Iltaraamattukoulu — alkaa maanantaina 11.3.2019!

Johannes
– teologi ja näkijä
Suuren suosion saavuttaneet Iltaraamattukoulut jatkuvat opistolla viikolta 11 (11.3.) alkaen.
Tutkimme apostoli Johanneksen kirjoituksia neljän opettajan voimin.
Näin saat tiiviissä paketissa erilaisia näkökulmia omaa pohdintaasi varten.
Johannes-iltaraamattukoulu avaa aivan uusia näkökulmia uskomme perusteisiin
ja mikäli joku asia jää epäselväksi, voit lähettää kysymyksen suoraan lähetykseen
WhatsApp-sovelluksen kautta saman tien. Vastaamme niihin mahdollisuuksien mukaan heti.
Pvm

otsikko

käsiteltävät asiat mm.

jaekohtia mm.

opettaja

11.3.

Uusi alku

Johdanto Johanneksen evankeliumiin (ja
muihin Johanneksen kirjoituksiin),
erityispiirteet, teologinen horisontti,
luominen – uusi luominen
(juutalaisuus vs. Hellenismi)

Joh 1. luku

Samuel Tedder

18.3.

"Minun kuninkuuteni
ei ole tästä maailmasta!"

Jeesus Messiaana, Jumalan Karitsa, kuka
on Johannes Kastaja ja kuka on Jeesus,
Jumalan valtakunta ja sen luonne

Joh 1-3, 13

Timo Lehikoinen

25.3.

Tosi Israel
ja juutalaiset

Juutalaisuus Johanneksen teksteissä,
Natanael, sulhanen ja paimen, pelastus
juutalaisille ja sitten kaikille

Joh. 2,4,8,10-12

Samuel Tedder

1.4.

Jeesus ja naiset

Merkittäviä todistajia: äiti, aviorikoksesta
tavattu nainen, samarialainen nainen,
Maria; oliko Jeesuksella vaimo?

Joh 2, 4, 8, 12, 19, 21

Tommi Karjalainen

8.4.

"Minä olen!"

Jeesuksen identiteetti ja jumaluus, tiesikö
Jeesus itse olevansa Jumalan Poika alusta
lähtien

koko evankeliumi

Timo Lehikoinen

15.4.

Ristiinnaulitun kirkkaus

Kärsimysviikon tapahtumat,
mitä ristillä tapahtui ja miksi

Joh. 12, 13, 17

Markus Nikkanen

PÄÄSIÄISMAANANTAI EI LUENTOA

22.4.

29.4.

Henki ja vesi

Pyhän Hengen tuleminen, elävän veden
lähde, elämän lahjat

Joh. 3, 4, 7, 19

Samuel Tedder

6.5.

Toinen Puolustaja

Pyhän Hengen persoona, suhde
lähetykseen, mitä Puolustajalla
tarkoitetaan

Joh. 14, 16, 20

Markus Nikkanen

13.5.

"Tulee aika ja on jo…!"

Pyhä Henki osoittaa, että uusi aika on
tullut; vanhat raja-aidat kaatuvat, uusi
tapa tuntea Jumala ja palvoa häntä

Joh. 4, 14, 20

Tommi Karjalainen

20.5.

"Luotettava todistaja"

ovatko Johanneksen tekstit lukemisen
arvoisia, mikä on kirjoittajan uskottavuus
ja historiallisuus, kuka oli Johannes

Joh. 21:20-25

Markus Nikkanen

Pääset mukaan opiston nettisivujen kautta tilaamalla katseluoikeuden.
Hinnat: yksityishenkilö 60 € koko setti, seurakunta 100 € koko setti. Seurakunta voi käyttää sisältöä oman opetuksensa tukena haluamallaan tavalla.
Pakettiin sisältyy ideakirjanen illan kulusta seurakunnassa.
Katseluoikeus on toistaiseksi voimassaoleva, joten iltaraamattukoulua voi
nauttia moneen kertaa samalla hinnalla.

Täältä löydät lisätietoa ja voit ilmoittautua mukaan:
www.teologinenopisto.fi/koulutustapahtumat

Maanantaisin opistolla
klo 18.30-20.00,
paikan päälle
pääsee ilmaiseksi!

