Kode/emnegruppe: Bachelor i praktisk teologi/ KRKLE
Kode/emne/studiepoeng: KRLE111 Bibelen (15 studiepoeng)
Dato: 11.12.17

KL: 09:00

Både del I og del II skal være bestått. Ved karakterberegningen vil del I utgjøre 2/3 av
karakteren, mens del II vil utgjøre 1/3.
Del I (teller 2/3)
Besvar én av følgende to oppgaver:

Enten

Fortolk Matteus 3, 13-17
Eller

Gjør rede for og drøft det synoptiske problem og tokildehypotesen.
Del II (teller 1/3)
Besvar kort tre av de følgende fem oppgaver:
1) Forklar forholdet mellom at mannen og kvinnen var nakne og at slangen var listig
(1 Mos 2,25 og 1 Mos 3,1).
2) Hvorfor skar Abram dyrene i to biter (1Mos 15,10)?
3) Forklar problematikken bak oversettelsen ”den unge jenta” contra ”jomfru” (Jes
7,14, Bibel 2011).
4) Hva tenker vi er den historiske bakgrunnen for Salme 2?
5) Hvorfor kalles 1 Mos 22,1-19 Akeda-fortellingen?

Tid: 4 timer

mer enn skole

Studieprogram: Bachelor i Teologi / årstudiet i KRLE
Kode/emne/studiepoeng: KRLE112 Fag og Formidling (5 studiepoeng)
Dato: Torsdag 14.12.2017

kl. 09:00

Både del I og del II skal være bestått. Ved karakterberegningen vil del I utgjøre 2/3 av
karakteren, mens del II vil utgjøre 1/3.

Del I (teller 2/3)
Besvar én av følgende to oppgaver:
Enten
Redegjør for begrepet ‘lærerprofesjonalitet’ og drøft hvilke utfordringer som er særegne for
KRLE-læreren.
Eller
Redegjør for begrepet ‘læreplan’, og for hovedmomenter og målsetninger i KRLE 2015.

Del II (teller 1/3)
Besvar kort tre av de følgende fem oppgaver:
1) Gi en kort forklaring til begrepet ‘sekularisering’.
2) Gi en kort forklaring til begrepet ‘sosialisering’.
3)

Hva menes med ‘eksotisme’?

4) Hva er de viktigste argumentene for innføring av et nytt religionsfag ved innføringen av KRL i
1997.
5) Hvilke dimensjoner mener Ninian Smart må med i en beskrivelse av en religion?

Tid: 3 timer

mer enn skole

Studieprogram: Bachelor i praktisk teologi / årstudiet i KRLE
Kode/emne/studiepoeng: KRLE113 Kristendommens historie (10 studiepoeng)
Dato: Tirsdag 19.12.2017

kl. 09:00

Både del I og del II skal være bestått. Ved karakterberegningen vil del I utgjøre 2/3 av
karakteren, mens del II vil utgjøre 1/3.

Del I (teller 2/3)
Besvar én av følgende to oppgaver:
Enten
Gjør rede for reformasjonen i Sveits og sammenlign den med reformasjonen i Tyskland.

Eller
Gjør rede for karakteristiske trekk ved puritanerne som dro til Amerika på 1600-tallet og
drøft hvordan amerikansk kirkeliv ble preget av vekkelsesbevegelser fram til 1860-årene.

Del II (teller 1/3)
Besvar kort tre av de følgende fem oppgaver:
1) Gjør kort rede for konventikkelplakaten.
2) Gjør kort rede for den synodale styreform.
3) Hvilke sakramenter har den katolske kirke?
4) Gjør kort rede for pinsebevegelsens lære om åndsdåp.
5) Hva er Calmeyergatens misjonshus kjent for?

Tid: 4 timer

mer enn skole

Eksamen Teol112
Tre timer. Ingen hjelpemidler
15. desember 2017
Matteus 28,1–6
1 Ὀψὲ δὲ σαββάτων, τῇ ἐπιφωσκούσῃ εἰς μίαν σαββάτων ἦλθεν Μαριὰμ ἡ Μαγδαληνὴ καὶ
ἡ ἄλλη Μαρία θεωρῆσαι τὸν τάφον.
2 καὶ ἰδοὺ σεισμὸς ἐγένετο μέγας· ἄγγελος γὰρ κυρίου καταβὰς ἐξ οὐρανοῦ καὶ προσελθὼν
ἀπεκύλισεν τὸν λίθον καὶ ἐκάθητο ἐπάνω αὐτοῦ.
3 ἦν δὲ ἡ εἰδέα αὐτοῦ ὡς ἀστραπὴ καὶ τὸ ἔνδυμα αὐτοῦ λευκὸν ὡς χιών.
4 ἀπὸ δὲ τοῦ φόβου αὐτοῦ ἐσείσθησαν οἱ τηροῦντες καὶ ἐγενήθησαν ὡς νεκροί.
5 Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἄγγελος εἶπεν ταῖς γυναιξίν· μὴ φοβεῖσθε ὑμεῖς, οἶδα γὰρ ὅτι Ἰησοῦν τὸν
ἐσταυρωμένον ζητεῖτε·
6 οὐκ ἔστιν ὧδε, ἠγέρθη γὰρ καθὼς εἶπεν· δεῦτε ἴδετε τὸν τόπον ὅπου ἔκειτο.

Ordforklaringer (alfabetisk):
ἀποκυλίω – jeg ruller bort, jeg ruller til
siden
ἀστραπή, ῆς, ἡ – lyn
εἰδέα, ας, ἡ – utseende, «appearance»
ἔνδυμα, ατος, τό – drakt, kledning
ἐπάνω – på, over
ἐπιφώσκω – demre, nærme seg

ὀψέ – etter
σεισμός, οῦ, ὁ – jordskjelv
σείω – jeg skjelver
τάφος, ου, ὁ – grav
χιών, όνος, ἡ – snø

1 Oversett Matteus 28,1–6

2 Bestem følgende verbformer:
Form
ἐγένετο (v 2)
ἀπεκύλισεν (v 2)
ἐκάθητο (v 2)
ἐσείσθησαν (v 4)
ἐγενήθησαν (v 4)
εἶπεν (v 5)
οἶδα (v 5)
ζητεῖτε (v 5)

Formbestemmelse

mer enn skole

Oppslagsform

ἴδετε (v 6)
ἔκειτο (v 6)
3 Gjør rede for bruken av infinitiv i det følgende tilfellet (v 1). Bestem også
infinitivsformen.
Ὀψὲ δὲ σαββάτων, τῇ ἐπιφωσκούσῃ εἰς μίαν σαββάτων ἦλθεν Μαριὰμ ἡ Μαγδαληνὴ καὶ ἡ
ἄλλη Μαρία θεωρῆσαι τὸν τάφον.

4 Gjør rede for partisippbruken i de følgende tilfellene. Bestem også partisippformene:
(a) ἄγγελος γὰρ κυρίου καταβὰς ἐξ οὐρανοῦ καὶ προσελθὼν ἀπεκύλισεν τὸν

λίθον … (v 2)

(b) ἀπὸ δὲ τοῦ φόβου αὐτοῦ ἐσείσθησαν οἱ τηροῦντες … (v 4)

5 Analyser følgende setninger fra v. 5 syntaktisk:

μὴ φοβεῖσθε ὑμεῖς, οἶδα γὰρ ὅτι Ἰησοῦν τὸν ἐσταυρωμένον ζητεῖτε·

mer enn skole

Studieprogram: Bachelor i praktisk teologi / årsstudiet kristendom
med RLE)
Kode/emne/studiepoeng: TEOL201 Teologi 1 (15 studiepoeng)
Dato: mandag 11.12 2017

kl. 09.00

Både del I og del II skal være bestått. Ved karakterberegningen vil del I utgjøre 2/3 av
karakteren, mens del II vil utgjøre 1/3.
Del I (teller 2/3)
Besvar én av følgende to oppgaver:
Enten

Gjør rede for framveksten av den evangelikale bevegelse i USA, for historiske og teologiske
røtter evangelikalismen har og hva som særpreger evangelikal kristendomsforståelse. Drøft
spesielt forholdet mellom evangelikalisme og fundamentalisme.
Eller

Gjør rede for den neo-pentekostale bevegelse og den karismatiske fornyelse innenfor den
katolske kirke. Drøft spesielt likheter og forskjeller mellom neo-pentekostale og «klassiske»
pinsevenner – og for likheter og forskjeller mellom det «gamle» og det «nye» syn på
åndsdåpen.
Del II (teller 1/3)
Besvar kort tre av de følgende fem oppgaver:
1. Gjør kort rede for den arianske strid.
2. Gjør kort rede for den donatistiske strid.
3. Forklar hva skolastikk er, og presenter kort to skolastiske teologer.
4. Gjør kort rede for katolsk og luthersk tilnærming til skrift og tradisjon under
reformasjonen.
5. Gjør kort rede for den historiske sammenhengen mellom opplysningstiden og liberal
protestantisme.

Tid: 4 timer

mer enn skole

Studieprogram: Bachelor i teologi
Kode/emne/studiepoeng: TEOL202 Teologi II (10 studiepoeng)
Dato: tirsdag 12.12

kl. 0900

Både del I og del II skal være bestått. Ved karakterberegningen vil del I utgjøre 2/3 av karakteren,
mens del II vil utgjøre 1/3.

Del I (teller 2/3)
Besvar én av følgende to oppgaver:
Enten
Gjør rede for og drøft ulike evangelikale millenniumssyn.

Eller
Gjør rede for ulike modeller av forholdet mellom naturvitenskap og teologi.

Del II (teller 1/3)
Besvar kort tre av de følgende fem oppgaver:
1. Nevn noen hovedtrekk i luthersk ekklesiologi.
2. Gjør kort rede for noen hovedtrekk i Miroslav Volfs «participatory ecclesiology».
3. Hva innebærer det for Free-Church-ekklesiologien at den har sine røtter i den radikale
reformasjon?
4. Hva er det allmenne prestedømme og hvordan ivaretas denne ideen i ulike ekklesiologiske
tradisjoner?
5. Hvilke tre dominerende ekklesiologiske strømninger tenkte Lesslie Newbigin seg og hva var
hans visjon knyttet til disse strømningene?

Tid: 4 timer

mer enn skole

