ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO, TEOLOGIAN OSASTO
Läntisen teologian pääsykoe 3.6.2013
Ortodoksisen teologian pääsykoe 3.6.2013
Kirjallisuuskoe klo 15.00 – 17.00
Kysymykset ovat samat läntiseen teologiaan ja ortodoksiseen teologiaan hakeville

KIRJALLISUUSKOKEEN KYSYMYKSET 3.6.2013

1. Mitä kriteereitä käytetään arvioitaessa Jeesuksesta kertovan tiedon historiallisuutta?
Mainitse jokaisen kriteerin nimi ja määrittele se yhdellä virkkeellä.
Vastauksesta voi saada enintään 10 pistettä.

2. Nimeä kunkin luonnehdinnan mukainen Jeesuksen ajan ryhmittymä tai henkilö.
Vastauksesta voi saada enintään 10 pistettä.
a. Senaatti nimitti juutalaisten kuninkaaksi
b. Rabbiinisen juutalaisuuden edelläkävijöitä
c. Uskonnollisesti konservatiivisia juutalaisia
d. Asuivat erillään muista juutalaisista
e. Ei sallinut erään haudata isäänsä
f. Salli avioeron sen perusteella, että vaimo pilasi aterian
g. Edellytti synnintunnustusta ennen kastetta
h. Uskoi, että hänestä tarttui puhtautta toisiin ihmisiin
i. Rooman keisari Jeesuksen julkisen toiminnan aikana
j. Teloitutti Johannes Kastajan

3. Kirjoita esseevastaus seuraavaan tehtävään:
Miksi Jeesuksen kuolema oli kiusallinen asia hänen seuraajilleen?
Vastaa pääsykoekirjan tietojen perusteella. Vastauksesta voi saada enintään 8 pistettä.

Kirjallisuuskokeesta voi siis saada yhteensä 28 pistettä. Valintakelpoiseksi tullakseen hakijan
tulee saada kirjallisuuskokeesta vähintään 7 pistettä.

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO
Teologian pääsykoe 3.6.2013
Kirjallisuuskoe klo 15.00 – 17.00
Mallivastaukset ja pisteytys
1. Mitä kriteereitä käytetään arvioitaessa Jeesuksesta kertovan tiedon historiallisuutta? Mainitse
jokaisen kriteerin nimi ja määrittele se yhdellä virkkeellä.
Autenttisuuskriteerit 1–5 (s. 21–23):
- erilaisuus – ei ilmennä varhaiskristillisyyden intressejä tai on jopa näiden vastainen
- moninkertainen todistus – esiintyy vähintään kahdessa toisistaan riippumattomassa lähteessä
- yhteensopivuus – vaikuttaa yhteensopivalta jo autenttisiksi määriteltyjen traditioiden kanssa
- historiallisuus – auttaa ymmärtämään Jeesuksen elämänkaarta
- kontekstiuskottavuus – vastaa uskottavasti ajan juutalaista kontekstia, mutta heijastaa myös
yksilöllisyyttä

Pisteytys: jokaisesta nimestä 1 piste, määritelmästä 1 piste, max. 5+5 = 10]

2. Nimeä kunkin luonnehdinnan mukainen Jeesuksen ajan ryhmittymä tai henkilö.
Vastauksesta voi saada enintään 10 pistettä.

a. Senaatti nimitti juutalaisten kuninkaaksi

Herodes Suuri

s. 37

b. Rabbiinisen juutalaisuuden edelläkävijöinä

fariseukset

s. 63

c. Uskonnollisesti konservatiivisia juutalaisia

saddukeukset

s. 64

d. Asuivat erillään muista juutalaisista

Qumranin yhteisö

s. 64

e. Ei sallinut erään haudata isäänsä

Jeesus

s. 168

f. Salli avioeron sen perusteella, että vaimo pilasi aterian Hillel

s. 168

g. Edellytti synnintunnustusta ennen kastetta

Johannes Kastaja

s. 69

h. Uskoi, että hänestä tarttui puhtautta toisiin ihmisiin

Jeesus

s. 154

i. Rooman keisari Jeesuksen julkisen toiminnan aikana

Tiberius

s. 33

j. Teloitutti Johannes Kastajan

Herodes Antipas

s. 197

3. Kirjoita esseevastaus seuraavaan tehtävään:
Miksi Jeesuksen kuolema oli kiusallinen asia hänen seuraajilleen?
Vastaa kirjan pääsykoekirjan tietojen perusteella. Vastauksesta voi saada enintään 8 pistettä.
S. 213–220.
Olennaisia tietoja:
- Roomalaisten ankarin teloitusmuoto, tarkoituksena häpäistä ihminen (3 p.)
- Juutalaisille lisämerkitys: Ristiinnaulittu on Jumalan kiroama. [3. p]
- Nämä seikat estivät Jeesuksen kuoleman myönteisen tulkinnan, vaikka varhaisjuutalaisuudessa
sellainenkin tunnettiin. [2 p.]

