
KURSSIKUVAUKSET 
 
CORE 2.0 syksy (2. opintovuosi) 

MIN101 Johdanto pastoraalityöhön 

- Pastoraalityön raamatulliset perustat 
- Pastoraalityöhön kuuluvien asioiden ulottuvuudet 
- Yksilön taustan, hengellisten kokemusten ja palvelutyön mahdollisuudet kehittämässä pastoraalityötä 
- Pastoraalityön eri puolet 
- Pastoraalinen hoito ja sen eri mallit ja teoriat 
- Seurakuntaa, pastoria, seurakuntalaista ja yhteisön hyvinvointia koskevat pastoraalityöhön liittyvä asiat 

MIN203 Homiletiikka 

- Raamatulliseen ja kulttuuriseen eksegeesiin perustuvien saarnojen valmistus 
- Saarnataitojen harjoittaminen ja siihen liittyvien apuvälineiden käyttäminen 
- Raamatuntekstien eri ulottuvuudet ja niiden soveltaminen seurakuntien tarpeisiin saarnatessa 
- Saarnaamisen merkitys helluntailaisuudessa ja muissa seurakuntatraditioissa 
- Saarnan laadinnan ja viestinnän integraation analysoiminen ja muiden kristillisten perspektiivien ja 
käsitysten huomioiminen 

BIB210  Mooseksen kirjat 

- Pentateukin maailma, sen koostumus, teemat, sisältö, sanoma henkilöt ja ideologia 
- Raamatun ensisijainen aineisto ja sekundaarinen kirjallisuus eri perspektiiveistä 
- Pentateukissa käytetyt kerrontatekniikat ja lakia koskevat tekniikat 
- Pentateukin rooli aikamme seurakunnan kontekstissa 

THE204 Pneumatologia 

- Pneumatologian huomattavimmat raamatulliset ja historialliset kehityspiirteet ja virstanpylväät 
- Nykyiset teoriat Hengen teologiasta 
- Helluntailaisen pneumatologian kehittyminen sekä Henkikasteen ja Hengen lahjojen ero 
- Pneumatoplogian ja ekklesiologian suhde ja eri seurakuntakäsitysten erot 
- Pneumatologia ja ekumenia. Ekumeeninen dialogi 

 

 



CORE 2.0 kevät (2. opintovuosi) 

MIN201 Seurakunnan hallinto 

- Palvelutehtävien tarpeet (julistus, ylistys, nuorisotyö jne) 
- Erilaiset seurakunnan hallinnon mallit ja rakenteet 
-  Lakisääteiset velvoitteet (lapsityö, vakuutukset, henkilöstö, työterveys, turvallisuus jne) 
- Paikallisseurakuntien ympäröivään yhteisöön suhtautumisen auttaminen pastoraalikykyjä kehittämällä 
- Seurakuntakasvun ja seurakunnan hyvinvoinnin kulttuuriset, raamatulliset ja kirkkokunnalliset juuret sekä 
muut kristilliset perspektiivit ja käsitykset 
- Seurakuntakasvua ja hyvinvointia korostavat strategiat 
- Omat kykysi pastoraalityössä ja niiden kehittäminen 

MIN304 Seurakunnan istuttaminen 

- Seurakunnan istuttamisen historialliset, raamatulliset ja teologiset perusteet 
- Tarvepohjainen, yhteisökeskeinen seurakuntien istuttaminen 
- Seurakunnan istuttamisen menneet, nykyiset ja mahdolliset tulevaisuuden suuntaukset 
- Seurakunnan istuttamisen hyödyt laajemmalle yhteiskunnalle 

MIN305 Ihmissuhteet 

- Tarkoituksen mukaiset viestintäkyvyt ja toimintatavat erilaisissa ihmissuhdetilanteissa (henkilökohtaiset ja 
palvelutyöhön liittyvät tilanteet) 
- Eri ihmissuhdemallien ominaispiirteet ja prosessit 
- Teologisen ja raamatullisen perustan suunnitteleminen perhetyölle 
- Erilaiset perhetyön mallit, joita seurakunnat ja kristilliset järjestöt ovat toteuttaneet 
- Terveiden ihmissuhteiden merkitys seurakunnan ja kristillisten järjestöjen kriteereinä 

BIB251 Johanneksen kirjallisuus 

- Johanneksen kirjoitusten tunnusomaiset symbolismi, rakenne, tyyli, teologia ja retoriikka 
- Johanneksen kirjoitusten ajattoman arvon soveltaminen aikamme kristittyjen yhteisöön 
- Eksegeesi Johanneksen korpuksen jaksoista 
- Toissijaisen aineiston tutkiminen Raamatun ensisijaisen aineiston tukena 

THE202 Kristus ja pelastus 

-Varhaisen kristologian kehitys Khalkedonin kirkolliskokouksen määritelmään saakka 
- Historiallisen Jeesuksen etsinnät 
-Teologien ja liikkeiden vaikutus kristologiaan 1900- ja 2000-luvuilla 
- Lunastuksen pääteoriat ja Jeesuksen elämän, kuoleman ja ylösnousemuksen merkitys aikamme maailmalle 


