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STUDENTEXAMENSNÄMNDEN

PROVET I ORTODOX RELIGION
15.9.2014

Högst 6 uppgifter får besvaras. Uppgifterna bedöms efter skalan 0–6 poäng, förutom
jokeruppgifterna som är mer krävande än de andra uppgifterna och som är markerade
med ett +. De bedöms efter skalan 0–9 poäng. I uppgifter med flera moment, till exempel
a-, b- och c-moment, kan maximiantalet poäng för enskilda undermoment meddelas för sig.

1. Vidstående målning från år 1705 är gjord av den italienske konstnären Gregorio Lazzarini och
anknyter till patriarken Abraham.
a) Vilken biblisk berättelse skildrar målningen? (2 p.)
b) Resonera kring hur berättelsen i fråga kan tolkas. (4 p.)

<http://www.art-prints-on-demand.com/a/lazzarini-gregorio/
glazzarini___abraham_sacr.html>. Hämtad 12.8.2013.
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2. I en rysk krönika berättas hur observatörer som sänts ut av Vladimir, furste av Kiev, gav uttryck
för sin beundran för liturgifirandet i Hagia Sofia-kyrkan i Konstantinopel:
”Vi visste inte om vi var i himlen eller på jorden. En sådan prakt och skönhet finns ingen
annanstans i världen. Vi förmår inte beskriva det för dig: vi vet endast att Gud bor där bland
människorna. Vi kan inte glömma den skönheten.”
Vad säger detta om den ortodoxa liturgiska traditionen och dess betydelse i Rysslands kyrkas
historia?
3. Basileios den store, Gregorios teologen och Johannes Chrysostomos är stora kyrkofäder. Vilken
är deras betydelse för kyrkan?
4. De ortodoxa upplysningsorganisationer som uppstod i Finland under och efter andra världskriget och deras betydelse nuförtiden
5. Biskoparnas roll och uppgifter i Finlands ortodoxa kyrka
6. Den ortodoxa uppfattningen om kyrkan enligt den niceno-konstantinopolitanska trosbekännelsen
7. Numera talar man i vårt land mycket om att befolkningen blir äldre och att åldringsvården har
otillräckliga resurser. Vilka infallsvinklar tillför den ortodoxa kyrkans tradition och erfarenhet
diskussionen om ålderdomen och åldringarnas betydelse i kyrkan och samhället?
8. I sin bok The 100: A Ranking Of The Most Influential Persons In History (1978, 1992 [De
hundra mest inflytelserika personerna i historien]) rangordnar Michael H. Hart historiska
personer utgående från hur inflytelserika de har varit. Han placerar Aposteln Paulus på sjätte
plats. Diskutera på vilka grunder Paulus kan uppfattas som en så inflytelserik person i historien.
+9. År 1920 skickade Konstantinopels ekumeniska patriarkat ut en rundskrivelse ”Till Kristi
kyrkor överallt i världen”. I rundskrivelsen kallades alla kristna till att bekämpa misstro och
bitterhet till förmån för försoning och inbördes kärlek genom att grunda en koinonia, d.v.s. en
gemenskap av världens kyrkor. I följebrevet föreslogs att gemenskapen skulle utgöra ett slags
”Kyrkornas förbund” i likhet med det dåtida Nationernas förbund.
På vilka olika sätt har de ortodoxa kyrkorna ända sedan 1920-talet på ett internationellt plan
deltagit i kyrkornas strävanden efter gemenskap och enhet?
+10. En faktor som under de senaste åren gjort diskussionen om världsåskådningsfrågor livlig är
den s.k. nyateismen, vars kändaste företrädare kan anses vara den engelske evolutionsbiologen
Richard Dawkins.
Vilka argument har ateisterna framfört i sin religionskritik? Resonera också kring hur
argumenten kan kritiseras ur kristendomens synvinkel.

