Studieprogram: Årsstudiet i Kristendomskunnskap med Religion,
livssyn og etikk/Bachelor i teologi)
Kode/emne/studiepoeng: KRLE 114 (10 studiepoeng)
Dato: onsdag 31.05.2017

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 dåpssyn.
Eller
Gjør rede for og drøft bekjennelsen til den treenige Gud.

Del II (teller 1/3)
Besvar kort tre av de følgende fem oppgaver:
1) Forklar kort hva som forener og hva som skiller kristen etikk fra allmenn etikk.
2) Forklar kort hva vi mener med konsekvensetikk.
3) Forklar kort hva begrepet behandlingsunnlatelse dreier seg om.
4) Forklar kort hva vi mener med lovens 1. tavle og lovens 2. tavle.
5) Forklar kort hva dydsetikk er.

Tid: 4 timer

Studieprogram: KRLE100 Årsstudium i kristendom med RLE
Kode/emne/studiepoeng: KRLE115 Andre religioner (10 studiepoeng)
Dato: Tirsdag 23.05.2017

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 sentrale elementer ved jødenes religiøse tradisjon knyttet til hjemmet. Drøft noen
likheter og ulikheter mellom jødisk og muslimsk syn på hjem og familie.
Eller
Gjør rede for hvordan sentrale strømninger i europeisk historie (fra 1492 fram til vår tid) har hatt
innflytelse på jødenes folkevandringer. Drøft noen elementer ved hvordan disse strømningene har
preget den jødiske selvforståelsen.

Del II (teller 1/3)
Besvar kort tre av de følgende fem oppgaver:
1)
2)
3)
4)
5)

Forklar kort forskjellen på substansielle og funksjonelle religionsdefinisjoner.
Gjør kort rede for hinduismens tre frelsesveier.
Gjør kort rede for hinduismens "trimurti".
Gjør kort rede for begrepene "karma" og "samsara".
Hvilke tre hovedretninger regner vi med innenfor buddhismen? Nevn kort hva som
kjennetegner dem.

Tid: 4 timer

Studieprogram: Årsstudiet kristendom med RLE
Kode/emne/studiepoeng: KRLE 116: Livssyn og religionsmøte (10 studiepoeng)
Dato: Fredag 26.mai 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 sentrale elementer i "New Age", og for hvordan "New Age" er inspirert av østlige
religioner.
Eller
Redegjør for hovedtrekk i Jehovas vitners historie, lære og selvforståelse. Vis noen av de sentrale
forskjellene mellom Jehovas vitner og klassisk kristendom.

Del II (teller 1/3)
Besvar kort tre av de følgende fem oppgaver:
1) Gjør kort rede for begrepene ratifikasjon, konvensjon, erklæring/resolusjon, naturretten.
2) Gjør kort rede for ulike typer av religionsdialog.
3) Gjør kort rede for viktige ideologiske røtter til radikal islamisme.
4) Gjør kort rede for noen hovedtrekk ved eksistensialismen.
5) Gjør kort rede for noen likheter og forskjeller mellom naturalismens og humanismens
menneskesyn.

Tid: 4 timer

Studieprogram: Bachelor i Teologi / praktikks teologi
Kode/emne/studiepoeng: TEOL201 Teologi 1 (15 studiepoeng)
Dato: Onsdag 31. mai 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 for hva som særpreger evangelikal kristendomsforståelse.
Drøft spesielt forholdet mellom evangelikalisme og fundamentalisme.
Eller

Gjør rede for ulike historiske, samfunnsmessige og religiøse forutsetninger for
pinsebevegelsens framvekst og for sentrale begivenheter knyttet til pinsebevegelsens første år.
Drøft spesielt hvilken rolle Charles Fox Parham og Joseph Seymour hadde som ideologer og
pådrivere i bevegelsen.

Del II (teller 1/3)
Besvar kort tre av de følgende fem oppgaver:
1. Gjør kort rede for Pelagius’ syn på nåden.
2. Gjør kort rede for hva Donatiststriden gikk ut på.
3. Hva var Anselm av Canterburys såkalte ontologiske gudsbevis?

4. Hva var «Den Vincentianske kanon»?
5. Gjør kort rede for Luthers kanonforståelse.

Tid: 4 timer

Studieprogram: Teol202
Dato: Tirsdag 30.05.2017

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 endetidssyn innen den evangelikale bevegelse.

Eller
Gjør rede for og drøft ulike syn på liv etter døden.

Del II (teller 1/3)
Besvar kort tre av de følgende fem oppgaver:
1. Hvilke aspekter ved forståelsen av kirken var det 2. Vatikankonsil spesielt framhevet?
2. Hvilke konsekvenser har det dogmatiske utsagnet om at mennesket er «samtidig
synder og rettferdig» – for den lutherske forståelsen av kirken?
3. Hva innebærer det for Free-Church-ekklesiologien at den har sine røtter i den radikale
reformasjon?
4. Hva er problemene med å forsøke å lage en pentekostal «ekklesiologi»?
5. Gjør kort rede for noen hovedtrekk i Miroslav Volfs «participatory ecclesiolgy».

Tid: 4 timer

Hjemmeeksamen
Dato:
Utdeling av oppgave: 19.05.2017 kl. 15.00
Innlevering
01.06.2017 kl. 23.59
PRA202 Forkynnelse og gudstjeneste
Besvarelsen skal være på 3000 ord (+/- 10 %), den skal ha innholdsfortegnelse, referanser og
litteraturliste (innholdsfortegnelse og litteraturliste telles ikke med i antall ord). Det skal
brukes standard forside for innleveringer.

Besvar følgende oppgave:

Du har hovedansvar for en gudstjeneste søndag formiddag med nattverd i en menighet med
ca. 150 deltakere. Du bestemmer selv kirkesamfunn og gudstjenestetype og angir dette i
besvarelsen.
Dagens tekst er Lukas 15,11-32. (Jesus sa:….. osv.)
Med utgangspunkt i denne teksten skal denne oppgave besvares med:
1. Et fullt utviklet prekenmanus - skrevet ut ord for ord. (Teller 50 % av oppgaven)
2. Et detaljert program for gudstjenesten (Teller 50 % av oppgaven)
Gudstjenesteprogrammet skal inneholde alle programinnslag med antatt tidsplan. Du
bestemmer selv hvilke innslag gudstjenesten skal inneholde. Gi en skisse også av hvordan
nattverden tenkes gjennomført.
Gjør rede for og begrunn de valg du gjør for planlegging og gjennomføring av:
1. talen: arbeid med tekst, bruk av hjelpemidler, bestemme homiletisk ide, bruk av
illustrasjoner, målsetting med forkynnelsen og konkret tekstanvendelse med tanke på
forsamlingen.
2. gudstjenesten: den gudstjenestetypen du velger å lage, inkludert tema for
gudstjenesten, eventuelle verbale innslag, valg av sanger/salmer samt gudstjenestens
gang og forskjellige faser fra start til slutt.

