
KURSSIKUVAUKSET 
CORE 1.0 syksy 

RES101 Johdanto tieteelliseen kirjoittamiseen ja tutkimukseen  

- Akateemisissa opinnoissa tarvittavat kyvyt ja harjoita niitä. 
- Eri oppimistyylit ja tekniikat ja niiden hyödyntäminen akateemisessa tutkimustyössä. 
- Kriittinen ja luova ajattelukyky 
- Akateeminen kirjoittaminen ja loogisen, tutkittuun tietoon perustuvan argumentin käyttäminen 
- Erilaiset akateemiset viittaustekniikat 
- Kyky lukea ja tunnistaa erilaisia tyylilajeja. 
- Suullisen viestinnän taidot 

 
THE101 Kristillinen maailmankuva 

- Teologista ajattelua valaisevat lähteet ja johdonmukaiset menetelmät informaatiota analysoidessa ja 
vertaillessa 
- Vaihtoehtoiset perspektiivit ja täydentävien ja vastakkaisten päätelmien ja argumenttien tunnistaminen 
- Kristillisen opin ja teologian tradition on tärkeät roolit yksilön oman hengellisyyden kehityksessä sekä 
seurakunnan elämässä ja tehtävässä 
- Perustavanlaatuinen käsitys perinteisestä kristillisestä ajattelusta, joka koskee oppia Jumalasta, luomisesta 
ja lunastuksesta 

 
MIN102 Kristillinen hengellisyys 

- Yksilön omaksuman teologisen ja raamatullisen viitekehyksen vaikutus hengellisyyteen ja kutsumukseen. 
- Hengellisyyden käsitykset erilaisissa kirkkokuntataustoissa. 
- Kokemus Jumalasta myös tavoilla, jotka eroavat helluntai- ja karismaattisessa liikkeessä vallitsevista 
tavoista. 
- Hengellisyyden perinteiset ja nykyiset muodot, myös alkuperäisväestön hengellisyys. 
- Oman hengellisyyden ja kollektiivisen hengellisyyden kehittäminen erilaisten harjoitteiden kautta. 
- Muut kristilliset perspektiivit ja käsitykset hengellisyydestä rikastuttamassa helluntailaista ja 
karismaattista uskon ilmenemistä.  

 
BIB101 Johdanto Raamattuun 

- Raamatun kokonaissisältö, juoni ja merkitys. 
- Raamattu ja sen kanonisen rakenteen synty.  
- Raamatun historiallinen, kulttuurinen ja sosiaalinen kokonaiskonteksti 



- Raamatuntekstien eri kirjallisuuslajit ja niihin sopivat lukustrategia 
- Vanhan ja uuden testamentin liittyminen toisiinsa 
- Raamatun opiskelusta nousevat periaatteet ja oivallukset, jotka soveltuvat meidän aikaamme ja 
palvelutyöhömme. 
 
CORE 1.0 kevät 

BIB201 Hermeneutiikka  

- Hermeneuttiset periaatteet raamatunjaksojen tulkinnassa niiden historiallisessa ja kieliopillisessa 
kontekstissa 
- Hermeneuttiset periaateet saarnanvalmistuksessa ja raamatuntutkisteluissa erilaisissa konteksteissa 
- Kriittiset menetelmät, joilla Raamatun tekstiä ja kaanonia on tutkittu 
- Raamatun ensisijaisten aineistojen tarkasteleminen kriittisesti erilaisista perspektiiveistä käsin ja 
sekundaarisen kirjallisuuden keskusteluttaminen 
- Raamatuntulkinnan on kehittyminen kirkkohistorian aikana 

  
HIS101 Kristinuskon historia  

- Historioitsijoiden käyttämät menetelmät ja taidot, esimerkiksi ne, joita he käyttävät tutkiessaan 
alkuperäislähteitä, liikkeitä, asioita ja ajanjaksoja 
- Kristillisen tradition vaikutus sekä historiallisesta että globaalisesta perspektiivistä 
- Historian perustusten ja seurakunnan tulevaisuuden suunnan merkitys 
- Seurakunnan ja ympäröivän yhteiskunnan vaikutus toisiinsa pitkän aikavälin kuluessa. 
- Identiteetin muodostumisen (esim. sukupuoliset ja rodulliset erot, nationalismi ja transnationalismi) rooli 
kristinuskossa niin kuin se on eletty todeksi kulttuurienvälisissä konteksteissa. 

 
MIN202 Evankelointi 

- Evankeliointia koskevan tiedon raamatulliset, historialliset ja teologiset perusteet ja muut kristilliset 
perspektiivit ja näkemykset. 
- Evankelioinnissa tarvittavien kykyjen käyttäminen ja harjaannuttaminen sekä seurakunnassa että 
henkilökohtaisessa vuorovaikutuksessa muiden kanssa 
- Ulospäin suuntautuvan työn ja evankelioinnin rooli seurakunnan tehtävässä 
- Kontekstuaaliset viitekehykset, kuten postmodernismi ja monikulttuurisuus, muovaamassa evankeliointia 
- Tietyn väestöryhmän tai filosofian kannattajien kontekstiin soveltuvan evankelioimistyön 
suunnitteleminen 
- Erilaiset resurssit, joiden avulla kristillistä uskoa voidaan välittää muille ja opetuslapseutta tehostaa 

 



 
THE201 Kristillinen etiikka 

- Hyvin perusteltu, terve käsitys teologisen ja filosofisen etiikan eri historiallisista traditioista 
- Raamatullisen ja modernin teologisen etiikan integroituminen filosofiseen etiikkaan 
- Ajankohtaisten eettisten kysymysten analysointi erilaisten raamatullisten, historiallisten ja teologisten 
lähestymistapojen valossa ja aikamme kontekstissa 
- Hyvin muotoiltu kristillinen kannanotto eettisiin kysymyksiin, joita kristityt ja seurakunta kohtaavat 
mutkikkaassa, muuttuvassa yhteiskunnassa 
- Kehittyneet kriittiset menetelmät kristillisen maailmankuvan mukaisissa eettisissä ratkaisuissa 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


