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Bokmål 
 
Besvar to av de fire oppgavene 
 
 
1) 
Nevn forholdsvis kort noen fortellinger i 1. og 2. Mosebok (Genesis og Exodus). 
Gjør rede for utfordringer forbundet med å lese fortellingene som beretninger 
om historiske hendelser. 
 
2) 
Thomasevangeliet. Gjør kort rede for funnet av manuskriptet. Gjør videre rede 
for innhold i og særpreg ved Thomasevangeliet.  
 
3) 
Det finnes flere analysemåter (criticisms) i studiet av Det nye testamentet der 
vekten ligger på hvordan leseren oppfatter og bruker tekstene (”From Text to 
Reader”). Gjør rede for en av disse. 
 
4) 
Noen forskere mener det finnes jødiske og kristne elementer i Koranen. Gjør 
rede for spørsmål som gjelder forholdet mellom Koranen og den jødiske og den 
kristne bibelen. 
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Nynorsk 
 
Svar på to av dei fire oppgåvene 
 
 
1) 
Nemn ganske kort nokre forteljingar i 1. og 2. Mosebok (Genesis og Exodus). 
Gjer greie for utfordringar som heng saman med å lesa forteljingane som 
skildringar av historiske hendingar. 
 
2) 
Thomasevangeliet. Gjer kort greie for funnet av manuskriptet. Gjer vidare greie 
for innhald i og særmerke ved Thomasevangeliet. 
 
3) 
Det er fleire analysemåtar (criticisms) i studiet av Det nye testamentet der vekta 
ligg på korleis lesaren oppfattar og bruker tekstene (”From Text to Reader”). 
Gjer greie for ein av desse. 
 
4) Nokre forskarar meiner det fins jødiske og kristne element i Koranen. Gjer 
greie for spørsmål som gjeld tilhøvet mellom Koranen og den jødiske og den 
kristne bibelen. 
 
 

 


