Kode/emnegruppe: KRLE 100 Kristendom m/RLE
Kode/emne/studiepoeng: KRLE 113: Kristendommens historie (10 studiepoeng)
Dato: onsdag 20.02.2013

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 kristningen av Norge

Eller

Gjør rede for pietismen med spesiell vekt på innflytelse i Norge

Oppgave 2
Besvar 3 av de 4 følgende oppgaver:
1) Gjør kort rede for et katolsk, et luthersk, et calvinsk og et zwingliansk syn på
nattverden
2) Gjør kort rede for et baptistisk syn på menighet og dåp.
3) Gjør kort rede for årsaker til og former for kristendomsforfølgelse i oldkirken
4) Gjør kort rede for katolsk misjon på 1500- og 1600-tallet

Tid: 4 timer

mer enn skole

Kode/emnegruppe: KRLE100 Kristendomskunnskap med RLE
Kode/emne/studiepoeng: KRLE114 Kristen tro (10 studiepoeng)
Dato: fredag 22.02.2013

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 sammenlikn den evangelikale og den karismatiske tradisjon og drøft svakhet
og styrke i begge spiritualitetstradisjoner.
Eller

Gjør rede for tre av de viktigste etiske teoriene og drøft styrke og svakheter ved teoriene. Bruk
eksempler for å belyse argumentasjonen.

Oppgave 2
Besvar 3 av de 4 følgende oppgaver:
1) Gjør kort rede for åpenbaringstanken
2) Gjør kort rede for innholdet i bekjennelsen av kirken som ” en hellig allmenn og
apostolisk kirke ”
3) Gjør kort rede for ulike forsoningsmodeller
4) Gjør kort rede for hovedtrekk ved bekjennelsen av en treenig Gud

Tid: 4 timer

mer enn skole

Kode/emnegruppe: KRL200 Kristendom, religion og
livssyn
Emne: KRL 203 Bibelvitenskap (10 studiepoeng)
Dato: fredag 22.02.2013

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 hovedtrekk i kristen etikk iflg. Paulus.
Eller

Gjør rede for hvordan Paulus så på Jesus (dvs. hvem Jesus var), og drøft spesielt hvordan
Paulus tolket Jesu død og oppstandelse.

Oppgave 2
Besvar 3 av de 4 følgende oppgaver:
1) Gi en kort oversikt over hovedlinjer i ”Nord-rikets” historie.
2) Hva forstår Mettinger med begrepet ”fedrenes Gud”?
3) Nevn kort noen ulike teorier angående Israels ”bosetting” i Kanaan
4) Hva skriver Mettinger om betydning av tempelet i Jerusalems?

Tid: 4 timer

mer enn skole

Kode/emnegruppe: PRA 100 praktisk teologi
Kode/emne/studiepoeng: PRA111 Personlighet og identitet (10 studiepoeng)
Dato: fredag 22.02.2013

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 selvet og selvpsykologi

Eller

Gjør rede for generelle karakteristika ved personlighetsforstyrrelser

Oppgave 2
Besvar 3 av de 4 følgende oppgaver:
1) Hva mener Magnus Malm i boken ‘Veivisere’ når han hevder at det egentlig bare
finnes ett kall – kallet til Kristus? Drøft kort hva det betyr i forhold til tradisjonell
lære og forkynnelse.
2) Redegjør for sammenhengen mellom spiritualitet og personlighet.
3) Drøft Gordon Johnsen’s utsagn: ‘ Det vonde og ubearbeidede i fortiden kan du ofte
gjøre noe med. Hvis ikke du gjør det, vil det gjøre noe med deg og dine
omgivelser.’
4) Hva er forskjellen på synd og sår?

Tid: 4 timer

mer enn skole

