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………………………………………………………………………………………………………. 

 

Bokmål: 

 

4 av 6 oppgaver skal besvares: 

 

1) I gammel israelittisk religion spilte profetene en viktig rolle. Hva kjennetegner 

virksomheten deres, og hva skiller den fra den som prestene stod for?  

2) Gjør rede for de viktigste retningene i jødedommen mot slutten av det andre tempelets 

tid. 

3) Gi en karakteristikk av hasidismen og gjør kort rede for hvordan den har utviklet seg. 

4) Hva kjennetegner den antisemittismen som vokste fram i Vest-Europa i den siste 

halvdelen av det 19. hundreåret, og hva var bakgrunnen for den? 

5) Gjør rede for sentrale moment i det jødiske gudsbildet. 

6) Hvilken rolle har disse personene eller grupperingene spilt i jødisk tradisjon: 

Det holder med fem svar. 

Josefus (= Josef ben Mattatiahu)? 

Juda ha-Levi (= Halevi)? 

Salomon ben Isak (= Rashi)? 

Moses Mendelssohn? 

tannaim? 

gaonim (= geonim)? 
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Nynorsk: 

 

4 av 6 oppgåver skal svarast på: 

 

1) I gammal israelittisk religion spela profetane ei viktig rolle. Kva kjenneteiknar 

verksemda deira, og kva skil henne frå den som prestane stod for? 

2) Gjer greie for dei viktigaste retningane i jødedommen mot slutten av tida til det andre 

tempelet. 

3) Gje ein karakteristikk av hasidismen og gjer kort greie for korleis han har utvikla seg. 

4) Kva kjenneteiknar den antisemittismen som voks fram i Vest-Europa i siste halvdelen 

av det 19. hundreåret, og kva var bakgrunnen for han? 

5) Gjer greie for sentrale moment i det jødiske gudsbiletet. 

6) Kva rolle har desse personane eller grupperingane spela i jødisk tradisjon? 

Det held med fem svar. 

Josefus (= Josef ben Mattatiahu)? 

Juda ha-Levi (= Halevi)? 

Salomon ben Isak (= Rashi)? 

Moses Mendelssohn? 

tannaim? 

gaonim (= geonim)? 
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Oppgavesettet er på 1 (en) side 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

English: 

 

Answer 4 of the following 6 assignments: 

 

1) The prophets played an important role in ancient Israelite religion. What characterizes 

their line of activity and what separates it from that of the priests? 

 

2) Describe the most important movements in Judaism at the end of the period of the second 

Temple. 

 

3) Give a characterization of Hasidic Judaism, and give a brief account of its evolvement. 

 

4)  What characterizes the anti-Semitism that emerged in Western Europe in the latter 

half of the 19
th

 century, and what were the reasons for this development? 

 

5) Describe the key elements in the Jewish image of God. 

 

6) What role did these individuals or groups play in the Jewish tradition? 

Five answers are sufficient. 

 

Josephus (= Joseph ben Mattatiahu)? 

Judah ha-Levi (= Halevi)? 

Solomon ben Isaac (= Rashi)? 

Moses Mendelssohn? 

tannaim?  

gaonim (= geonim)? 
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