
  1.  Intian uskonnollinen nykytilanne  

  2.  Miten Raamattua voi tutkia tieteellisesti?

  3.  Paaviuden historialliset ja uskonnolliset perusteet. Voit käyttää apunasi oheista Pietro 
Peruginon maalausta (1481–1482).

 
    http://crossbr.googlepages.com/Perugino_ChristHandingtheKeystoPeter.jpg
    (22.2.2010)
 

 4.  Mitä näkökulmia kristillinen etiikka tuo keskusteluun pakolaisista, ulkomaalaisista ja 
maahanmuuttajista?

  5.  Mitkä tekijät vaikuttivat luterilaisen reformaation käynnistymiseen?

 6.  Piispojen rooli ja tehtävä Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa

 

 
     YLIOPPILASTUTKINTO-              EVANKELIS-LUTERILAISEN USKONNON KOE
            LAUTAKUNTA                                                           25.3.2011

Enintään 6 tehtävään saa vastata. Tehtävät arvostellaan pistein 0–6, paitsi muita 
vaativammat, +:lla merkityt jokeritehtävät, jotka arvostellaan pistein 0–9. Moniosaisissa, 
esimerkiksi a-, b- ja c-kohdan sisältävissä tehtävissä voidaan erikseen ilmoittaa eri 
alakohtien enimmäispistemäärät.
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 7.  Ohessa on esitelty Gallup Ecclesiastica 2007 -haastattelututkimuksen tuloksia siitä, mitä 
suomalaiset uskovat tapahtuvan kuoleman jälkeen.  

  Millaiset eri maailmankatsomukselliset ja uskonnolliset vaikutteet heijastuvat suomalaisten 
uskomuksissa?

 
Suomalaisten käsitykset siitä, mitä kuoleman jälkeen tapahtuu. 

Gallup Ecclesiastica 2007, N=1 030, 2003, N=1 009 ja 1999, N=992 (%).

Kaikki elämä loppuu

Kaikki ihmiset herätetään kuolleista ja 
toisille seuraa iankaikkinen elämä

Kaikki ihmiset lopulta pelastuvat

Ihmiset syntyvät uudelleen
 tähän maailmaan

Vain jotkut pelastuvat ja
 uskottomat jäävät kuoleman valtaan

Muuta

Ei osaa sanoa

    Lähde: Monikasvoinen kirkko: Suomen evankelis-luterilainen kirkko vuosina 2004–2007 (2008)

    

   8.  Jeesuksen vuorisaarnan merkitys

  + 9.  Esittele ja pohdi erilaisia uskonnollisen vapaamielisyyden eli liberalismin muotoja. Voit 
hyödyntää seuraavaa katkelmaa Uuden testamentin eksegetiikan emeritusprofessorin  
Heikki Räisäsen haastattelusta:  

  ”Heikki Räisänen haluaa kutsua itsensä kaltaisten kriittisten epäilijöiden kasvavaa joukkoa 
kulttuurikristityiksi. Muuta ohjelmajulistusta ei ole kuin ajattelun, epäilemisen ja uskon 
vapaus ja oikeus pitää itseään silti kristittynä. Mutta miksi sitten olla enää kristitty?

  – Miksi kannattaa olla suomalainen? Mitä muutakaan voisin olla? En usko juuri 
mihinkään kristinuskon oppeihin, mutta olen tämän tradition tuote. Olen enemmän kristitty 
kuin muslimi, juutalainen tai ateisti. Merkitystään menettää eniten uskonnon teoreettinen 
ylärakenne, jolla ei loppujen lopuksi ole paljon merkitystä kuin pienelle eliitille.

  Arkisesta käytännön kristillisyydestä kulttuurikristityn uskonnollisuus ei paljon poikkea. 
Tärkeitä asioita ovat edelleen armo, rakkaus ja oikeudenmukaisuus.” 

Kirkko & Kaupunki 2/2010

+ 10.  Kärsimyksen ongelma eri uskonnoissa. Käsittele vastauksessasi vähintään kolmea eri 
uskontoa.
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