Kode/emnegruppe: KRLE100 Kristendom med RLE
Kode/emne/studiepoeng: KRLE 113 Kristendommens historie (10 studiepoeng)
Dato: 15.02.2012
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 kristendomsforfølgelsene i før-konstantinsk tid og drøft årsakene til dem.

Eller

Gjør rede for før-reformatoriske bevegelser og drøft hvilken betydning disse hadde for den
lutherske reformasjon

Oppgave 2
Besvar 3 av de 4 følgende oppgaver:
1) Gjør kort rede for kristningen av Norge
2) Hvilke sakramenter har den katolske kirke?
3) Hva handlet Dissenterloven av 1845 om?
4) Gjør kort rede for en pinsekarismatisk forståelse av åndsdåp

Tid: 4 timer

mer enn skole

Kode/emnegruppe: KRLE100 Kristendom med RLE
Kode/emne/studiepoeng: KRLE114 Kristen tro (10 studiepoeng)
Dato: Fredag 17.02.2012, 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 det spesielle med kristen etikk og drøft de viktigste likheter og forskjeller
mellom kristen etikk og allmenn etikk

Eller

Gjør rede for den kristne begrunnelse for livets ukrenkelighet og drøft denne i lys av dagens
evtanasidebatt

Oppgave 2
Besvar 3 av de 4 følgende oppgaver:
1) Gjør kort rede for begrepene allmenn og spesiell åpenbaring
2) Gjør kort rede posisjonene modalisme og arianisme
3) Gjør kort rede for innholdet i bekjennelsen av kirken som ”en hellig allmenn og
apostolisk kirke”
4) Gjør kort rede for ulike forsoningsmodeller

Tid: 4 timer

mer enn skole

Kode/emnegruppe: KRL 200 Kristendom, religion og
livssyn
Kode/emne/studiepoeng: KRL 203 Bibelvitenskap (10 studiepoeng)
Dato: 15.02.2012

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 Paulus’ syn på loven (ifølge Sandnes).
Eller

Gjør rede for Paulus’ syn på Ånden (ifølge Fee).
Oppgave 2
Besvar 3 av de 4 følgende oppgaver:
1) Gi en oversikt over hovedlinjer av Jerusalems historie.
2) Gi en oversikt over tre utenombibelske kilder til Israels historie samt deres
betydning for Israels historie.
3) Gi en forklaring av navnet YHWH og begrepet Elohim og bruk av de to i Israels
historie.
4) Hva kan vi si om Eksodus-beretningen?

Tid: 4 timer

mer enn skole

Kode/emnegruppe: KRL 200 Kristendom, religion og livssyn
Kode/emne/studiepoeng: KRL 206 eskatologi og karismatisk teologi (10 studiepoeng)
Dato: 17.02.2012

KL: 0900

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 likheter og forskjeller mellom pinsebevegelsen slik den
framstod fra begynnelsen av 1900-tallet og den karismatiske bevegelse fra 1960-tallet
– med spesielt vekt på utviklingen i USA.

Eller

Gjør rede for den historiske og teologiske bakgrunn for framveksten av
pinsebevegelsens framvekst og for ”The American Jerusalem – Azusa Street”.

Oppgave 2
Besvar 3 av de 4 følgende oppgaver:
1) Gjør kort rede for tidshusholdningslæren
2) Gjør kort rede for C. Dodd’s eskatologi
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

mer enn skole

