Kode/emnegruppe: KRL 100 Kristendom, religion og livssyn
Kode/emne/studiepoeng: KRL 103 Kirkens historie
Dato: 16. Februar 2011

KL: 15:00

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

Oppgave 1
Besvar én av følgende to oppgaver

Enten

Gjør rede for kristningen av Norge med spesiell vekt på Olav Haraldssons rolle.

Eller

Gjør rede for Hans Nielsen Hauges virksomhet med spesiell vekt på haugianernes betydning
for norsk kirkehistorie.

Oppgave 2
Besvar 3 av de 4 følgende oppgaver:
1) Gjør rede for hva som er særegent ved forståelsen av nattverden i den katolske

kirke.
2) Gjør kort rede for noen særtrekk ved de reformerte kirkene.
3) Hva karakteriserer det baptistiske menighetssynet?
4) Hva går den tradisjonelle eller klassiske pinsebevegelsens syn på åndsdåpen ut på?

Tid: 4 timer

mer enn skole

Kode/emnegruppe: KRL100 Kristendom, religion og
livssynskunnskap
Kode/emne/studiepoeng: KRL 106 Kirkens tro (10 studiepoeng)
Dato: fredag 18.02.2011 kl. 09.00
Både oppgave 1 og 2 skal være bestått. Ved karakterberegningen vil oppgave 1 utgjøre
2/3 av karakteren, mens oppgave 2 vil utgjøre 1/3.

Oppgave 1
Besvar én av følgende to oppgaver

Enten

Gjør rede for evtanasi som etisk problem med særlig henblikk på mulighet for
behandlingsunlatelse (terapeutisk tilbakeholdenhet) og drøft spørsmålet i lys av forskjellige
menneskesyn.
Eller

Gjør rede for begrepet ”kristen spiritualitet” og drøft hvordan forskjellige
spiritualitetstradisjoner har utviklet seg gjennom kirkens historie frem til dagens samfunn.
Oppgave 2
Besvar 3 av de 4 følgende oppgaver:

1) Gjør korte rede for begrepene allmenn åpenbaring og spesiell åpenbaring.
2) Gjør kort rede for hovedinnholdet i treenighetslæren.
3) Gjør kort rede for et baptistisk dåpssyn.
4) Gjør kort rede for kirken som ”en, ”hellig”, ”allmenn” og ”apostolisk”.

Tid: 4 timer

mer enn skole

Kode/emnegruppe: Kristendom Religion og livssyn KRL 200
Kode/emne/studiepoeng: KRL 203 Bibelvitenskap (10 studiepoeng)
Dato: fredag 18.02.2011

kl 09:00

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

Oppgave 1
Besvar én av følgende to oppgaver

Enten

Gjør rede for og drøft sentrale temaer i Paulus’ syn på Ånden (pneumatologien). Er det
motsigelser mellom Fee og Sandnes i drøfting av dette spørsmål?
Eller

Gjør rede for Paulus’ syn på jødene.
Oppgave 2
Besvar 3 av de 4 følgende oppgaver:
1) Gi en oversikt over hovedlinjer av Nordrikes historie.
2) Hva forstår Mettinger under begrepet ”fedrenes Gud”?
3) Hvilken teorier finnes angående Israels ”bosetting” i Kanaan?
4) Hva skriver Mettinger om Jerusalems tempelets betydning?

Tid: 4 timer

mer enn skole

Kode/emnegruppe: Kristendom, religion og livssyn KRL 200
Kode/emne/studiepoeng: KRL206 Eskatologi og Karismatisk
Dato: 16. Februar 2001

KL: 15:00

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

Oppgave 1
Besvar én av følgende to oppgaver

Enten

Gjør rede for ulike typer av pentekostale og karismatiske kristne iflg. Synans klassifikasjon,
og drøft spesielt hva som forener og skiller den karismatiske bevegelse og neo-pentekostale
fra ”klassiske” pinsevenner?

Eller

Gjør rede for og drøft begrepet og fenomenet ”åndsdåp” på bakgrunn av den pinsekarismatiske historie og teologi.

Oppgave 2
Besvar 3 av de 4 følgende oppgaver:
1) Gjør kort rede for Dodd’s eskatologi.
2) Gjør kort rede for tidshusholdningslæren (dispensasjonalisme).
3) Gjør kort rede for ulike oppfatninger av døden og mellomtilstanden.
4) Gjør kort rede for den legemlige oppstandelse.

Tid: 4 timer

mer enn skole

Kode/emnegruppe: PRA 111 – Personlighet og identitet
Dato: 18. februar 2011

KL: 09.00

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

Oppgave 1
Besvar én av følgende to oppgaver

Enten

Magnus Malm sier i sin bok ”Veivisere” at det finnes bare et kall – kallet til Jesus. Hva mener
han med dette? Hvilke konsekvenser får dette eventuelt for ledelse og menighetsarbeid?

Eller

Hvorfor er det så viktig for en kristen leder å være à jour med livet sitt? Hvilke konsekvenser
kan ubearbeidet bagasje (istykkerlevd, tapt og ulevd liv) få for tjenesten?

Oppgave 2
Besvar 3 av de 4 følgende oppgaver:
1) Gjør kort rede for personlighetsmodellen til Freud (Id, Ego, og Superego).
2) Gjør kort rede for Eysencks trefaktormodell om personligheten (PEN).
3) Gjør kort rede for hvordan vi kan skaffe oss kunnskap om personligheten.
4) Gjør kort rede for selvet.

Tid: 4 timer

mer enn skole

Kode/emnegruppe: PRA100 Praktisk teologi
Kode/emne/studiepoeng: PRA118 Seksuelle overgrep i kirke og menighet (5
studiepoeng) / PRA 111 personlighet og identitet (5 studiepoeng)
Onsdag 16.02.2011

kl. 09.00

Både oppgave 1 og 2 skal være bestått. Ved karakterberegningen vil oppgave 1 utgjøre
2/3 av karakteren, mens oppgave 2 vil utgjøre 1/3.
Oppgave 1
Besvar én av følgende to oppgaver

Enten

Magnus Malm sier i sin bok ”Veivisere” at det finnes bare et kall – kallet til Jesus. Hva mener
han med dette? Hvilke konsekvenser får dette eventuelt for ledelse og menighetsarbeid?

Eller

Hvorfor er det så viktig for en kristen leder å være à jour med livet sitt? Hvilke konsekvenser
kan ubearbeidet bagasje (istykkerlevd, tapt og ulevd liv) få for tjenesten?

Oppgave 2
Besvar 3 av de 4 følgende oppgaver:
1) Forklar kort hvorfor kirker og organisasjoner trenger Retningslinjer for
håndtering av seksuelle overgrep i kirkelig sammenheng?
2) Forklar kort om de tre begrepene/betegnelsene på graderte seksuelle overgrep som
rammes av straffeloven.
3) Forklar kort hvordan kirke og menighet best kan forebygge seksuelle overgrep.
4) Forklar kort hvordan kan kirke og menighet best ivareta rettssikkerheten for den
som anklages for seksuelle overgrep.

Tid: 4 timer

mer enn skole

mer enn skole

