Huvudansökan, kandidatprogrammet i teologi och
religionsforskning, andra skedets prov 29.6.2020
Fråga 1
Fråga 1 som gäller Teemu Tairas artikel Den blomstertid och ”kulturalisering” av
kristendomen i en tid av åskådningsmässig mångfald (2019). Vad avser Taira med
”kulturalisering” av kristendomen och hur påverkar den enligt honom den dominerande
kyrkans ställning i Finland?
Förberedelsetid: 30sek
Svarstid: 2min
Modellsvar
Med ”kulturalisering” avses i regel att symboler och praxis som uppfattas som religiösa i
tillräckligt stor utsträckning klassificeras som kultur och tradition (x). I artikeln föreslås att
”kulturalisering” upprätthåller majoritetskyrkornas hegemoni i samhället (x).
Dessa båda saker måste nämnas för att svaret ska godkännas.

Fråga 2
Fråga 2 som gäller Isto Peltomäkis artikel Therapeutic turn: Pastoral care in Finnish
Lutheranism before and after the 1960s (2019). Vad var den gammallutherska
själavården?
Förberedelsetid: 30sek
Svarstid: 2min
Modellsvar
Den gammallutherska själavården innebar i praktiken att man förmedlade religiösa
sanningar genom predikan och liturgiska medel (x), i syfte att leda själen till räddning (x).
Filosofiskt sett grundade sig den gammallutherska själavården på paternalistiskt
förkunnande av den absoluta sanningen, vilket framhäver den lutherska
grunduppfattningen av att Guds gåva är något objektivt (x). Utöver det paternalistiska
förkunnandet var själavården förmyndaraktig och inkluderade kyrkotukt (x). Den
gammallutherska själavården grundade sig på luthersk renlärighet och var den finländska
folkkyrkans huvudsakliga pastorala modell ända in på 1900-talet (x). Den gammallutherska

själavården grundade sig på den medeltida världsbilden, enligt vilken transcendenta
krafter ansågs som självklara sanningar. Inom ramen för ett dylikt tänkesätt kunde man
anse att förkunnande av religiösa sanningar hade en terapeutisk effekt (x).
För att svaret ska godkännas måste det innehålla minst två av de saker som ovan
markerats med ett ”x”.

Fråga 3
Fråga 3. Här ser du ett utdrag ur det material som delades ut under det första skedet av
urvalsprovet. Vad är det som Kvintus kritiseras för i texten? ”[E]n som hette Kvintus, en
frygier som nyligen kommit från Frygien, blev rädd, då han fick se vilddjuren. Han hade
trängt sig fram jämte några andra som ville komma frivilligt. Honom bad prokonsuln ivrigt
och övertalade honom at avsvärja sig och offra. Därför, mina bröder, berömma vi icke dem
som gå fram frivilligt, emedan evangeliet icke lär så."
Förberedelsetid: 1min 30sek
Svarstid: 2min
Modellsvar
Modellsvar:
Kvintus kritiseras för att
1) han blev rädd när han såg vilddjuren
2) han svor en ed och offrade till avgudarna
3) han hade anmält sig som frivillig (och tvingat andra att göra det)
4) han handlade inte i enlighet med vad evangeliet lär (evangeliet lär inte att man ska
anmäla sig som frivillig)
För att svaret ska godkännas räcker det med att nämna vilket som helst av alternativen
ovan.

