
Eksegetiikan osaston opetus syyslukukaudella 2020 

Eksegetiikan osasto tarjoaa ensimmäisessä ja toisessa periodissa seuraavaa opetusta. 
Ilmoittautuminen 1. periodin kursseihin on käynnissä WebOodissa. 2. periodin kursseihin 
ilmoittautuminen alkaa 30.9.2020.  

 

KANDIOPINNOT 

Ensimmäinen periodi 

TUK-2101 Raamatun tutkimus ja tulkinta, 5 op 

31.8.–12.10.2020 ma 10 – 14 (+ analyysiryhmät 2. periodissa!) 

Opettaja: Juha Pakkala  

Analyysiryhmät: Patrik Jansson, Antti Vanhoja 

Opintojakson tavoitteena on syventää peruskurssin (TUK-101) tietoja Raamatun kirjojen 
syntyhistoriasta ja kulttuuritaustasta. Opiskelija tutustuu tutkimusmenetelmiin, joilla 
raamatuntutkimuksen tuloksia on saavutettu. Kun peruskurssilla on esitelty raamatuntutkimuksen 
keskeisiä tuloksia, nyt lähestytään aihetta metodien näkökulmasta konkreettisin esimerkein. 
Opiskelija tutustuu klassisiin sekä uudempiin eksegeettisiin metodeihin. Johdantoluennoilla 
opastetaan myös eksegeettiseen analyysiin, joka laaditaan erillisissä ryhmissä. 

Kurssin aikana laaditaan Vanhan tai Uuden testamentin tekstistä analyysi, jossa sovelletaan 
tekstin kannalta mielekkäitä eksegeettisiä lähestymistapoja sekä pohditaan tekstin hermeneuttista 
merkitystä. Opintojaksossa tutustutaan Raamatun erilaisiin käyttö- ja tulkintatapoihin sekä 
perehdytään Raamatun vaikutushistorian kysymyksiin ja ongelmiin. Tämä antaa edellytyksiä 
analysoida ja arvioida yhteiskunnallisessa ja kulttuurisessa keskustelussa käytettyjä Raamattuun 
perustuvia argumentteja. Kurssi antaa valmiuksia Raamatun tekstien soveltamiseen kirkkojen ja 
uskonnollisten yhteisöjen asiantuntijatyössä. Opetus- ja kasvatustehtäviin suuntautuville kurssi 
tarjoaa mahdollisuuden syventää Raamatun tuntemusta ja antaa käytännön tuntumaa sen 
tulkintaan. 

Kurssi toteutetaan Zoomin välityksellä. Apuna käytetään myös Moodle-alustaa (kotitehtäviä, 
kommentointeja ja keskustelualue). 

 

TUK-2105 Kreikankielinen Uusi testamentti: Matteuksen evankeliumi, 5 op  

1.9.–13.10.2020 ti 14 – 17  

Opettaja: Petri Luomanen  

Kreikan peruskurssin (TUK-483 ja 484) suorittaneet opiskelijat voivat syventää kreikankielen 
taitoaan perehtymällä valikoimaan Uuden testamentin tekstejä (yhteensä noin 70 sivua 
kreikankielistä tekstiä tekstilaitoksesta Novum Testamentum Graece). 1. periodin kurssilla 
käsitellään Matteuksen evankeliumin tekstejä. Toinen tekstikurssi järjestetään keväällä 2021 
(intensiivikurssi 4. periodin jälkeen). Tällöin aiheena on apostolisten isien tekstit (opettaja: Raimo 
Hakola). Halutessaan opiskelija voi suorittaa molemmat tekstikurssit ja sisällyttää kevään 
tekstikurssin opintojaksoksi TUK-L2105 Uuden testamentin kreikka, syventävä suoritus. 

 

TUK-2618 Uskonto, toiseus ja identiteetti: Väkivalta, sota ja uskonto, 5 op  

8.9. – 13.10.2020 ti 10 – 14  

Opettajat: Juha Pakkala (vastuuopettaja), Niko Huttunen, Jutta Jokiranta, Ismo Dunderberg, Amira 
Abou Taleb, Ilkka Lindstedt, Stefan Schröder 



Kurssilla tutustutaan toiseuteen liittyvään väkivaltaan ja sotaan erilaisissa uskonnollisissa 
konteksteissa. Pääpaino on kolmella monoteistisellä uskonnolla: juutalaisuus, kristinusko ja islam. 
Kurssin runko: 

8.9.    10-12    Johdanto (Pakkala) 
          12-14    Toiseuttaminen ja väkivalta toisuskoisia kohtaan Vanhassa testamentissa (Pakkala) 
15.9.  10-12    Pyhä sota Vanhassa testamentissa (Pakkala) 
          12-14    Antisemitismi Esterin kirjassa? (Pakkala) 
22.9.  10-12    Uusi testamentti ja sotilaat (Huttunen) 
          12-14    Kristillinen apokalyptiikka ja marxilaiset vallankumousliikkeet (Huttunen) 
29.9.  10-12    Qumranin tekstit: pyhä sota (Jokiranta) 
          12-14    Kristittyjen vainot varhaiskristillisyydessä (Dunderberg) 
6.10.  10-12    Mixing Beauty & Battle in the Qur'an (Abou Taleb) 
          12-14    Pyhä sota klassisessa islamissa (Lindstedt) 
13.10.10-12     Holy War and the Crusades: Legitimizing (and criticizing) religious motivated  
    violence in the Middle Ages (Schröder) 
           12-14    Yhteenveto (Pakkala) 
 

Opintojakso toteutetaan etäkurssina (pääosin Zoomin kautta), jonka yhteydessä luetaan 
kirjallisuutta (esim. peruskirjallisuutta ja jokaista luentokertaa varten luettu kirjallisuus) ja/tai 
tehdään muita tehtäviä. Loppusuorituksena on luentopäiväkirja kirjallisuuden ja luentojen pohjalta. 

 

Toinen periodi: 

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

A. Johtajuus, valta ja vallanpitäjät Raamatussa 

27.10.2020 – 4.3.2021 (tarkemmat opetusajat WebOodissa) 

Opettaja: Jutta Jokiranta 

Raamatussa valtaa käyttävät kuninkaat, papit ja profeetat mutta myös tavalliset ihmiset - ja 
Jumala. Vallankäyttö riippuukin sen sosiologisesta määritelmästä ja seminaarissa hyödynnetään 
tieteidenvälistä tutkimusta. Valta ei ole pysyvää vaan jatkuvasti neuvottelunalaista. Johtajuutta 
voidaan tarkastella sen valossa, miten johtaja onnistuu muokkaamaan ryhmänsä näkemyksiä. Yksi 
fokus on murroksen aikakaudessa toisella ja ensimmäisellä vuosisadalla eaa., kun 
hasmonikuninkaat loivat Juudeaan oman pienvaltakuntansa. Esimerkkejä tarkasteltavista 
teemoista: Rukous vallankäyttönä. Tunteiden rooli johtajuudessa. Messiaskäsitykset. 
Hasmonikuninkaiden identiteetti vallanpitäjinä. Maskuliinisuusihanteet ja valta. Pyhä teksti ja valta. 
Monet muutkin teemat ovat tervetulleita. 

 

B. Köyhyys, raha ja omaisuus Raamatun historiassa 

27.10.2020 – 10.2.2021 (tarkemmat opetusajat WebOodissa) 

Opettaja: Raimo Hakola  

Raamatun suhde köyhyyteen ja omaisuuteen on moninainen. Monissa Vanhan testamentin 
kirjoituksissa kiinnitetään huomiota köyhien, leskien ja orpojen suojattomaan asemaan ja 
kehotetaan auttamaan heitä. Toisaalta omaisuutta pidetään osoituksena Jumalan siunauksesta, 
kun taas köyhyys nähdään oikeutettuna seurauksena ihmisten rikkomuksista. Monissa Vanhan ja 
Uuden testamentin välillä syntyneissä kirjoituksissa rikkaat samastetaan jumalattomiin, kun taas 
köyhät kuvaavat hurskaita ja Jumalan omia. Jeesus julisti köyhät autuaiksi, mutta keitä hän tarkoitti 
puhuessaan köyhistä? Puhutteliko hän jokapäiväisen toimeentulon rajoilla elänyttä Galilean 
köyhälistöä vai niitä, jotka olivat hylänneet turvatun sosioekonomisen asemansa? Jerusalemin 



varhaisseurakuntaa kutsuttiin köyhiksi ja Apostolien teoissa luodaan alkuseurakunnasta kuva 
ihanteellisena yhteisönä, jonka jäsenet luopuivat omaisuudestaan ja pitivät kaikkea yhteisenä. 

Proseminaarissa Raamatun erilaiset opetukset köyhyydestä, omaisuudesta ja rahasta pyritään 
sijoittamaan laajempaan sosiaalihistorialliseen yhteyteen. Niitä tarkastellaan Raamatun 
ulkopuolisten lähteiden ja arkeologian antaman tiedon valossa. Mahdollisia esitelmän ja 
kandidaatintutkielman aiheita ovat: Psalmien köyhät; Köyhät Qumranin liikkeessä; Jeesus ja 
Galilean köyhät; Jeesuksen opetus taivaan linnuista ja kedon kukista; Omaisuuden jakamisen 
ihanne alkukirkossa; Paavali ja Jerusalemin köyhät; Hermaan paimen, rikkaat ja köyhät Rooman 
seurakunnassa 

 

C. Raamatun vaikutushistoriaa: Raamattu ja taide 

27.10.2020 – 8.2.2021 (tarkemmat opetusajat WebOodissa) 

Opettaja: Kirsi Valkama 

Proseminaarissa perehdytään Raamatun reseptio- ja vaikutushistoriaan. Teemana ei ole 
uskonnollinen taide laajasti vaan tarkoitus on valita tutkittavaksi sellaisia teoksia, joilla on kytkös 
johonkin Raamatun tekstiin tai kertomukseen (/kertomuksiin). Tutkielmassa perehdytään niin 
Raamatun tekstiin kuin taiteeseen, joka voidaan nähdä tekstin reseptiona. Tutkittavan 
teoksen/teokset voi valita taiteen eri lajeista (kuvataide, elokuva, musiikki, kirjallisuus), mutta 
useampaa työtä vertailtaessa niiden on syytä edustaa samaa taiteenlajia (esim. kaksi maalausta). 
Esimerkkejä tarkasteltavista teemoista: Leonardo da Vincin Pyhä ehtoollinen, luomiskertomus 
kuvataiteessa, Vedenpaisumuskertomus elokuvissa, pedon luku hevimusiikissa, Jeesuksen 
ristiinnaulitseminen sarjakuvissa. 

 

TUK-2106 Eksegetiikan ajankohtaisia kysymyksiä: Sukupuoli Raamatun maailmassa, 5 op 

26.10. – 9.12.2020 ma ja ke 16 – 18  

Opettaja: Susanna Asikainen 

Kurssilla perehdytään sukupuolen ja seksuaalisuuden tutkimuksen näkökulmien hyödyntämiseen 
Raamatun sekä muun varhaisjuutalaisen ja -kristillisen kirjallisuuden tulkinnassa. Raamatun 
tekstien ohella kurssilla tarkastellaan mm. hellenistijuutalaista ja varhaiskristillistä kirjallisuutta ja 
myöhäisantiikin maailmaa. Luennoilla käsiteltäviä aiheita ovat Raamatun naiset ja miehet, 
seksuaalisuus ja sukupuolielämä, queer sekä inter- ja transsukupuolisuus. 

Kurssi koostuu zoomin kautta pidettävistä etäluennoista sekä niihin liittyvistä, moodlesta löytyvistä 
kirjallisista ja suullisista tehtävistä. Lisäksi kirjoitetaan tutkiva essee (n. 8 sivua) opettajan kanssa 
sovitusta teemasta. 

 

TUK-2614 Uskontojen pyhät tekstit, 5 op 

26.10. – 10.12.2020 ma ja to 12 – 14 (+ 7. – 8.12. 9 – 12) 

Opettaja: Jutta Jokiranta 

Opintojakso tarjoaa teologille ja uskonnontutkijalle tärkeää perustietoa pyhien tekstien roolista ja 
käytöstä ja mahdollisuuden tarkastella nykypäivän tilannetta historiallisen tiedon valossa. 
Opintojaksossa problematisoidaan pyhien tekstien käsite: mitä pyhyys (tai auktoritatiivisuus, 
normatiivisuus, jne.) merkitsee, miten pyhyys on historiallisesti, dogmaattisesti, liturgisesti tai 
uskontotieteellisesti ymmärretty. Tämä toimii analyyttisenä työkaluna erilaisten uskontoperinteiden 
ja niiden ilmoituskäsitysten tarkasteluun. Kurssilla rakennetaan tietoa yhdessä vuorovaikutteisesti. 

Luennot koostuvat yhteisestä vuorovaikutteisesta työskentelystä, jonka pohjana on Moodlen 
oppimiskokonaisuus lukemistoineen ja tehtävineen. 



Opiskelija tekee kullekin luentokerralle (2 kertaa viikossa) annetusta lukemistosta luentotehtävät 
Moodleen. Lisäksi hän (parin/ryhmän kanssa) suuntautuu annettujen aiheiden tai kiinnostuksensa 
mukaan johonkin kysymykseen ja tuottaa siitä luentojen väliaikana "ELOKUVAN" -- 10 minuutin 
videoesityksen, joka perustuu kirjallisuuden lukemiseen ja haastatteluun, havainnointiin, 
ryhmäkeskusteluun, materiaalin (esim. elokuvien) analysoimiseen tai suulliseen esitykseen ja 
pohdintaan, ja joka esitetään ja arvioidaan luennoilla yhdessä. Vaihtoehtoisesti työ voi olla 
valmisteltu suullinen esitys (ppt), paneelikeskustelu tai johdettu ryhmäkeskustelu ("TYÖPAJA"). 

 

MAISTERIOPINNOT 

Ensimmäinen periodi 

TUM-V3203  Pentateukki ja historialliset kirjat: Kuningas Daavid, 5 op 

7.9. – 16.10.2020 ma 12 – 14 ja pe 14 – 16  

Opettaja: Tuukka Kauhanen 

Luennoilla käydään opiskelijan valmistelun pohjalta tekstejä 2. Sam. 5–10. Kielellisen selittämisen 
lisäksi luennoilla kiinnitetään huomiota tekstivariantteihin Qumranin kääröissä, Septuagintassa ja 
Aikakirja-paralleeleissa, tekstin syntyhistoriaa koskeviin teorioihin sekä sen tarjoamiin 
hermeneuttisiin mahdollisuuksiin. 

Luennot (2 op) suoritetaan valinnan mukaan joko tekstitentillä luentosarjan lopuksi tai jatkuvilla 
käännöstehtävillä joissa käännettävään tekstiin kirjoitetaan myös lyhyt tekstikriittinen, historiallinen 
tai hermeneuttinen analyysi. 

Luentosuoritus käy osasuoritukseksi myös opintojaksoihin TUM-V3206 ja TUM-V3207 (Vanhan 
testamentin teksti). 

Kirjallisuus (3 op) suoritetaan joko tiedekuntatentissä tai esseenä. 

Opintojakson voi suorittaa myös kokonaan kirjallisuuden pohjalta, jolloin tentitään tai kirjoitetaan 
esseet 5 op:stä kirjallisuutta. 

 

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

3.9. – 15.10. to 15 – 18  

Opettaja: Ismo Dunderberg 

Opintojakso on pakollinen kaikille Uuden testamentin eksegetiikan pääaineopiskelijoille mutta se 
on avoin myös muille. Kurssi edellyttää Uuden testamentin kreikan perusteiden hallintaa. 

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa a) tulkita itsenäisesti Matteuksen Vuorisaarnaa, myös 
kreikankielisen alkutekstin perusteella; b) tuntee ja osaa arvioida kriittisesti Vuorisaarnaa koskevaa 
tutkimusta; c) osaa käydä keskustelua tulkinnoista ja oppia toisten näkemyksistä; d) osaa soveltaa 
tutkimusnäkökulmia raamatuntulkintaan käytännön tilanteissa. 

Matteuksen Vuorisaarna on ollut kristillisen etiikan keskeinen lähde, jolla on ollut tärkeä 
vaikutushistoria (mm. Isä meidän -rukous; kostosta luopumisen periaate). Kurssilla perehdytään 
Matteuksen Vuorisaarnaan, sen rinnakkaistekstiin Luukkaan evankeliumissa sekä niiden varhaisiin 
tulkintoihin. 

Kurssilla perehdytään Vuorisaarnan kannalta keskeisiin kysymyksiin tutkimuskirjallisuuden ja niistä 
yhdessä käytävän keskustelun perusteella. Kurssilla luetaan kreikaksi Matteuksen Vuorisaarna, 
sen rinnakkaisteksti Luukkaalla sekä Vuorisaarnan varhaisia tulkintoja. Matteuksen ja Luukkaan 
versioiden välisiä eroja pohditaan yhdessä. Muista kurssilla käsiteltävistä aiheista sovitaan 
tarkemmin osallistujien kanssa. 

 



Toinen periodi: 

TUM-3310 Muinaisen Lähi-idän kulttuuriperintö, 5 op 

5.11. – 17.12. to 12 – 16  

Opettaja: Martti Nissinen 

Opintojakso tarjoaa katsauksen muinaisen itäisen Välimeren piirin (Levantti, Mesopotamia, Egypti) 
tärkeimpään arkeologiseen ja tekstievidenssiin sekä niiden käyttämiseen varhaisjuutalaisten ja -
kristillisten tekstien ja käytäntöjen synnyn ja kehityksen lähteinä.  

  

TUM-U3207 Uuden testamentin teksti: syventävä osio II: Johanneksen teot, 5 op 

29.10. – 10.12.2020 to 15 – 18  

Opettaja: Ismo Dunderberg 

Kurssilla luetaan Johanneksen tekoja kreikaksi. Teksti kuuluu varhaiskristillisen ajan ns. akta-
kirjallisuuteen. Teksti ei ole säilynyt yhtenäisenä, vaan kopioita siitä on eri puolilla Eurooppaa. 
Tämä kertoo kuitenkin siitä, että teksti oli aikanaan hyvin suosittu ja levisi laajalle. Teksti tarjoaa 
näkökulmia siihen, mihin suuntaan näkemykset apostoli Johanneksesta kehittyivät varhaisen 
kirkon aikana. Keskeisiä kysymyksiä tekstiin liittyen ovat mm. sen suhde Uuden testamentin 
Apostolien tekoihin ja Johanneksen evankeliumiin sekä gnostilaisuuteen. 

Kurssi on tekstikurssi. Jokaiselle tapaamiskerralle sovitaan etukäteen valmistettava tekstijakso 
(noin 5-7s./krt.), joka käydään yhdessä läpi tapaamiskerroilla. Kurssi pohjustaa mahdollisuutta 
tehdä tekstistä yhteinen, julkaistavaksi tarkoitettu suomennos. 

Sekundaarikirjallisuudesta sovitaan opetuksen yhteydessä. 

Kurssi on jatkoa kl 2020 pidetylle Johanneksen tekojen tekstikurssille. Kurssille voivat osallistua 
myös ne, jotka eivät ole olleet mukana tällä kurssilla. 

 


