Kertaustunti UO2							Teppo Väisänen


KPL 5

Mikä on Kolminaisuusopin suhden muuhun kristilliseen opetukseen?

	se on muun opetuksen lähtökohta
	sen lähtökohtana on Raamatun oma opetus


Millainen on Pyhän Kolminaisuuden persoonien keskinäinen suhde?

	samanarvoisia keskenään
	rakastavat toisiaan
	he ovat olemukseltaan yksi.


Mitkä ovat Pyhän Kolminaisuuden persoonien ominaispiirteet?

	Isä ei synny, eikä lähden mistään muusta alusta
	Poika syntyy Isästä
	Pyhä Henki lähtee Isästä


Montako Jumalaa kristinopin opetuksen mukaan on olemassa?

	yksi, kolmipersoonainen


Miten me voimme ymmärtää Pyhän Kolminaisuuden?

	Emme me voi ymmärtää Pyhän Kolminaisuuden salaisuutta.
	mutta voimme tulla osalliseksi Hänestä jumalanpalvelusten, sakramenttien,	uskon ja uskonelämän kautta.


KPL 7

Jumala loi enkelit ennen muun maailman luomista.

Enkelit jakaantuvat 7 eri hierarkiaan.

Enkelit voivat langeta pahaan.

Enkelien tehtävänä on palvella Jumalaa, ylistää Häntä ja toimia Hänen sanansaattajinaan.

Enkelit suojelevat uskovaisia ihmisiä, mutteivät rukoile heidän puolestaan.

Ortodoksit palvovat enkeleitä, toisin kuten luterilaiset.

Pahat henget lankesivat ahneuden tähden.

Pahat henget haluavat ihmiselle pahaa, koska ovat kateellisia meille.

Kirkon opetuksen mukaan persoonallinen paha on olemassa.

KLP 8 & 9

Ihminen kuuluu sekä luotuun että luomattomaan maailmaan.

Jumala loi ihmisen kuvakseen ja kaltaisekseen.

Ruumis ja sielu eivät ole täydellisiä ilman toisiaan.

Ihminen on enkeleitten jälkeen luomakunnan korkein olento.

Jumalan kuvan mukainen ihmisluonto on synnin haavoittama, mutta ihminen kykenee kuitenkin kasvamaan pyhyydessä.

Ihminen on syntinen.

Ihminen on pohjimmiltaan paha, mutta kykeneväinen kasvamaan hyvyydessä

Ihminen oli tarkoitettu elämään ikuisesti, mutta langettuaan syntiin alistui kuolemaan.

Ennen kaikkea vapaa tahto tekee ihmisestä persoonan.

Mies on arvokkaampi kuin nainen, koska nainen on luotu miehen kylkiluusta.

Ihminen on luomakunnan kruunu ja hallitsija.

Jokaisen ihmisen tulisi ottaa esimerkkiä Jeesuksesta.

Ylpeys on synnin juuri, lähde ja äiti.

Synti on harhaanampumista, ihmisen kykenemättömyyttä toteuttaa parasta ja aidointa ihmisyyttään.

Synti pukeutuu hyvyyden viitaan.

Synnin seurauksena ihminen lakkasi olemasta Jumalan kuva.

KPL 11





Yhdistä oikeat vaihtoehdot toisiinsa

Jeesus								Voideltu (Hepreaa)

Kristus								100% Jumala

Inkarnaatio							Maria

Jumala tuli ihmiseksi						Voideltu (kreikkaa)

Messias								jotta ihminen voisi tulla jumalaksi.

Parantaja								Jumalanäiti	

Sana									Ihmisen poika,
		
Jeesus kutsui itseään					Logos

100% ihminen							lihaksitulo

ainainen impi							Pelastaja

Voimallinen esirukoilijamme				Vapahtaja
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PELASTUS KPL16

		houkuttelee
Armo 	pakottaa		ihmisen pelastukseen.
		kutsuu


Ihmisen pelastusta silmälläpitäen, kumpi on tärkeämpi usko vai hyvät teot?


Armo on _ _ _ _ n _ _ _ _ _n voima.

Pelastus tarkoittaa mm P_RA_ _ _S_ A, I_O_, VA_ _ _ R S _ A U _ _ A, S_ _ I _ _STA,
P_ _ ITY_ _ Ä, IA_ K_ _ KK _ S _ A    E _ ÄM _ _.
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KRISTUKSEN SUORITTAMA SOVITUS JA LUNASTUS KPL 13

Jumala pelasti ihmiskunnan:
	a) opettamalla.
	b) nöyryyttämällä itsensä.
	c) kärsimällä ja kuolemalla meidän edestämme.
	d) ristiinnaulituksi tulemalla.
	e) syntymällä ihmiseksi.


Ihminen voi ottaa vastaan pelastuksen:
	a) käymällä kirkossa ahkerasti.
	b) kääntymällä katuen Jeesuksen puoleen ja uskomalla Häneen.
	c) tekemällä hyviä tekoja enemmän kuin pahoja tekoja.
	d) kertomalla muille Jeesuksesta ja Hänen pelastavasta rakkaudestaan.
	e) vain tekemällä kaikki ylläolevat.
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KIRKKO KPL 17

Mistä kahdesta osasta Kirkko koostuu?

Mitä tarkoittaa apostolisuus?

Miksi Kirkko on pyhä?


KUOLEMANJÄLKEINEN ELÄMÄKPL 18

Miten sinä valmistautuisit kuolemaan?  - keksi ainakin kolme asiaa.

	(sakramentit)
	(katumus)
	(sovinto ihmisten kanssa)


Monivalinta: Valitse oikea/oikeat vaihtoehdot ympryöimällä.

Jatkuuko elämä kuoleman jälkeen oikeasti?
	a) Joo
	b) Ei.

Ortodoksisessa Kirkossa

	a) rukoillaan vainajien puolesta.
	b) vainajilta pyydetään joskus tieoa tulevaista tai menneistä tapahtumista.
	c) uskotaan, että kuolleella ihmisellä säilyy tietoisuus.
	d) uskotaan, että vainajat ovat saman Kirkkoruumiin jäseniä kuin mekin.

Maailmanloppu -
	a) kukaan ei tiedä milloin se tulee.
	b) sitä edeltävät kauheat tapahtumat.
	c) ihmisten usko vahvistuu sitä ennen.

