
Eksegetiikan osaston aine- ja syventävät opinnot syyslukukaudella 2019
Eksegetiikan osasto tarjoaa ensimmäisessä ja toisessa periodissa seuraavaa opetusta. Ilmoittautuminen 1.
periodin kursseihin on käynnissä WebOodissa. 2. periodin kursseihin ilmoittautuminen alkaa 2.10.2019.

KANDIOPINNOT

Ensimmäinen periodi

TUK-2102 Raamatun historiallinen ja sosiaalinen maailma, 5 op

3.9.–20.10.2019

Opettajat: Raimo Hakola ja Andres Nõmmik

Opetuskielet: suomi ja englanti

Luennot käsittelevät muinaisen Israelin ja Uuden testamentin ajan historiaa ja sosiaalista maailmaa
pronssikaudelta toisen temppelin ajalle asti. Kurssilla perehdytään keskeiseen Raamattuun liittyvään
arkeologiseen tutkimukseen sekä Raamatun sosiaalista maailmaa valottavaan sosiaalitieteelliseen
raamatuntutkimukseen. Raamatun historiallista ja sosiaalista maailmaa tarkastellaan sekä Raamatun
tekstien että relevantin ulkopuolisen lähdeaineiston valossa.

TUK-2105 Kreikankielinen Uusi testamentti, 5 op

9.9.–7.10.2019

Tekstikurssi: Ylösnousemus, tuonpuoleisuus ja lopun ajat

Opettaja: Paavo Huotari

Miten varhaiset kristityt, kuten Paavali ymmärsivät ylösnousemuksen ja tuonpuoleisuuden? Jo Uuden
testamentin tekstit osoittavat kuinka käsitys ylösnousemuksesta, kuolemattomuudesta ja lopun ajoista
kehittyivät ja saivat uusia muotoja varhaiskristillisyydessä. Kurssilla luetaan Paavalin kirjeitä ja
deuteropaavalilaisia tekstejä, jotka käsittelevät ylösnousemusta.

TUK-2106 Eksegetiikan ajankohtaisia kysymyksiä: Kognitio, identiteetti ja evoluutio
varhaiskristillisyydessä, 5 op

4.9.–16.10.2019

Opettaja: Petri Luomanen

Kurssilla tutustutaan sosiaalitieteellisen raamatuntutkimuksen sekä kognitiivisen uskontotieteen
perussuuntauksiin sekä keskeisiin varhaiskristillisyyden sosiaalihistoriaan liittyviin teemoihin. Kurssin alussa
valitaan opiskelijoiden kiinnostuksen mukaan seuraavista teemoista muutamia, joihin keskitytään
tarkemmin: rituaalit, magia, kunnian ja häpeän kulttuuri, varhaiskristittyjen sosio-ekonominen asema,
orjuus, naisten asema varhaiskristillisyydessä, etnisyyden ja uskonnon suhde, kulttuurievoluutio,
varhaiskristittyjen sosiaalinen identiteetti. Kurssi ei edellytä ennakkotietoja sosiaalitieteellisestä
raamatuntutkimuksesta, mutta sitä voidaan käyttää laajentamaan ja syventämään kurssin TUK-2102
(Raamatun historiallinen ja sosiaalinen maailma) varhaiskristillisyyttä käsittelevää osiota.

TUK-2106 Current Exegetical Topics:  Ritual Sacrifice in Ancient Mediterranean Cultures (Online course), 5
credits

16.9.–30.11.2019

Instructor: Tuomas Rasimus

Language: English



This online course gives an overview of ancient Mediterranean sacrifice as well as scholarly theories of
sacrifice. Sacrifice in antiquity meant many things: wine libations, incense burning, offerings of bronze
figurines, the occasional human sacrifice, metaphorical self-sacrifice and, above all, animal sacrifice.

We will get acquainted with the Jewish (levitical) sacrificial system, its metaphorical Christian adaptations,
as well as forms of Greco-Roman sacrifice, in all their complexity. We will likewise study the phenomenon
of human sacrifice, which ranges from alleged regular practice by “barbarians” such as Punic and Celtic
peoples to ad hoc human sacrifices attested approvingly in Greco-Roman literature and, finally, to forms of
violent human death construed as sacrifice for various reasons. These include martyrdom, political murder,
and self-sacrifice in battlefield. Jesus’ execution was understood metaphorically as a sacrifice from early on,
being a conceptual blend of animal and human sacrifice. This concept was also applied to various aspects of
Christian life, e.g., baptism and Eucharist.

Theorizing about sacrifice from about 1880s to 1980s attempted to discover a universal theory of sacrifice
applicable to all cultures at all times. Today, such theories have been largely abandoned as highly
problematic. Rather, Catherine Bell’s notion of ritualization together with cognitive approaches (especially
Theory of Mind and Conceptual Blending) and zooarchaeology have paved way to new theoretical
approaches that respect the complexities of ancient sacrificial practices and beliefs and seek to analyze
these in more informed ways than before.

TUK-2618 Toiseus ja identiteetti uskonnollisissa traditioissa, 5 op

12.9. – 17.10.2019

Luentokurssi: Voiko toisuskoisen naida?

Opettajat: Juha Pakkala (vastuuopettaja), Mulki Al-Sharmani, Johan Bastubacka, Jutta Jokiranta, Outi
Lehtipuu, Ilkka Lindstedt, Riikka Tuori

Kurssilla perehdytään suhtautumiseen vierasmaalaisten ja toisuskoisten kanssa solmittaviin avioliittoihin ja
(sukupuoli)suhteisiin. Miten Vanha testamentti, Uusi testamentti, juutalaisuus, kristinusko ja islam
suhtautuvat esimerkiksi avioliittoihin vierasmaalaisten kanssa. Saako muunmaalaisten ja toisuskoisten
kanssa mennä naimisiin? Miten vierasmaalaisia naisia/miehiä kuvataan? Miten vierasmaalaisuus, toiseus ja
sukupuolisuus korreloivat keskenään? Kurssilla lähestytään aihetta kolmesta monoteistisestä traditiosta
käsin, ja perehdytään joihinkin näkökulmiin ja aikakausiin.

Toinen periodi:

TUK-2104 Hepreankielinen Vanha testamentti (2. ja 3. periodi), 5 op

31.10.2019 – 25.2.2020

Luentokurssi:  Vanhan testamentin miehiä ja maskuliinisuuksia.

Opettaja: Martti Nissinen

Kurssilla luetaan Vanhan testamentin hepreankielisiä tekstejä, joissa puhuu tai toimii mieshenkilö, ja
pohditaan tekstien mieshahmoja analyyttisesti maskuliinisuuden näkökulmasta. Edustavatko hahmot
hegemonista, alisteista vai marginaalista maskuliinisuutta? Millainen suhde heillä on naisiin ja eri asemassa
oleviin miehiin? Millaisena esitetään miesten tunne-elämä, miten he kantavat vastuun toiminnastaan?
Luettavien tekstien päähenkilöitä ovat esim. Joosef, Joosua, Simson, Daavid, Absalom, Salomo, Saarnaaja,
Laulujen laulun miespuhuja, Jeremia, Hesekiel ja eunukit.



TUK-203 Proseminaarit, eksegetiikka (2. ja 3. periodi), 4 op

A. Rakkaus Raamatussa

28.10.2019 – 12.2.2020

Opettaja: Martti Nissinen

Proseminaarin aihetta "Rakkaus Raamatussa" voi lähestyä monesta tulokulmasta. Tutkimuksen lähteinä
voivat olla Vanhan ja Uuden testamentin tekstit, mutta myös muu varhaisjuutalainen kirjallisuus (esim.
Qumranin kääröt ja pseudepigrafiset kirjat). Tutkimus voi käsitellä eroottista tai romanttista rakkautta tai
syvää ystävyyttä, rakkautta eri tai samaa sukupuolta olevien välillä, sukupolvet ylittävää rakkautta tai
ihmisen ja Jumalan välistä rakkautta.

B. Väärennetty Raamatun historia

28.10.2019 – 5.2.2020

Opettaja: Juha Pakkala

Proseminaarissa käsitellään varhaisia, keskiaikaisia ja moderneja väärennöksiä, jotka liittyvät Raamatun
tapahtumiin. Väärennösten syitä ja taustaa pohditaan erilaisissa kontekstissa. Proseminaarissa käsitellään
tarkemmin joitakin osoitettuja ja epäiltyjä väärennöksiä, joiden pohjalta arvioidaan eri näkökulmia, miten
väärennös tulee ilmi.  Aktiivisen osallistumisen lisäksi opiskelijat suorittavat kurssin perehtymällä yhteen
väärennökseen tai epäiltyyn väärennökseen, josta tehdään seminaarityö. Seminaarityön mahdollisia
aiheita: Joahasin piirtokirjoitus, Markuksen salainen evankeliumi, Jeesuksen vaimon evankeliumi, Jaakobin
luuarkku, Tel Danin piirtokirjoitus, Paraiban foinikialainen piirtokirjoitus, väärennetyt Qumranin
piirtokirjoitukset, väärennetyt sinetit, granaattiomena ensimmäisen temppelin ajalta, 1800-luvun
moabilaiset väärennökset, Shapira-kääröt (Shapira Scrolls), Torinon kääriliina, Pyhän Veronikan liina.

Proseminaari sopii hyvin eksegetiikasta ja kirkkohistoriasta kiinnostuneille opiskelijoille.

C. Kristinuskon leviäminen

14.11.2019 – 13.2.2020

Opettajat: Petri Luomanen ja Nina Nikki

Kristinusko kasvoi Rooman valtakunnassa kolmen ensimmäisen vuosisatansa aikana pienestä galilealaisesta
liikkeestä valtakunnan laajuiseksi ja myöhemmin viralliseksi uskonnoksi. Proseminaarissa tutkitaan eri
tekijöitä, jotka vaikuttivat kristinuskon nopeaan kasvuun ja leviämiseen. Varhaiskristillisyyden
sosiaalitieteellisen tutkimuksen piirissä Rodney Stark on esittänyt, että kristinusko menestyi, koska se
tarjosi paremmat elinolosuhteet naisille, lapsille ja orjille sekä kaupunkien köyhille, sairaille ja yksinäisille.
Starkin tutkimusta on kuitenkin kritisoitu siitä, että hänen kuvansa varhaiskristillisyydestä on yksipuolinen ja
perustuu lähinnä paavalilaiseen kristillisyyteen. Nykytutkimuksen valossa on selvää, että varhainen
kristinusko oli monimuotoista ja sen piirissä eli useita suuntauksia. Oleellista onkin tutkia, kuinka varhaiset
kristilliset suuntaukset kilpailivat sekä keskenään että muiden antiikin uskonnollisten ja ei-uskonnollisten
ryhmittymien kanssa.

Mahdollisia tutkimusaiheita ovat esimerkiksi naisten rooli kristinuskon levittämisessä, kristillisten
suuntausten suhtautuminen Rooman poliittiseen valtaan, rituaalien merkitys kristinuskon menestykselle ja
ihmekertomusten vetovoima kristinuskon levittäjänä. Tutkielmissa voidaan hyödyntää esimerkiksi
sosiaalitieteellisiä näkökulmia kuten sosiaalisen identiteetin teoriaa, kognitiivisen uskonnontutkimuksen
menetelmiä tai kulttuurievoluution näkökulmia. Kristillisten lähteiden (UT; kirkkoisät) tietoja voidaan
verrata antiikin kulttuuria ja uskontoa käsitteleviin teksteihin ja/tai tutkimuksiin.



MAISTERIOPINNOT

Ensimmäinen periodi

TUM-3305 Rituaalit ja uskonto (1. ja 2. periodi), 5 op

9.10. – 4.12.2019

Opettaja: Risto Uro

Rituaaliopinnoissa perehdytään akateemisen rituaalitutkimuksen perusteisiin ja opastetaan soveltamaan
teoreettista tietoa uskonnollisten ja sekulaarien yhteisöjen rituaalisiin käytäntöihin. Sovelluksia voi tehdä
esimerkiksi empiiriseen, historialliseen tai etnografiseen aineistoon. Opetuksessa korostuu monitieteisyys.
Opiskelijaa rohkaistaan yhdistämään ja vertailemaan eri kursseilla oppimaansa tietoutta rituaalinäkökulman
avulla.

Huom! Mikäli rituaalitutkimus kiinnostaa, älä jätä tätä kurssia väliin! Kyse on viimeisestä Risto Uron
opettamasta kurssista ennen eläkkeelle jäämistä.

TUM-3310 Muinaisen Lähi-idän kulttuuriperintö, 5 op

Opintojakson voi suorittaa osallistumalla jompaan kumpaan seuraavista kursseista (löydät tiedot
WebOodista humanistisen tiedekunnan koodilla)

KIM-LI515 History through objects: Ancient Egyptian statuary in their social context

3.9. – 18.10.2019

Instructor: Melanie Wasmuth

Language: English

The aim of the course is to get acquainted with a major corpus of primary sources from ancient Egypt and
to analyze them for historiographical questions. Focal point is Egyptian social history.

KIK-LI207 Ugaritin kieli ja kulttuuri (1. ja 2. periodi), 5 op

5.9. – 12.12.2019

Opettaja: Joanna Töyräänvuori

Opintojakson aikana tutustutaan ugaritin kielioppiin ja keskeisimpiin teksteihin. Huom! Kurssin voi myös
käyttää opintojaksoon TUM-V3208

TUM-V3202 Vanhan testamentin teologiaa ja uskonnonhistoriaa, 5 op

9.9. – 16.10.2019

Hermeneutics: Seminar on the responsible reading of (biblical) texts

Instructor: Izaak de Hulster

Language: English

Hermeneutics in general provides academic guidelines for finding and creating meaning. Christian theology
in its interpretative nature adds its parameters to the hermeneutical enterprise. Therefore, the aim of this
course is to study biblical hermeneutics from an academic point of view with an awareness of the students’
personal frameworks of reference and mutual respect within a learning community.

This course will address hermeneutics – and, because of its context in Christian theology, biblical
hermeneutics in particular – through key concepts such as communication and rereading. The general



topics of “land” and “body” will guide some practical examples working from the interpretation of certain
texts towards specific applications with congregations or society in view.

Huom! Mikäli hermeneutiikka kiinnostaa, ei kannata jättää tätä kurssia väliin, sillä syksyn 2019 jälkeen Izaak
opettaa Helsingissä vain satunnaisesti.

TUM-V3208 Introduction to Ancient Near Eastern Literature, 5 credits

9.9. – 21.10.2019

Instructor: Sebastian Fink, other teachers: Lauri Laine, Martti Nissinen, Andres Nõmmik

Language: English

The world’s oldest literary works come from the Ancient Near East and these texts therefore have an
important place in any analysis of the development of world literature. With the decipherment of
cuneiform in the 19th century these texts provided Biblical scholars with a massive corpus of comparative
material.

The main topic of the course will be the works of ancient Mesopotamia that have come down to us in
Sumerian and Akkadian language. Most sessions will be aranged around major topics, e.g. "The heroic
king", "Creation myths".  An outlook on Egyptian, Hittite and Hebrew literature will be provided as well.

Toinen periodi:

TUM-V3201 Vanhan testamentin teksti ja johdatus Vanhaan testamenttiin, 5 op

31.10.2019 – 20.1.2020

Opettaja: Jutta Jokiranta

Pääainekurssi on pakollinen kaikille Vanhan testamentin syventäviä opintoja suorittaville. Vuonna 2019-
2020 kurssilla luetaan liittoon liittyviä tekstejä Vanhan testamentin eri osista ja Qumranin teksteistä.
Luennoilla käydään läpi sekä hepreankielistä tekstiä että aiheeseen liittyvää tutkimuskirjallisuutta.

TUM-V3205 Varhainen juutalainen kirjallisuus ja Qumran, 5 op

28.10. – 12.12.2019

Luentokurssi: ”Raamattu” ja Kuolleenmeren kääröt

Opettaja: Mika Pajunen

Kurssilla käydään läpi myöhäisen Toisen temppelin ajan tekstien ja Kuolleenmeren alueelta löytyneiden
käsikirjoitusten merkitystä nykyisen Raamatun muotoutumisen ja sen varhaisen tulkinnan ymmärtämiselle.
Luennoilla pohditaan esimerkiksi, millainen oli Heprealaisen Raamatun "kaanon" myöhäisellä Toisen
temppelin ajalla, mikä oli sen eri kirjojen asema ja miten niitä käytettiin, mitä Kuolleenmeren kääröt
kertovat Heprealaisen Raamatun tekstihistoriasta ja mitä annettavaa varhaisella juutalaisella kirjallisuudella
on Uuden testamentin tutkimukselle.

TUM-V3206 Vanhan testamentin teksti: syventävä osio I (2. ja 3. periodi), 5 op

31.10.2019 – 25.2.2020

Luentokurssi:  Vanhan testamentin miehiä ja maskuliinisuuksia.

Opettaja: Martti Nissinen



Kurssilla luetaan Vanhan testamentin hepreankielisiä tekstejä, joissa puhuu tai toimii mieshenkilö, ja
pohditaan tekstien mieshahmoja analyyttisesti maskuliinisuuden näkökulmasta. Edustavatko hahmot
hegemonista, alisteista vai marginaalista maskuliinisuutta? Millainen suhde heillä on naisiin ja eri asemassa
oleviin miehiin? Millaisena esitetään miesten tunne-elämä, miten he kantavat vastuun toiminnastaan?
Luettavien tekstien päähenkilöitä ovat esim. Joosef, Joosua, Simson, Daavid, Absalom, Salomo, Saarnaaja,
Laulujen laulun miespuhuja, Jeremia, Hesekiel ja eunukit.

TUM-U3201 Uuden testamentin teksti, johdanto-oppi ja teologia, 5 op

31.10.–12.12.2019

Opettaja: Ismo Dunderberg

Johanneksen evankeliumi poikkeaa monin tavoin kolmesta muusta Uuden testamentin evankeliumista.
Evankeliumin tulkinta on askarruttanut varhaisen kirkon ajoista lähtien, ja joissain piireissä erilainen
evankeliumi jopa torjuttiin. Modernissa raamatuntutkimuksessa keskeisiä teemoja ovat olleet muun
muassa evankeliumin syntyvaiheet; suhde muihin evankeliumeihin; suhde juutalaisuuteen ja juutalaisiin;
evankeliumin "korkea" lähettämiskristologia; ns. presenttinen eskatologia; "kapeampi" käsitys toisten
rakastamisesta; salaperäinen "opetuslapsi jota Jeesus rakasti"; ja taustayhteisön historiallisen kehitykseen
liittyvät kysymykset. Kurssilla perehdytään Johanneksen evankeliumin tulkinnan kannalta keskeisiin
kysymyksiin tutkimuskirjallisuuden ja niistä yhdessä käytävän keskustelun perusteella. Tämän lisäksi
tapaamiskerroilla (7) luetaan keskeisiä jaksoja Johanneksen evankeliumista kreikaksi (noin 20s. = 3s./kerta).

Huom! Mikäli olet jo suorittanut opintojakson TUM-U3201, tämän kurssin voi käyttää myös opintojaksoon
TUM-U3202 Jeesus-tutkimus, evankeliumit ja Apostolien teot

TUM-U3205 Introduction to the Grammar and Basic Vocabulary of Sahidic Coptic, 5 credits

30.10. – 29.11.2019

Instructor: Ivan Miroshnikov

After the course, you will be able to

* Know by heart and translate from Coptic to English and from English to Coptic ca. 500 words; know the
core grammar of Sahidic Coptic; parse a sentence and separate bound groups into morphs; translate a
normalized literary (New Testament or ecclesiastic) text from Sahidic Coptic into English.

*Use reference literature (dictionaries and grammars) for analyzing and explaining a linguistic
phenomenon; make well-reasoned judgments about others’ views on the grammatical structure of a text;
relate theoretical ideas to practical tasks (e.g. refer to a grammatical rule in order to parse a sentence).

* Present an argument in a well-structured and logical way; manage time effectively in order to make
progressive steps in learning.

TUM-U3207 Uuden testamentin teksti: syventävä osio II

29.10. – 10.12.2019

Opettaja: Sami Yli-Karjanmaa

Tenttialueeseen kuuluvasta Luukkaan evankeliumin osasta (luvut 1-11) järjestetään tekstikurssi, jolla
pyritään syventämään opiskelijoiden ymmärrystä alkukielen rakenteesta ja toiminnasta. Kurssilla käsitellään
erityisesti opiskelijoiden vaikeiksi kokemia kohtia. Opintojakson voi suorittaa, vaikka UT:n kreikan syventää
osiota I (TUM-U3206) ei olisi suoritettu. Se suoritetaan aina tiedekuntatentissä, joten tekstikurssi toimii
erinomaisen valmistautumisena suoraan tenttiin.


