CAP PRØVE – HELLIG OVERBEVIST - FASIT
Jehovas vitner
1. Jehovas vitner bygger sin lære på Bibelen og tror at Bibelen er Guds inspirerte ord. Tror
ikke på treenigheten. Jesus var Guds første skapning, han hadde en førmenneskelig
tilværelse i himmelen, og ved hjelp av ham ble alt skapt på jorda og i himmelen. 1p.
2. De feirer kun påske fordi de mener Bibelen kun krever at de skal feire Jesu død. 1p.
3. Medlemmene samles til et minnemåltid og usyret brød og vin som blir sendt rundt. 1p.
4. Jehovas vitner: ½ poeng per riktig svar (kan også være noe jeg ikke har skrevet).
- bruker voksendåp
Maks 2 p.
- tror ikke på treenigheten
- kommer ikke til himmelen eller helvete når vi dør, de som tror har håp om evig liv på
jorda, de andre blir borte for alltid
- feirer kun påske
- tror på en regjering i himmelen bestående av 144 000 utvalgte og Jesus
Mormonkirken
1. Mormons bok, Lære og pakter, Den kostelige perle + Bibelen. 2p. (1/2 poeng per)
2. Mannen som Mormons bok forteller om heter Lehi. 1p.
3. Medlemmene tror på treenigheten og at Gud har skikkelse som et menneske. 1p.
4. Den viktigste profeten i nyere tid heter Joseph Smith. 1p.
Bahai
1. Baha`u`llah 1p.
2. Moses, Buddha, Kristus og Muhammad. 2p. (1/2 poeng per)
3. Baha`u`llah + andre religioners hellige skrifter. 1p. (1/2 poeng per)
4. Det universelle rettferdighetens hus er et råd som består av ni medlemmer (0,5p) som
velges for fem år av gangen. Hvert land har sitt nasjonale råd, og det er disse som velger de
ni. Rådet har ansvaret for å bevare enheten i bahaibevegelsen (0,5p). 1p.
Okkultisme
Forklar disse begrepene:
1. Okkultisme - Betyr å undersøke skjulte krefter i tilværelsen. Det okkulte tar følgelig
for seg de skjulte sider ved menneskesinnet og i tilværelsen. Okkultisme betegner studiet
av de hemmelige vitenskaper; astrologi, magi, hekseri. 1p.
2. Spiritisme - Å få kontakt med ånder. Latinsk: ånd) er en tro på at det finnes en
åndeverden, og at mennesker kan komme i kontakt med de avdødes ånder. Såkalte
seanser, hvor mennesker gjennom forskjellige ritualer skal komme i kontakt med
avdøde mennesker inngår ofte som en sentral del. 1p.
3. Automatskrift - Mediet skriver mens han er i transe. Det er ånden som fører hånden, og
som skriver. 1p.
4. Sjamanisme - Betyr «den som vet/den som har kunnskap». Etnologene fant at spirituell
praksis i urbefolkninger over store deler av verden svært ofte var bygget rundt en kjerne
av grunnelementer; transetilstander, kontakt med hjelpedyr eller hjelpeånder og aktiv
samhandling med disse. Sjamanene hjelper blant annet andre mennesker. 1p.
Mål 4
1. Fortell om temaet du valgte å snakke om i Mål 4 (maks 10 poeng)
Maks 29 poeng

1+2 = 1
3-8 = 2

9-16 = 3
17-23 = 4

24-27 = 5
28+29 = 6

