Emnegruppe: KRL 200
Emne: KRL 201 Teologihistorie med vekt på evangelikal teologi (10 studiepoeng)
Skriftlig eksamen 16. Desember 2009
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
Gi en sammenlignende fremstilling og drøftelse av teologien til Justin Martyr, Ireneuas,
Tertullian og Augustin

Eller
Gi en fremstilling av den teologiske debatt som førte frem til dannelsen av Nikenum

Oppgave 2
Besvar 3 av de 4 følgende oppgaver:
1) Hva er felles i den evangelikale ”familie” og hvilke teologiske spenninger finnes?
2) Hva er evangelikal fundamentalisme og dispensasjonalisme?
3) Gjør kort rede for hvordan man fra evangelikalt hold kan begrunne og forsvare
Skriftens autoritet i dag, i følge McGrath.
4) Hvilke negative konsekvenser har opplysningstidens og modernismens filosofi og
tenkemåte i følge McGrath hatt for evangelikalismen, og hvordan har dette slått ut
på områdene: skriftsyn, spiritualitet, apologetikk og evangelisering?

Tid: 4 timer

Emnegruppe: KRL200
Emne: KRL202 Etikk med vekt på modernitet (10 sp)
Skriftlig eksamen: Torsdag 17. desember 2009
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 Webers fire rasjonaliseringstyper og deres anvendelse innen
markedsøkonomien. Drøft særlig verdibasert rasjonalitet og kallets betydning i et kristent
perspektiv.
Eller
Gjør rede for hovedtankene i Craigs bok The Way of the Modern World, med spesiell vekt på
hvorfor det - også for kristne - er så lett å leve som praktiske ateister.
Oppgave 2
Besvar 3 av de 4 følgende oppgaver:
1) Forklar uttrykket ”Metafortellingenes fall”?
2) Gi en kort forklaring til to av opplysningstidens Prinsipper (Enlightements
Pinciples).
3) Gi en kort forklaring til en av postmodernismens forståelser av språkets funksjon.
4) Nevn noen sentrale elementer, som er viktig for evangelieformidling i en
postmoderne kontekst.

Tid: 4 timer

Emnegruppe: KRL 200 Kristendom, religion og livssyn
Emne: KRL 206 Eskatologi og karismatisk teologi (10 studiepoeng)
Skriftlig eksamen 15.12.2009
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 syn på himmelen og dødsriket som ”mellomtilstand” før Kristi
gjenkomst i følge katolsk og protestantisk teologi. Gi deretter en fremstilling av ditt
eget syn, bruk gjerne skrifthenvisninger.

Eller
Gjør rede for noen sekulære og noen liberal- teologiske tanker om eskatologi og gi en
analyse av disse i et bibelteologisk (ditt syn) lys.

Oppgave 2
Besvar 3 av de 4 følgende oppgaver:
1) Gjør kort rede for den internasjonale pinsebevegelsens røtter.
2) Gi en kort fremstilling av pinsebevegelsen aller første tid i Norge.
3) Nevn noen ulike måter å forstå begrepet åndsdåp på.
4) Angi noen sentrale kjennetegn på den pinsekarismatiske bevegelsens etter 1960

Tid: 4 timer

