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Forord

Denne bogs anliggende er at indføre i den religion, der er
dokumenteret i Det Gamle Testamente (GT), at præsentere de
vigtigste sider af den og at vise disse siders former, indhold
og indbyrdes sammenhæng eller modsætningsforhold. Bogen
angår derfor gudsforestillinger og gudsbilleder, opfattelse af
oprindelse og historie, kult, præsteskab, offer, renhed, Tora,
profetisme osv. Bogens emne er derimod ikke »israelitisk
religionshistorie«; af det indledende kapitel fremgår, hvorfor
jeg har fundet denne kategori mindre anvendelig og i stedet
foreslår at indføre kategorien »gammeltestamentlig religion«.
Bogens anliggende er basale religiøse fænomener og
temaer, som de foreligger i GT, og dens tilgang kan måske
kaldes deskriptiv-fænomenologisk; at bogen derved er
kommet til at ligge en gammeltestamentlig teologi (i deskriptiv forstand) ret nær, er ingen tilfældighed. Hypoteser
ang. GTs tilblivelseshistorie og udviklinger i Palæstinas
religionshistorie spiller en meget lille rolle i bogen, selv om
de ikke helt kan lades uomtalt. Heri ligger ikke, at jeg
betragter disse emner som i sig selv irrelevante eller uinteressante; men de har efter min mening og erfaring ofte indtaget en uforholdsmæssig stor plads, navnlig i betragtning af
deres nødvendigvis hypotetiske status, i den litteratur og
undervisning, der skulle indføre i GT, og de har derved
spærret for andre og mere centrale emner, som forsvarligt
kan tilegnes i et arbejde med teksterne uden at forudsætte
politisk-historiske og litteraturhistoriske hypoteser.
Desuden adskiller bogen sig fra andre indføringer i den
gammeltestamentlige, religiøse verden ved at være lagt an
som en kombination af en generel fremstilling og kortere eller
lidt længere gennemgange af tekster i GT. Tekstgennemgangene giver sig ikke ud for at være egentlige eksegeser
eller tekstanalyser, og der er ikke tilstræbt uniformitet i form,
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omfang og funktion; deres formål er at illustrere vigtige sider
af gammeltestamentlig religion, dokumentere fremstillingens
påstande og inspirere til selvstændige læsninger. Teksterne er
udvalgt efter deres værdi som eksempler på og illustrationer
af, hvad der efter mit skøn må anses for centrale og karakteristiske sider af gammeltestamentlig religion. I forhold til
andre indføringer spiller det kultiske og rituelle en forholdsmæssig stor rolle, og der er brugt relativt meget plads
på omtale af fænomener som offer, renhed, helligsted. Dette
afspejler ikke kun mine egne interesser, men også en aktuel
tendens i GT-forskningen; og jeg er i øvrigt overbevist om, at
denne vægtlægning ikke er usaglig i forhold til den eller de
faktisk udøvede religion(er) i Palæstina i det første årtusind
f.Kr., som er den gammeltestamentlige religions historiske
kontekst.
For udvalget af tekster har deres betydning for eftertiden
derimod ikke været afgørende. Uden tvivl er jødedom,
kristendom og Islam utænkelige uden den gammeltestamentlige baggrund, ligesom megen europæisk kultur i det
hele taget, og det ville naturligvis være helt legitimt at
interessere sig også (eller særligt) for denne virkningshistoriske vinkel. Men den gammeltestamentlige religion er efter
min opfattelse først og fremmest en selvstændig religion, der
på mange punkter adskiller sig fra eftertidens interpretationer
og som snarere er beslægtet med den antikke Nære Orients
religioner, og den fortjener at blive fremstillet »på sine egne
præmisser«; for enhver anden, videregående beskæftigelse
forudsætter et elementært kendskab til, hvad den gammeltestamentlige religion er if. sine egne tekster. Læseren vil
desuden bemærke, at en række temaer, der traditionelt har
spillet en dominerende rolle i opfattelsen af gammeltestamentlig religion, her er tildelt en mere tilbagetrukket rolle,
mens andre sider, der ofte har fået en mere stedmoderlig
behandling, i stedet er blevet trukket frem. Meget ofte har
fremstillinger tilstræbt at understrege, hvad man har set som
det unikke i GT, her ikke mindst det, hvorved GT adskilte sig
fra den nærorientalske omverden, og som i øvrigt næsten
uvægerligt er blevet forbundet med det (formodede) særligt
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»historiske« i den gammeltestamentlige tankegang. Efter min
mening er det essentielle i den gammeltestamentlige religion
derimod bekymringen for opretholdelsen (og i krisesituationer: genoprettelsen) af den foreliggende verden, der betragtes
som etableret af guddommen Jahve – en verden der omfatter
såvel naturens som nationens og den umiddelbart sociale
kontekst – og jeg betragter derfor gammeltestamentlig
religion grundlæggende som en »frugtbarhedsreligion«. Selv
dér, hvor den tematiske vægt klart nok ligger på nationens
dannelse og selvopretholdelse eller på individets legemlige
og sociale velfærd, er det yderste perspektiv den reelle
verdens stabilitet, dvs. en orden, hvori mennesker kan leve
optimalt. Selv dér, hvor den profetiske forkyndelse af en
gloriøs fremtid kan gå så langt som til at forudsige en »ny
himmel og en ny jord« (Es 65,17), menes der ikke en kosmisk
forløsning, en »himmelsk tilværelse« eller lignende, men en
stabil agerbrugstilværelse, hvor den enkelte kan nyde frugten
af sit arbejde og leve, til han eller hun bliver hundrede år.
Hvorom alting er: udvalget af både tekster og emner har i
sidste ende givetvis noget arbitrært over sig, afhængigt som
det er af den, der foretager dette valg, hans eller hendes tid
og den aktuelle forskningstilstand. Andre sider af den
gammeltestamentlige religion kunne have været drøftet, og
andre tekster kunne have været udvalgt. Allerede bogens
omfang og formål har sat grænser for, hvad der kunne medtages. Her må med det samme indrømmes, at navnlig den
gammeltestamentlige visdom ikke har fået den plads, som
den måske burde have haft. Men det skal under alle omstændigheder understreges, at bogens formål heller ikke er at
lukke feltet og sige det sidste ord, men derimod at åbne, føre
ind i, vække interesse for, inspirere til modsigelse og selvstændige opdagelser, der måske – rettere sagt: uden tvivl –
vil føre til nye resultater, andre perspektiver, anderledes
vægtlægning.
Bogens omfang og fokusering på det centrale indhold i
gammeltestamentlig religion har også udelukket en egentlig
indføring i GT som skrift og en introduktion til Palæstinas og
dets nærorientalske omverdens geografi, historie og religions-
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historie. Generelle indledninger på dansk, der er nogenlunde
up to date, kan findes i relevante artikler i Gads Bibel Leksikon
eller andre steder, fx Holt & Nielsen, eds., Bibelkundskab.
Introduktion til Det Gamle Testamente eller Niels Peter Lemches
Det gamle Israel, jf. litteraturlisten bagerst i bogen. Fagterminologi hverken kan eller bør undgås; men eftersom bogen her
ikke er en generel indføring i GT, vil der være en række
termer, der har med GTs bøger og skriftlag at gøre, og som
ikke uden videre vil være alment forståelige: »Genesis«,
»deuteronomisme«, »Præsteskrift«, »nationalt epos« osv. Jeg
har tilstræbt at definere sådanne termer i løbet af fremstillingen; de vigtigste af dem er desuden samlet i en lille
ordliste bagerst i bogen, der også angiver de mest nødtørftige
realia. De gammeltestamentlige bøger forkortes som i den
danske, autoriserede oversættelse fra 1992; dog omtales de
fem Mosebøger med de betegnelser, der er indarbejdet i
forskningen: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri og Deuteronomium, og forkortes tilsvarende (Gen, Ex, Lev, Num og
Deut). Fodnoter og litteraturhenvisninger er holdt nede på et
absolut minimum; litteraturlisten bagerst i bogen er primært
et udvalg af relativt tilgængelige og aktuelle skrifter. Enkelte
vigtige termer fra den gammeltestamentlige tekst1 er angivet
i deres hebraiske form; dette er ikke strengt nødvendigt, men
nyttigt for den, der også uden hebraiskkundskaber vil læse

1
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GT er helt overvejende skrevet på hebraisk, et semitisk
sprog, der er beslægtet med arabisk og med nu uddøde
oldtidssprog som ugaritisk og babylonsk; enkelte mindre
dele (Ezra 4,8-6,18 og Dan 2,4-7,28) er skrevet på det nærtbeslægtede sprog aramaisk, der i persisk tid var udbredt over
hele Den Nære Orient, og som endnu overlever som syrisk
i enkelte enklaver i Syrien og Irak.
Gennemgående forudsætter jeg den autoriserede danske
oversættelse fra 1992 som tekstgrundlag. Det hebraiske navn
for israelitternes guddom, der i den hebraiske tekst fremstår
som det såkaldte »tetragram«, dvs. de fire konsonanter jhwh
med vekslende vokalisering, er dog gengivet som »Jahve«,
ikke som »Herren«.

sig videre ind i den gammeltestamentlige faglitteratur; selve
det forhold, at termen angives, gør også opmærksom på, at
der i næsten alle tilfælde er tale om oversættelsesproblemer,
hvor en bestemt hebraisk term normalt ikke har en entydig
og uproblematisk dansk gengivelse (lige som det omvendte
også er tilfældet: termer som fx »myte«, »historie«, »ritual«
og »offer« har ingen hebraiske sidestykker).
Bogen er primært skrevet som en lærebog for studerende
ved Religionsvidenskab på universitetet. I denne kontekst må
hovedvægten under alle omstændigheder ligge på de centrale
religiøse temaer og strukturer i den gammeltestamentlige
religion; men forhåbentlig kan bogen også bruges i andre
sammenhænge. Jeg vil gerne takke de af mine kolleger, der
velvilligt har diskuteret arbejdet med bogen i løbet af dens
tilblivelsestid; en særlig tak har jeg at rette til Kirsten Nielsen,
Martin Ehrensvärd og Pernille Carstens, der har leveret
mange korrekturer, kritiske spørgsmål og forslag til forbedringer. Jeg har fulgt mange af deres råd og forslag; det
endelige resultat, herunder fejl og mangler i det indholdsmæssige såvel som i det formelle, hæfter jeg naturligvis selv
for.
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I. Indledning

1. »Israelitisk religionshistorie«?
Den akademiske disciplin »Israelitisk religionshistorie« er en
del af den udforskning af GT, som er foregået navnlig på
teologiske fakulteter. Samtidig er disciplinen i sit anlæg
religionshistorisk, og dens emne har samme status som alle
andre religioner. Disciplinens plads i forskningen er velfunderet, og man kan skaffe sig oplysning igennem utallige
bøger, artikler og leksikonopslag. Imidlertid er selve ideen
om en israelitisk religionshistorie problematisk. Den forudsætter, at der historisk, fra slutningen af bronzealderen2 og
ned til persisk og hellenistisk tid, har eksisteret en gruppe af
mennesker, der med rette kan kaldes »Israel«, og at denne
gruppe har haft en religion, der – trods alle forandringer i tid
og rum – har bevaret en sådan stabilitet, at den kan tilskrives
en identitet, dvs. at den kan skelnes fra andre religioner.
Hvorfra ved vi (mener vi at vide), at der i oldtiden fandtes
et »Israel«, der havde en religion, som vi kan beskrive? Fra
ét og kun ét sted: fra GT. At drive »israelitisk religionshistorie« er på forhånd, forud for enhver kritisk undersøgelse,
at afgøre sig for, at det billede af fortiden, som GT giver,
grundlæggende er korrekt. At skrive »Israels« religionshistorie
forudsætter en historisk ramme, en mere eller mindre tilnærmet kronologisk rækkefølge af begivenheder og tilstande,
inden for hvilken de religiøse fænomener indplaceres. Endnu
for en generation siden var der almindelig enighed blandt

2. I Palæstina strækker bronzealderen sig fra før 3000 til 1200 f.Kr.;
tiden fra 1500 til 1200 er senbronzealderen. Fra 1200 til 500-tallet
f.Kr. er jernalder; der skelnes mellem jernalder I, 1200 – ca. 1000,
og jernalder II, ca. 1000 – ca. 600 f.Kr.
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forskerne om denne ramme, og der fandtes alment accepterede modeller for en datering af de fortællende værker og de
traditioner, som de rummer. Man var naturligvis udmærket
i stand til at skelne mellem legendariske og historisk sandsynlige træk, og det var indlysende, at ikke alt, hvad der
hævdes i GT som reelle begivenheder, kunne tages for pålydende. Men det er formentlig ikke uretfærdigt at sige, at man
også gik ud fra, at det, der ikke var indlysende legendarisk,
formentlig var plausibelt – om ikke i alle henseender, så dog
i substansen. Lod den historiske værdi af bestemte fortællinger sig i sagens natur ikke afgøre – fx fortællinger om
patriarker, om ørkenvandringen, om visse profeters mirakuløse handlinger – så forudsattes det dog, at der som oftest
kunne uddrages en »historisk kerne«. I arkæologien og den
nærorientalske historie så man bekræftelser på det billede af
»Israels« historie, som derved var blevet udvundet. Og altså
kunne der skrives en »israelitisk religionshistorie«.
Flere forhold gør, at denne konsensus i forskningen ikke
længere står uantastet. Forholdet er ikke det, at der i den
aktuelle forskning hersker en generelt kritisk indstilling til
dateringen og de bibelske skrifter osv.; det har der gjort, så
længe den gammeltestamentlige forskning har eksisteret. Forholdet er, at den intensiverede forskning ikke har bragt større
konsensus herom, tværtimod. Spørgsmålet om dateringen af
de bibelske skrifter og deres skriftlag og enkelte dele er
aktuelt endnu mere åbent, end det var for endnu ca. 30 år
siden, og den skeptiske indstilling til den gammeltestamentlige teksts karakter af partsindlæg og kampskrift er blevet
markant forstærket i den nyeste forskning. Endvidere har
arkæologien ikke kunne bekræfte, at historien, som den fortælles i GT, også har været den virkelige historie. Og endelig
har et strengere syn på de principielle krav til en rekonstruktion af historien (kildegrundlag osv.) sat sig igennem.
To af disse punkter skal her omtales lidt nærmere: synet på
historisk rekonstruktion og synet på GT som tekst. Man kan
ikke længere gå ud fra, at det, der er plausibelt, også er
faktisk, hvis der ikke er kendsgerninger, der taler imod; den
aktuelle indstilling er snarere, at kun det blandt det plausible,
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som også kan belægges med uafhængige kilder og/eller
arkæologiske fund, kan regnes som faktisk. Denne »minimalistiske« position er udtryk for en metodisk, ikke nødvendigvis
en generel, skepsis over for den historiske værdi af GTs
informationer, og den indebærer ikke, at alt, hvad der berettes i GT, og som ikke kan bekræftes ad anden vej, herefter
skal regnes for fiktion og intet andet. Forholdet er et andet:
langt det meste af det, der berettes i GT, får en art limbostatus. Det er fortsat muligt, at noget eller måske endog
meget af det berettede er historisk korrekt eller i det mindste
rummer en »historisk kerne«; men vi kan ikke vide det med
de informationer, der aktuelt står til vores rådighed, og vi bør
derfor ikke bruge hypoteser, etableret på grundlag af så
svage kilder, til at forklare forhold i teksterne, som i øvrigt et
langt stykke kan beskrives og analyseres som det, de umiddelbart fremtræder som, nemlig som kilder til en religiøs
mentalitet.
Forskningshistorisk set har den kritiske udforskning af
»Israels historie« været én lang retræte i forhold til det
billede, som GT selv lægger frem. Tidligt erkendte man, at
fortællingerne om skabelse, syndflod og Babelstårnet måtte
regnes som myter og legender; dernæst, at det ikke var muligt at betragte Abraham, Jakob, Moses, Josva eller Samson
som »historiske« skikkelser i ligefrem forstand. Kildemæssigt
forholder det imidlertid ikke anderledes med Samuel, Saul,
David og Salomo: vi ved intet om disse, bortset fra hvad GT
selv fortæller os. Og alligevel ser mange det som en skandale,
hvis David og Salomo erklæres for at have samme historiske
status som fx Achilleus og Agamemnon i Illiaden3.
Jo længere man kommer ned i tiden, jo klarere bliver
billedet ganske vist – i det mindste for en periode. I tidsrummet fra ca. 850 og til ca. 587 f.Kr. foreligger der uafhængige, spredte kilder; navne på konger og byer, der nævnes i GT, dukker op i tekster hovedsageligt fra datidens
stormagter assyrerne og babylonerne. Enkelte begivenheder,

3. Jf. Edmund Leach, Genesis as Myth and Other Essays, Jonathan
Cape, London 1969, 114.
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der er fortalt i GT, berettes også andre steder. For dette
tidsrum kan der skrives en historie, under kritisk anvendelse
af GT, uafhængige kilder og arkæologien. Derefter svinder de
eksterne kilder hen igen; for den tid, der gerne kaldes den
»eftereksilske«, dvs. i den periode, hvor Jerusalem indgik i
det persiske imperium, og i den efterfølgende hellenistiske
periode, hvor Jerusalem var under først egyptisk, dernæst syrisk dominans, er der næsten ingen oplysninger, og også GT
selv er påfaldende tavs. Først fra den hellenistiske periodes
sidste tid – dvs. i 2. årh. f.Kr. – findes der på ny tekster, som
giver et indblik i de historiske forhold; men så er vi også
stort set uden for den tid, som GT selv beretter om.
Eroderingen af »Israels historie«, som mere og mere
forskyder sig ud i en kategorial uvished, har slået følge med
synet på GT som tekst. Givetvis taler GT ikke med én røst,
for GT er først og fremmest en antologi. Ikke alene giver den
rum for individuelle bøger af meget forskelligt omfang og
indhold; de enkelte bøger er selv mere eller mindre sammensatte. Nogle bøger består af fortløbende tekster, der (måske)
kan uddestilleres som kildeskrifter, og alle bøger består af
tekstblokke, der er sammenføjet af senere hænder og med
diverse indskud. Derfor findes der næppe et forhold, som er
fortalt eller nævnt ét sted, som ikke har sit alternativ, sin
modifikation eller sit dementi et andet sted: skabelsen tænkes
på mange forskellige måder; patriarkerne og kongerne i Juda
er helt centrale figurer i nogle tekstgrupper og fraværende i
andre; begivenheder er store og dramatiske for ét synspunkt
og antager mere beskedne dimensioner for et andet; David er
nogle steder den ideelle konge, andre steder en synder og en
svag hersker, ligesom kongedømmet som sådan udsættes for
meget forskellige vurderinger – nogle steder er det den israelitiske forhistories endemål, andre steder et resultat af folkets
frafald og manglende tillid til Jahve. Og dette gælder også for
de religiøse forhold: nogle tekster lægger vægt på helt bestemte sider af religionen, fx kulten; andre lægger al vægt på
reglerne for adfærden mennesker imellem og marginaliserer
eller ignorerer kulten. Men midt i dette tekstarkæologiske
kaos af forkastninger og forskydninger er det dog gennem-
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gående, at GT er et programskrift. GT bruger nok megen
plads på at »fortælle historie«, som det ofte siges; men GT er
langt fra udelukkende at være fortælling, og under ingen
omstændigheder fortælles der kun af interesse for at fastholde de virkelige begivenheders fakta i den kollektive
erindring. GT er et religiøst dokument med en klar interesse:
at fremme og fastholde dyrkelsen af én bestemt guddom,
guddommen Jahve, og dét først og fremmest i den form,
under hvilken han blev dyrket i Jerusalem.
GT henvender sig til en bestemt modtagergruppe – den
gruppe, der alene dyrker Jahve eller som burde gøre det (og
som vi konkret ved meget lidt om: beboere i Palæstina, evt.
i andre dele af Nærorienten og Middelhavsområdet?). Og for
så vidt som GT fortæller om fortiden, fortæller den om denne
gruppe – den gruppe, man forstår som »Israel«. Den antages
at besidde en identitet både genealogisk (fælles forfædre),
historisk (fælles erfaringer), territorialt (fælles område) og
religiøst (fælles gudsdyrkelse). Men det er uklart, i hvor høj
grad GT bygger på en sådan reelt eksisterende størrelse –
etnos eller »folk« – eller i hvor høj grad denne konstrueres af
GT selv. Der er mange træk i GT selv, der tyder på den sidstnævnte mulighed. For GT har et fundamentalt dilemma. På
den ene side gælder det som sagt om at indskærpe vigtigheden af den religiøse identitet over for gruppen. Men på den
anden side argumenteres denne nødvendighed igennem ved
hjælp af fortiden, der skal bevise, at den samme identitet ikke
var til stede. Kort sagt: »Israels« historie er dialektikken
imellem Jahves store løfter og opfyldelser på den ene side, og
»Israels« modtagelse og forkastelse af disse løfter og opfyldelser på den anden side. Når historien ender i katastrofer,
er det, fordi »Israel« ikke har dyrket Jahve alene. Men dermed
bliver selve kategorien »Israel« en ideel, normativ kategori,
mere end en real, historisk faktisk. For paradoksalt nok kan
GT kun formulere denne meddelelse ved at antage, at den
gruppe, der er »Israel«, netop ikke kan defineres religiøst.
Kort sagt: if. GT selv findes der ikke en religionshistorisk
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kontinuitet ned igennem tiden. GT konstruerer kun størrelsen
»Israel« for at dekonstruere den igen.
Problemet kommer klart til orde i en episode i profeten
Jeremias' liv:
Tekst: Jer 44: Jeremias og kvinderne i Egypten
Efter babylonernes ødelæggelse i 587 eller 586 f.Kr. af Jerusalem4 lader Jeremias sin hovedperson befinde sig i eksil i

4. Denne begivenhed antages af mange forskere at have haft en
overordentlig stor betydning for GT og for udviklingen af
gammeltestamentlig religion. Begivenheden er uden tvivl historisk nok. Hovedkilden er beskrivelsen i 2 Kong 25 (og parallelberetningen i 2 Krøn 36); dertil kommer oplysninger hos profeten Jeremias (fx Jer 39-41) og talløse andre steder, der kan
antages, med større eller mindre ret, at relatere sig til denne
begivenhed. Baggrunden er babylonernes overtagelse af det
assyriske imperium i slutningen af 600-tallet og første halvdel af
500-tallet f.Kr. En del af Jerusalems befolkning blev ført i eksil
i Babylonien; men den største del af befolkningen i området
forblev i landet, og selv om Jahvetemplet blev plyndret og ødelagt, var der tilsyneladende fortsat en form for gudsdyrkelse i
Jerusalem. Begivenheden har først og fremmest været en katastrofe for dem, der blev ført i eksil, i mindre grad for dem, der
blev tilbage. En vigtig præmis for bedømmelsen af Jerusalems
fald og templets ødelæggelse som en »katastrofe« ikke kun militært, politisk og økonomisk (hvad den givetvis var, i det mindste for Jerusalems overklasse), men også religiøst for »Jahvetroen« som sådan, er problematisk: den forudsætter, at der herskede en urokkelig tiltro til, at Jahve under alle omstændigheder
ville beskytte sin by og sit hus. Men hvis der har hersket en
sådan tankegang i Jerusalem forud for byens fald, har den været
helt unik; for det var tværtimod en almindelig præmis i nærorientalsk religion, at guddommen kunne forlade sin by og
overgive den til ødelæggelse, hvis dens befolkning havde
forbrudt sig imod den pågældende guddoms regler. Der er
ingen grund til at antage, at denne præmis ikke også var
anerkendt i Jerusalem (jf. Jeremias' argument over for sine
modstandere i Egypten i teksten her) – og i den forstand kan
der dårligt have været tale om en religiøs katastrofe.
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Egypten sammen med en gruppe landsmænd. Her indvikles
han i et skænderi om, hvem der har skylden for den fælles
ulykke. Jeremias hævder, at babylonernes ødelæggelse i
virkeligheden skyldes Jahve; det er hans vrede over jerusalemitternes afgudsdyrkelse, der har gjort det muligt for
babylonerne at ødelægge byen (v. 2-6); derfor skal hans
landsmænd fra nu af aflægge sig deres tidligere afgudsdyrkelse. Sagen drejer sig ikke så meget om Jerusalem, som
om hvilken religiøs praksis der nu skal følges. Kvinderne
blandt hans tilhørere fastholder imidlertid, at de på ingen
måde har i sinde at opgive deres gudsdyrkelse; de vil
tværtimod fortsætte med at tænde offerild for Himmeldronningen og udgyde drikofre for hende (v. 16f).5 Jeremias
argumenterer rigtignok med »historien«: viser eksemplet ikke
netop, at dyrkelse af andre guder medfører ulykker? Men
dette argument bider ikke på kvinderne; deres erfaring, der
er lige så »historisk«, er netop, at deres forfædre, også konger
og stormænd, dengang det gik dem godt, dyrkede Himmeldronningen, og at ulykken indtrådte, da de ophørte med
at dyrke hende. De har alle gode grunde til at genoptage en
kultisk praksis, der har bragt dem så meget godt i fortiden.
Denne strid står ikke mellem Jahve og Himmeldronningen,
for kvinderne siger ikke noget om Jahve; formentlig har de
intet haft imod dyrkelsen af Jahve, bortset fra, at det ikke har
været nok til at redde byen fra ødelæggelse. Striden står
mellem dyrkelse af Jahve alene og dyrkelse af flere guder.
Jeremias står på det første standpunkt, og naturligvis har han
den gammeltestamentlige fortæller af denne tekst i ryggen
(om man så må sige: episoden er fortalt ud fra Jeremias'
synsvinkel, dvs.: teksten lader Jeremias optræde som talerør
for fortælleren). Men den demonstrerer alle de dilemmaer,
som en »israelitisk religionshistorie« må se sig indfanget i.

5. Det er ikke klart, hvilken guddom det drejer sig om; man kan
gætte på den babylonske gudinde Ishtar eller én af de syriske
gudinder Anat, Ashera eller Astarte – eller muligvis en »synkretistisk« kombination.
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Tilhører kvinderne den »israelitiske religion«? – set fra
Jeremias', dvs. fortællerens, synspunkt kun som frafaldne.
Men en religion kan ikke defineres polemisk, ud fra en anden
religions synspunkt. Er disse kvinder »israelitter«? – måske
i etnisk, men altså ikke i religiøs forstand. Er de det i historisk forstand? Striden står ikke mellem en særlig historisk
sans (som ofte tilskrives netop den israelitiske religion som
et særkende i forhold til andre religioner), for kvindernes
»historiske« sans er ikke mindre end Jeremias'. Deres historie
er blot en anden, for deres historie er fortællingen om, hvor
godt det gik dem, da deres forgængere dyrkede Himmeldronningen. Det mest påfaldende er, at de hævder at være i
flertal: deres fædre, deres konger og stormænd gjorde det
samme, som de selv agter at fortsætte med at gøre. Og Jeremias modsiger dem ikke, ja han kan ikke modsige dem, han
er tværtimod helt enig. For det var jo netop, fordi flertallet af
borgerne i Jerusalem, »jeres fædre, Judas konger og deres
hustruer«, ikke dyrkede Jahve tilstrækkeligt, at det gik så
slemt, som det måtte gå. Men dermed falder det etniske argument til jorden: »Israel« er ikke befolkningens flertal, men i
det højeste en religiøs elite, der søger at definere historien og
hele befolkningens identitet efter sit eget program, herunder
at indskrive deres landsmænd i en historie, der ikke er deres,
eller som de i hvert fald ikke vil kendes ved. Og vi kan dårligt kalde det land, hvis befolkningsflertal ikke tilhørte den
Jahve-alene-dyrkende elite, for »Israel«, for allerede dermed
har vi afgjort os for at klassificere Himmeldronningens dyrkere for »frafaldne«, dvs. negativt, ud fra hvad de ikke er, og
ikke ud fra hvad de er.
Hvis en »israelitisk religionshistorie« vil påtage sig at
beskrive den eller de religioner, der faktisk blev dyrket
blandt de mennesker, der levede i den periode, som her er
relevant, groft sagt 1. årt. f.Kr., og i det landområde, som
normalt menes med »Israel« og som med en rent geografisk
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term kan kaldes Palæstina6, må den blive til en »palæstinensisk religionshistorie«. Denne akademiske disciplin må
beskrive de guddomme og de former for gudsdyrkelse, der
faktisk fandtes i dette område i det pågældende tidsrum. Den
beskriver dyrkelse af populære guddomme som Himmeldronningen, Ba'al, Ashera, Astarte og Jahve, kulter, ofre,
myter, dødeforestillinger osv., alt det der indgår i en religions
typiske inventar.
De primære kilder, der står til rådighed for en palæstinensisk religionshistorie i 1. årt. f.Kr., er imidlertid ikke mange:
nogle udgravede altre og stenstøtter (masseber), nogle templer og helligsteder (hvis arkæologiske identifikation ofte er
usikker), nogle personnavne, ganske enkelte relevante indskrifter. Derudover er man henvist til sekundære kilder og til
at drage analogier fra andre af det nærorientalske områdes
religioner i samme eller tilgrænsende perioder. Blandt de
sekundære kilder vil GT være den allervigtigste, for den
rummer et væld af informationer. Men GT er samtidig en
polemisk, ja fjendtlig, kilde og kan kun bruges efter et
omfattende kritisk arbejde. Og under alle omstændigheder vil
resultatet blive magert og slet ikke at sammenligne med det,
der vides om fx egyptisk, babylonsk eller græsk religion i
oldtiden. Der ville ikke være nogle myter,7 ritualer, offerforskrifter, indvielser, for slet ikke at tale om historiefortolkninger, hymner, bønner og besværgelser eller visdom.
Den burde i øvrigt skelne mellem forskellige helligsteders

6. »Palæstina« er en romersk betegnelse (betyder egentlig »Filisterlandet«), der anvendtes fra og med slutningen af 1. årh. e.
Kr. for det geografiske område mellem Hermonbjerget mod
nord og Negevørkenen mod syd; det er i denne betydning,
ordet anvendes i denne bog.
7. De berømte mytologiske digte om Ba'al og andre syriske guder
fra byen Ugarit (lige nord for den moderne havneby Latakia i
Syrien) er fra senbronzealderen, dvs. slutningen af 2. årt. f.Kr.
(se Hvidberg-Hansen 1990). Deres indhold er fascinerende; men
det er usikkert, hvor tæt de kan relateres til en palæstinensisk
religionshistorie for 1. årt. f.Kr.

21

teologier, religionens former i forskellige sociale lag og dens
forskellige udtryk blandt mænd og kvinder. Den kan i princippet skrives, for den har eksisteret – men der vil ikke stå
meget i den.

2. Gammeltestamentlig religion
Den omvendte asymmetri gælder i en vis forstand for GT.
Meget af den religiøse og samfundsregulerende praksis, der
berettes om eller stadfæstes i GT, har ganske sikkert været
praktiseret; det sandsynliggøres af ikke mindst jødiske kilder
fra romersk tid. Men det meste af det, der fortælles i GT, er
enten mytisk-legendarisk, eller dets historiske fakticitet er i
det mindste ikke til at bekræfte. Alt i alt er der tale om
program, mere end om rapport. Men denne usikkerhed om
dets historiske virkelighed opvejes til gengæld af dokumentationens righoldighed; for her findes der en overflod af myter,
sagn, legender, anekdoter, ritualer og ofre, bestemmelser og
love, refleksioner, hymner, bønner og profetier. Tilsammen
udgør alle disse stemmer ikke kun et kulturelt og litterært
monument, men også et uvurderligt religiøst dokument. Jeg
vil kalde den religion, der her foreligger skriftliggjort, for den
gammeltestamentlige religion; denne betegnelse foruddiskonterer ingen bestemt opfattelse af dens historiske realitet.
En fremstilling af de vigtigste sider af denne religion kan
ikke være en »religionshistorie« i streng forstand. En sådan
forudsætter indsigt i en historie, der er mere omfattende end
religionens egen, og det er just det problematiske og kontroversielle. Det er derfor mere nærliggende at starte med fænomenerne selv: myterne, ofrene osv. og beskrive deres strukturer og evt. indbyrdes forbindelser eller modsigelser, for
derved at nå frem til et nogenlunde dækkende billede af den
skikkelse, religionen antager i GT. Dette er en synkron tilgang, for så vidt som den i første omgang ser bort fra de
specifikke (historiske, geografiske, sociale og andre) omstændigheder, hvorunder teksterne er blevet til og er blevet
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overleveret, for at lade dem komme i samtale indbyrdes.
Dette indebærer på ingen måde, at fx den historiske dimension, den diakrone, ved teksterne og fænomenerne principielt
afvises som relevant. Der er ingen tvivl om, at GT er blevet
til igennem en gradvis tilvækst igennem tiden, at tekster,
fænomener, teologier har haft forskellig oprindelse og at sider
af dem strækker sig meget langt tilbage i tiden, at bestemte
tekster har haft stor relevans for nogle grupper og mindre for
andre, eller at nogle tekster hører hjemme i bestemte sociale
sammenhænge (fx præstelige kredse eller blandt ledende lægfolk; officielle og private, osv.). Tværtimod er dette den
eneste antagelse, der overhovedet gør den tekstlige mangfoldighed i GT begribelig. Det er uhyre meningsfuldt at gøre
sig hypoteser om disse forhold. Men det er ikke rimeligt at
lade disse hypoteser, hvis skrøbelighed forskningshistorien
gang på gang har demonstreret, bestemme tilgangen til de dimensioner af GT, som er tilgængelige ad en anden og mere
ukompliceret vej. Bogen her er altså ikke udtryk for en generel »ahistorisk« indstilling eller lignende. At GT er et historisk
produkt, at bogen er blevet samlet og redigeret på et bestemt
tidspunkt, at GT dermed er et historisk dokument om sin
egen tid, er trivielt. Men hvornår er denne tid? Persisk tid,
hellenistisk? Sandsynligvis – men ikke mere end sandsynligvis.
I øvrigt er historie ikke én ting. Den kronologiske histories
korte rytme er kongernes, krigenes, erobringernes og ødelæggelsernes historie. Det er denne historie, vi ved alt for lidt
om, når det gælder Palæstina. Men religionerne har oftest en
anden, meget langsommere historie. Uden tvivl gives der
dramatiske perioder, hvor retninger dukker op og afsnører
sig som selvstændige, nye religioner, eller hvor en religion
undergår en så radikal nyfortolkning, at diskontinuiteten med
fortiden er lige så fremtrædende som kontinuiteten. Dette er
tilfældet i hellenistisk-romersk tid, hvor Qumrangruppen8,

8. Dokumenteret i Dødehavsskrifterne (se Bodil Ejrnæs et al., eds.,
Dødehavsskrifterne og de antikke kilder om essæerne i ny oversættelse,
Anis, Frederiksberg 1998).
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den tidlige kristendom og den rabbinske jødedom bliver
eksempler på sådanne udviklinger. Derfor insisterer jeg i
øvrigt også på at tale om »gammeltestamentlig religion« og
ikke om fx »jødedom«. Messianisme og egentlig eskatologi –
forventningen om en universel omkalfatring ved tidernes
slutning – er fænomener, der forbinder jødedom med kristendom, og som i samme grad har bragt dem på afstand af den
gammeltestamentlige religions egentlige anliggende. Men der
gives også lange perioder af stabilitet, hvor en religion holder
sig mere eller mindre uændret, i det mindste i sine grundtræk. På utallige punkter afviger den gammeltestamentlige
religion ikke væsentligt fra det, vi i øvrigt ved om religionerne i 2. og 1. årt. i Den Nære Orient og i Middelhavsområdet.
Rigtignok anerkender GT kun én legitim guddom, og GT fortæller en historie, der ikke findes magen til. Men offerforestillinger, gudehymner, præsteskab, bønner, visdom,
opfattelsen af lykke og ulykke, skyld og skæbne, sygdom og
helbredelse, tilblivelse og død – alt dette, inkl. selve den
basale gudsforestilling, er ikke eksklusivt gammeltestamentligt, men tilhører et fælles grundinventar i denne kulturkreds.
Derfor kan også en synkront anlagt beskrivelse af gammeltestamentlig religion inddrage beslægtede forestillinger fra
andre nærorientalske og mediterrane religioner og kulturer;
dette er særligt nyttigt, når det gælder forhold, som i et eller
andet omfang er fælles for GT og dets omverden, men som
fremstår mere eksplicit hos nabokulturerne9.
Endelig må man understrege det elementære forhold, at GT
selv er synkront anlagt. Uanset hvilken forhistorie dens
skrifter og tekstlag har haft, er de akkumuleret i én bog, hvor
de foreligger side om side; tradenter og redaktorer har sikkert
ment, at alle disse tekster hver for sig har haft relevans,
samtidig. Dette skal ikke bruges som argument for at nivellere alle reelle uforeneligheder ned til én fællesnævner, fx én
fælles teologi; det er tværtimod vigtigt at insistere på kompleksiteten i GT. Men når GT har bragt tekster af vidt for-

9. Som sagt har bogens omfang dog sat snævre rammer for
sådanne perspektiveringer.

24

