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YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA

ORTODOKSISEN USKONNON KOE
15.9.2014

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.

1. Ohessa on italialaisen taitelijan Gregorio Lazzarinin patriarkka Aabrahamiin liittyvä maalaus
vuodelta 1705.
a) Mitä Raamatun kertomusta maalaus kuvaa? (2 p.)
b) Pohdi, miten kyseinen kertomus voidaan tulkita. (4 p.)

<http://www.art-prints-on-demand.com/a/lazzarini-gregorio/
glazzarini___abraham_sacr.html>. Luettu 12.8.2013.
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2. Venäläisessä kronikassa kerrotaan, kuinka Kiovan ruhtinas Vladimirin tiedustelijat ihastelivat
liturgiaa Hagia Sofian kirkossa Konstantinopolissa:
”Emme tienneet, olimmeko taivaassa vai maan päällä. Sellaista loistoa ja kauneutta ei ole
missään muualla maailmassa. Emme osaa kuvata sitä sinulle: tiedämme vain, että Jumala
asuu siellä ihmisten keskellä. Emme voi unohtaa sitä kauneutta.”
Mitä tämä kertoo ortodoksisesta liturgisesta traditiosta ja sen merkityksestä Venäjän kirkon
historiassa?

3. Basileios Suuri, Gregorios Teologi ja Johannes Krysostomos ovat suuria kirkkoisiä. Mikä on
heidän merkityksensä kirkolle?

4. Toisen maailmansodan aikana ja sen jälkeen syntyneet ortodoksiset valistusjärjestöt Suomessa
ja niiden merkitys nykyään

5. Piispojen rooli ja tehtävät Suomen ortodoksisessa kirkossa

6. Ortodoksinen kirkkokäsitys nikealais-konstantinopolilaisen uskontunnustuksen mukaan

7. Nykyään maassamme keskustellaan paljon väestön ikääntymisestä ja vanhustenhoidon riittämättömistä resursseista. Millaisia näkökulmia ortodoksisen kirkon perinne ja kokemus antavat
keskusteluun vanhuusiästä ja vanhusten merkityksestä kirkossa ja yhteiskunnassa?

8. Michael H. Hart asettaa kirjassaan Ihmiskunnan 100 suurinta (suom. 1994) historian henkilöt
tärkeysjärjestykseen heidän vaikuttavuutensa perusteella. Apostoli Paavali on kuudentena
tällä listalla. Pohdi, millä perusteella Paavalia voidaan pitää maailmanhistorian kannalta näin
merkittävänä vaikuttajana.
+9. Vuonna 1920 Konstantinopolin ekumeeninen patriarkaatti lähetti kiertokirjeen ”Kristuksen
kirkoille kaikkialla maailmassa”. Kiertokirjeessä kutsuttiin kaikkia kristittyjä epäluulon
ja katkeruuden hengen torjuen osoittamaan sovinnon ja keskinäisen rakkauden voimaa
perustamalla maailman kirkkojen koinonian eli yhteisön. Saatekirjeessä ehdotettiin, että tämä
voisi olla silloisen Kansainliiton tapaan jonkinlainen ”Kirkkojen liitto”.
Millä eri tavoin ortodoksiset kirkot ovat kansainvälisesti osallistuneet kirkkojen yhteys- ja
ykseyspyrkimyksiin 1920-luvulta lähtien?
+10. Viime vuosina maailmankatsomuksellista keskustelua on vilkastuttanut ns. uusateismi, jonka
tunnetuimpana edustajana voi pitää englantilaista evoluutiobiologia Richard Dawkinsia.
Millaisia perusteita ateistit ovat käyttäneet uskontokritiikissään? Pohdi myös, miten näitä perusteita voisi kritikoida kristinuskon näkökulmasta.

