
  1.  Pyhän käsite eri uskonnoissa  

  2.  Esittele erilaisia Raamatun tulkintamalleja. Valaise esitystäsi esimerkein.

  3.  Neitsyt Maria läntisen ja itäisen kristikunnan opetuksessa. Käytä vastauksesi apuna oheisia 
kuvia.

 

 www.savannahcarmel.org/OurLadyOfMtCarmel.jpg   www.iconsnunanastasia.com/dormition
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 4.  Altruismi ja kristillinen etiikka

  5.  Valtionkirkollisuuden vahvistuminen Euroopassa 1500- ja 1600-luvulla ja sen heiken- 
tyminen tämän ajan jälkeen

 6.  Katolinen kirkko Suomessa itsenäisyyden aikana

 
     YLIOPPILASTUTKINTO-              EVANKELIS-LUTERILAISEN USKONNON KOE
            LAUTAKUNTA                                                           22.9.2010

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.  Pelastusarmeijan keskeiset opilliset ja eettiset korostukset  

    

 8.  Seuraavat Suomen evankelis-luterilaista kirkkoa ja suomalaista uskonnollisuutta koskevat 
tulokset on koottu vuonna 2009 julkaistusta kansainvälisestä ISSP-tutkimuksesta 
(International Social Survey Programme). Millaiset suomalaiseen yhteiskuntaan ja 
luterilaisuuteen liittyvät seikat selittävät näitä tuloksia?

Kaksi kolmesta suomalaisesta ajattelee, että uskonnollisten johtajien ei pitäisi yrittää 
vaikuttaa hallituksen päätöksiin. Päätöksiin vaikuttamista kannattaa joka kuudes. Miehet 
ja hyvätuloiset kannattavat muita enemmän sitä, että uskonnolliset johtajat puuttuvat 
politiikkaan. 

Tutkimuksen mukaan runsas puolet suomalaisista ajattelee, että kirkolla on sopivasti 
valtaa. Neljäsosa näkee, että kirkolla on liikaa valtaa. 

Kirkkoon luotetaan enemmän kuin elinkeinoelämään tai eduskuntaan. Kaikkiin 
instituutioihin luottavat eniten hyvätuloiset. Miehet luottavat kirkkoon naisia enemmän. 
Vähiten kirkkoon luottavat nuoret.

 Kirkon tutkimuskeskuksen lehdistötiedote 5.3.2009

  + 9.  Miten kristikunnan väestöllisen painopisteen siirtyminen etelään muuttaa kristinuskon 
yhteiskunnallista tilannetta ja opillista luonnetta? Käytä vastauksesi apuna seuraavia Philip 
Jenkinsin esittämiä tietoja.

  ”Tämän päivän maailmassa on noin kaksi miljardia kristittyä, joista 530 miljoonaa asuu 
Euroopassa, 510 miljoonaa Keski- ja Etelä-Amerikassa, 390 miljoonaa Afrikassa ja ehkä 
300 miljoonaa Aasiassa. Nämä luvut tulevat kuitenkin muuttumaan olennaisesti tulevina 
vuosikymmeninä. Vuoteen 2025 mennessä Afrikka ja Latinalainen Amerikka kilpailevat 
kristillisimmän maanosan tittelistä. (...) 1980-luvulta alkaen espanja on ollut tärkein 
kirkollinen kieli, ja kiina, hindi sekä swahili tulevat pian näyttelemään paljon suurempaa 
roolia. (...) Vuosien 1900 ja 2000 välillä kristittyjen määrä Afrikassa kasvoi 10 miljoonasta 
yli 360 miljoonaan, 10 prosentista 46 prosenttiin väestöstä.”

(käännös)
Philip Jenkins, The New Faces of Christianity (2006)

+ 10.  Miten eri uskonnot suhtautuvat köyhyyteen ja köyhiin? Käsittele vähintään kolmea 
maailmanuskontoa.
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