilmoitus ja
erityinen ilmoitus,
sekä näiden teologisten käsitteiden
annin maailmankatsomusten arvioinnille
- Tuntee uskontojen,
erityisesti islamin,
historiaa, teologiaa
ja vaikutusta
- Tuntee yleisuskonnollisten ilmiöiden

Taidot: opiskelija…
- Osaa julkisesta
keskustelusta tunnistaa maailmankatsomuksia
- Osaa arvioida
maailmankatsomuksia sekä vastata niiden esittämään kritiikkiin
- Osaa hyödyntää
yleisen ilmoituksen antia arvioinnissaan
- Osaa soveltaa apologeettisia menetelmiä maailmankatsomusten
kohtaamiseen

Asenteet: opiskelija…
- Tunnistaa ei-kristillisten maailmankatsomusten oikeutettua kritiikkiä
- Antaa tilaa maailmankatsomusten
erilaisuudelle
- On antelias käydessään vuoropuhelua ei-kristillistä
maailmankatsomusta edustavien
kanssa
- Kokee kristillisen
maailmankatsomuksen vastaavan
tyydyttävästi ihmisen suuriin kysymyksiin

-

-
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Osaa arvioida muita uskontoja ja perustella kristinuskon ainutlaatuisuutta
Osaa hyödyntää

-

Tunnistaa ja tunnustaa muiden uskontojen oikeutettua kritiikkiä
Osaa antaa tilaa
eri uskonnoille

-

-

Filosofia

-

-

Etiikka

-

-

-

teologiaa ja vaikutusta
Tuntee kristillisten
ajattelijoiden arviointia uskonnoista
ja uskonnollisuudesta
Tuntee lähetyksen
perusteita, historiaa ja nykyhaasteita
Tutustuu Kansanlähetyksen tekemään lähetystyöhön

-

-

-

Tuntee erilaisia
todellisuuskäsityksiä ja niiden perusteita
Tietää, mitä vaikutusta tieto-opillisilla ratkaisuilla on
Tuntee aatteiden
ja uskomusten historiallista kehitystä
Tietää kristittyjen
filosofien vastauksia filosofian kysymyksiin
Tuntee loogisen
ajattelun sääntöjä
Tuntee ajankohtaisia eettisistä kysymyksistä käytyä
keskustelua, erityisesti abortista,
eutanasiasta ja
avioliitosta
Tietää maailmankatsomuksellisten
ratkaisujen merkityksen eettisiin
kannanottoihin
Tuntee kristillisen
etiikan vastauksia
eettisiin kysymyk-

-

-

-

-
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yleisen ja erityisen
ilmoituksen käsitteitä arvioinnissaan
Osaa soveltaa apologeettisia taitoja
uskontojen kohtaamiseen
Osaa erotella uskontojen vivahteita ja nähdä moninaisuuden vaikutuksen apologiaan
Osaa perustella
kristinuskon ainutlaatuisuutta
Osaa selittää filosofian keskeisiä
käsitteitä ja hyödyntää niitä apologiassa
Osaa hyödyntää
aatteiden historiaa
niiden arvioinnissa
Osaa analysoida
väitteiden ja kysymysten logiikkaa

-

Osaa soveltaa tietämystään etiikasta yksittäisiin
eettisiin kysymyksiin
Osaa vastata tärkeimpiin kristillistä
etiikkaa kyseenalaistaviin väitteisiin

-

-

-

-

-

-

Oppii anteliaisuutta käydessään
vuoropuhelua
muita uskontoja
edustavien kanssa
Kasvaa luottamuksessa kristinuskon
kykyyn vaikuttaa
uskontojen kentällä
Tukee lähetystä ja
etsii paikkaansa
lähetyksessä

Ymmärtää, mikä
merkitys historian
kehityksellä on
aatteiden synnylle,
muuttumiselle ja
arvioinnille
Näkee filosofian
antaman hyödyn
apologialle

Arvostaa kristillisen uskon merkitystä kestäville
eettisille ratkaisuille
Kohtaa sielunhoidollisesti niitä, jotka kärsivät eettisen ratkaisujen
johdosta

siin

3. Apologia (8 op)
Teemat ja tavoitteet:
Teema
Apologia Raamatussa

Lähtökohdat ja metodit

Tiedot: opiskelija…
- Tietää, miten ja
miksi uskoa puolustettiin Raamatussa
- Tietää, mitä tarkoittaa olla ”evankeliumin puolustaja”.
- Ymmärtää uskon
puolustamisen perusteet

Taidot: opiskelija…
- Osaa soveltaa
Raamatun periaatteita apologiasta
nykypäivään
- Osaa perustella
Raamatulla apologian arvoa
- Osaa hyödyntää
apologiaa evankeliumin kertomisen
palveluksessa

-

-

-

-

Uskon puolustajat
kirkon historiassa

-

Tietää ihmis- ja
uskonkäsityksen
merkityksen apologialle
Tuntee presuppositionalismin ja
evidentialismin
vahvuudet ja heikkoudet
Tiedostaa apologian mahdollisuudet
ja rajat
Tuntee järjen, kokemuksen ja mielikuvituksen merkityksen apologialle

-

-

Tuntee varhaisen
kirkon uskon puolustajia
Tuntee uudemman
ajan uskon puolus- tajia
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Asenteet: opiskelija…
- Pitää arvossa
Raamatun antamia
lähtökohtia apologialle
- Omaksuu Raamatun antamia asenteita toisinajattelijoihin: nöyryys,
rakkaus, kärsivällisyys
- Omaksuu Raamatun tarjoaman
rohkeuden ja ilon
apologian tekemiseen
- Arvostaa ihmisen
kykyä ajatella ja
käyttää järkeään ja
mielikuvitustaan
- Tunnistaa, millä
tavoin kohdata
ihmisiä kussakin tilanteessa parhaalla tavalla

Osaa ottaa huomioon ihmiskäsityksen puolustaessaan uskoa
Osaa käyttää presuppositionalismia
ja evidentialismia
Osaa sanoa, missä
tilanteissa ja miksi
tietynlainen apologeettinen työskentely on tai ei
ole soveliasta
Osaa hyödyntää
mielikuvituksen ja
kokemuksen mahdollisuuksia apologiassa
Osaa soveltaa apo- logian historiasta
löydettäviä keinoja
nykypäivänä
Osaa hyödyntää
yhden apologee-

Suhtautuu myönteisesti kirkon historiaan oppimisen
lähteenä myös nykyajan tilanteisiin
Arvostaa erilaisten

-

Apologian klassiset
kysymykset

-

-

Apologia ja sielunhoito

-

-

-

-

Tuntee erityisen
hyvin yhden apologeetan elämää ja
ajattelua
Tuntee apologian
klassiset kysymykset: Jumalan olemassaolo, Jeesus
(historiallisuus, ainutlaatuisuus,
ylösnousemus),
ihmeet, pahuuden
ongelma, Raamatun luotettavuus,
tieteen ja uskon
suhde
Erikoistuu valitsemaansa apologeettiseen erityiskysymykseen
Tuntee sielunhoidon alkeet
Tietää keinoja
kohdata ihmistä
ajattelevana, tuntevana ja tahtovana olentona
Tietää, miten teologisesti, apologeettisesti ja sielunhoidollisesti käsitellä pettymyksiä
ja rikkinäisyyttä
Tietää armonvälineiden ja sakramenttien tärkeyden uskonelämän
hoitamiselle
Tietää, millä tavalla usko ja Raamatun ilmoittamat
totuudet ylittävät
järjen rajat

tan ajattelua

-

-

-

-

-

-
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Osaa tunnistaa
tärkeimmät apologeettiset kysymykset ja vastata niihin
Osaa hankkia tietoa ja taitoa tärkeäksi näkemästään
apologeettisesta
aihepiiristä

apologeettojen
toimintatapoja ja
ajattelua
-

-

Osaa huomioida
koko ihmisen harjoittaessaan apologiaa
Osaa kohdata pettymyksen ja kärsimyksen eri muotoja
Osaa soveltaa apologiaa sielunhoidollisesti
Osaa opastaa uskon harjoittamiseen ja kokemiseen
Osaa kertoa, miten
spiritualiteetti yhdistyy apologiaan

Tunnistaa klassisten kysymysten
tärkeyden ja voiman
Ottaa vakavasti
erilaisia kysymyksiä ja kohtaa ne
sopivalla tavalla

Näkee tärkeäksi
kohdata koko ihmisen
Asennoituu ihmiseen luotuna, langenneena ja lunastettuna
Antaa hyvillä mielin tilaa sille, mikä
ylittää uskon ja
ymmärryksen

4. Viestintä (15 op)
Teemat ja tavoitteet:
Teema
Tiedot: opiskelija…
Arjen apologia
- Tietää, miten hankkia
taitoja apologian harjoittamiseen
- Ymmärtää yhdistää
tietoja ja taitoja
- Tuntee keinoja harjoittaa apologiaa arkisissakin tilanteissa

Populaarikulttuuri

-

-

-

Viestintä

-

-

Taidot: opiskelija…
- Osaa tehdä apologiaa vaihtelevissa tilanteissa
- Osaa arvioida
apologeettisia
taitojaan ja kehittää niitä
- Osaa arvioida,
millä tavoin ja
missä määrin on
mielekästä tehdä
apologiaa

Ymmärtää teknologian, musiikin, elokuvien
ja Internetin vaikutuksen länsimaiseen kulttuuriin
Tietää, millaisista arvoista käsin populaarikulttuuria rakennetaan
ja millaisia arvoja se
edistää
Tuntee populaarikulttuurin hyödyntämän
teknologian yhteyden
arvoihin ja maailmankatsomukseen

-

Ymmärtää viestinnällisten taitojen tärkeyden apologiassa
Tietää, miten kohdata
ihmisiä, kun käydään
keskustelua uskosta ja
arvoista
Ymmärtää evankeliu-

-

-

-

-

-
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Asenteet: opiskelija…
- Asennoituu luottavaisesti tuleviin
haasteisiin
- Tunnistaa uusien
haasteiden mahdollisuuksia
- Suhtautuu rakkaudella kohtaamiinsa ihmisiin ja
heidän kysymyksiinsä
- Uskaltaa olla tietämättä kaikkea ja
samalla harjoittaa
apologiaa
Osaa arvioida
- Näkee populaaripopulaarikulttuukulttuurin tarjorin ilmenemisamia mahdollimuotoja
suuksia todistaa
Osaa tunnistaa
Jeesuksesta
kristillisen uskon - Oivaltaa, miten
mukaisia aineksia
kristillinen usko
ja hyödyntää niitä
vastaa nykyihmitodistaessaan
sen esittämiin kyJeesuksesta
symyksiin
Osaa arvioida
tietotekniikkaa
Raamatun valossa ja teologisesti
Osaa perustella
populaarikulttuurin ja tietotekniikan mahdollisuuksia ja rajoituksia
Osaa pitää puhei- - Luottaa viestintäta ja hartauksia
taitoihinsa
Osaa käydä kes- Kohtaa ihmisen
kustelua rakentatoisen ehdoilla,
vasti
keskusteluun kanOsaa aloittaa
nustavassa ja turkeskustelun ja
vallisessa ilmapiipäättää sen
rissä

mista todistamisen
tärkeyden

-

-

-

Osaa kuunnella ja
ymmärtää keskustelukumppaniaan
Osaa tunnistaa
omat keinonsa
viestiä rakentavalla tavalla uskostaan
Osaa hankkia
taitoja evankeliumin jakamiseen

-

Rohkaistuu jakamaan evankeliumia ei-uskoville

5. Uskonelämän taidot (15 op)
Teemat ja tavoitteet:
Teema

Tiedot: opiskelija…

Taidot: opiskelija…

Uskonelämän hoito

-

-

-

Opiskelutaidot

-

-

-

Ymmärtää säännöllisen hartauselämän ja ehtoollisella käynnin
merkityksen
Ymmärtää säännöllisen Raamatun
lukemisen tärkeyden
Saa työkaluja itsensä kehittämiseen
Saa tukea kasvulleen kasvuryhmässä
Ymmärtää, miten
hän suoriutuu
opinnoistaan apologialinjalla
Tietää, miten hän
saa eniten irti
opinnoistaan
Ymmärtää muutoksen vaikutuksen kehittymiseensä opiskelijana
Ymmärtää itsenäi-

-

-

-
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Asenteet: opiskelija…
Peilaa Raamatun
- Omaksuu eläsanomaa elämäntimäntavakseen
lanteeseensa
rukoilla ja lukea
Kehittyy ohjaaRaamattua
maan oppimistaan
säännöllisesti
Osaa tiedostaa
- Näkee säännölliitselleen helpot ja
sen hartauselävaikeat asiat
män ja jumalanpalveluselämän
yhteyden henkiseen ja hengelliseen hyvinvointiinsa
Osaa hyödyntää
opiston tarjoamia
mahdollisuuksia
menestyksekkääseen opiskeluun
Löytää tapansa
suorittaa oppimistehtävät
Osaa asettaa tavoitteita ja arvioida niiden saavuttamista
Osaa arvioida

-

Löytää itselleen
antoisan tavan
opiskella
Omaksuu elinikäisen oppimisen ihanteet

sen ja yhteisen
opiskelun mahdollisuudet

-

Sosiaaliset taidot

-

-

Opiskelija ymmärtää sisäoppilaitoselämän lainalaisuuksia
Tietää opiston
säännöt ja ohjeet

-

-
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opiskeluaan ja oppimistaan
Osaa opiskella
yksin ja yhdessä
muiden kanssa
Osaa tukea muita
heidän oppimisessaan
Osaa opiskella ja
toimia osana pienempää tai suurempaa ryhmää
Osaa edistää ryhmän hyvinvointia
Osaa toimia rakentavasti ongelmatilanteissa

-

Kasvaa kristittynä uskovien yhteisössä
Kokee yhteisen
uskon arvon
Taidot elää uskoaan todeksi
kehittyvät

