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Forord

Dyrenes rolle i Bibelen er et emne, som længe har optaget mig. Især i Det 
Gamle Testamente tales der ofte om dyrene og deres forhold til Gud og 
mennesker. Det har derfor undret mig, at dyrene kun sjældent indgår i 
nutidens teologiske drøftelser af, hvem Gud er, og hvad det vil sige at være 
et menneske. Når vi fx drøfter, hvad et menneske er, nævner vi som oftest 
forholdet til andre mennesker og forholdet til Gud som det, der bestem-
mer, hvem vi er. Vi tænker derimod sjældent på, hvordan dyrene indgår i 
disse relationer. 

Formålet med mine studier i forholdet mellem Gud, mennesker og dyr 
er at vise, at Bibelens tale om dyreverdenen indeholder en lang række tan-
ker og forestillinger, som stadig er vigtige og inspirerende. En del af det, 
Bibelen fortæller om dyrene, har ganske vist først og fremmest religions-
historisk interesse. Det gælder fx de mange love om dyreofre. Men når det 
gælder synet på dyrene som en del af skaberværket og brugen af dyrebille-
der om Gud og mennesker, så er de bibelske tekster stadig relevante og kan 
fungere som kritiske spørgsmål til vores tendens til at fokusere på os selv. 

Den første og langt den fyldigste del af bogen, kap. I-VIII, handler om 
Det Gamle Testamente. Her gennemgås de grundlæggende vilkår for dyr 
og mennesker, dagliglivet med dyrene, brugen af dyrebilleder om men-
nesker, forholdet mellem dyrene og de kaotiske magter, dyrenes forhold til 
Gud og ikke mindst brugen af dyrebilleder om Gud. 

Derpå følger i kap. IX en gennemgang af relevante steder i Det Nye Te-
stamente. Af særlig interesse er dyrenes funktion i Johannes’ Åbenbaring 
samt brugen af dyrebilleder om Gud, Kristus og Helligånden. 

I kap. X fi ndes bogens konklusion. Her drøftes også den mulige nutidige 
relevans af Bibelens syn på dyrenes rolle i forhold til Gud og mennesker. 

Efter konklusionen følger et kort udblik til en nutidig teologisk brug af 
dyr i form af Lisbeth Smedegaard Andersens salmer. Her møder vi en sal-
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medigter, der både inddrager bibelske billeder fra dyreverdenen og dyr fra 
den danske natur til at gøre evangeliet relevant for moderne mennesker. 

Som afslutning på hvert større afsnit følger en kort sammenfatning, der 
skulle gøre det nemmere at orientere sig i bogen. Det samme gælder de 
to registre med oversigten over samtlige bibelsteder samt de dyr, der er 
nævnt.

Flere gange undervejs i bogen peges der på temaet “den rette afstand” 
mellem dyr, mennesker og Gud. Mennesket er hverken et dyr eller en gud, 
selv om der er lighedspunkter. Ligheden er vigtig, men at noget ligner 
betyder også, at der er forskelle. Til at formulere ligheden kræves et billed-
sprog, som på samme tid kan fastholde nærheden og distancen, dvs. den 
rette afstand. En vigtig del af bogen handler derfor om brugen af dyrebil-
leder om mennesker og om Gud. Men skal man sætte sig ind i, hvad de 
forskellige billeder betød i datiden, er det nødvendigt at vide noget om, 
hvilken rolle de enkelte dyr havde i hverdagen, og hvilke værdier man til-
lagde dem. Forud for analyserne af de forskellige dyrebilleder går derfor 
gennemgangene af dyrenes rolle i hverdagen.

Mine læsninger af de bibelske tekster er litterære læsninger, hvor jeg 
fokuserer på form og indhold, hvad enten det gælder fortællinger, lovstof 
eller poesi. Det drejer sig om at nå ind til teksternes centrale budskab. Jeg 
har derfor ikke gjort noget forsøg på at placere de enkelte tekster i kro-
nologisk orden ud fra deres tilblivelsestidspunkt. De læses i stedet i deres 
litterære og tematiske sammenhæng.

Min interesse for dyrene i Bibelen er ikke ny. Jeg vil derfor gerne sige tak 
til mine kolleger i faget Gammel Testamente, som gennem tiden har lyt-
tet til og kommenteret mine ideer og analyser. En særlig tak til ph.d. i Ny 
Testamente Gertrud Yde Iversen for nyttige spørgsmål og kommentarer til 
afsnittet om Det Nye Testamente.

Min mand, Leif Nielsen, som denne bog hermed tilegnes, skylder jeg en 
stor tak: Hjertelig tak for mange års omsorgsfuld medleven i mine studier, 
for gode spørgsmål og praktisk hjælp. 

Kirsten Nielsen
Aarhus, juli 2013
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Indledning

Bibelen handler om Gud og mennesker. Så kort kan det siges. Men skal vi 
yde Bibelen fuld retfærdighed, så må vi tilføje: “foruden en mængde dyr”.1 
Ikke mindst i Det Gamle Testamente vrimler det med dyr. Dyrene er en 
del af skaberværket. De kan hjælpe menneskene i det daglige arbejde, og 
de kan – med visse begrænsninger – bruges som føde. Dyr anvendes som 
billeder (sammenligninger og metaforer), når salmisten beskriver, hvor 
truende og aggressive hans fjender er, eller den unge mand i Højsangen 
beskriver sin elskedes øjne som duer og hendes hår som en gedefl ok. Gud 
kan bruge dyr som redskaber, både når en sulten profet skal have brød, og 
når Gud skal straffe sine fjender og derfor sender vilde dyr ind over dem. 
Dyr bliver brugt som offer til Gud, og der fi ndes nogle få eksempler på 
dyrkelse af Gud i form af et dyr. Der er lighed og forskelle mellem Gud, 
mennesker og dyr. Og netop derfor kan der også bruges billeder fra såvel 
menneskelivet som fra dyreverdenen, når der tales om Gud. 

Også i Det Nye Testamente fortælles der om dyr, og selv om de ikke 
nævnes så hyppigt, spiller de en afgørende rolle i den frelseshistorie, der 
fortælles i Johannes’ Åbenbaring, hvor kampen står mellem Gud og Satan, 
mellem Lammet og den store drage. 

Det drejer sig kort sagt om relationerne mellem Gud, mennesker og dyr. 
Hvor meget ligner de hinanden? Og hvor forskellige er de? Hvor tæt kan 
de komme på hinanden, og hvor går grænserne? Vi skal se på brugen af 
dyrebilleder om mennesker, for hvad er det for dyr, mennesket sammen-
lignes med? Hvad er det for dyr, Gud kan bruge i sin tjeneste? Og hvilke 
dyr kan bruges billedligt om Gud selv? 

1.  Jf. Jon 4,11, hvor Gud stiller det retoriske spørgsmål til profeten Jonas, der er 
utilfreds med, at Gud har skånet byen Nineve: “Skulle jeg ikke have ondt af den 
store by Nineve, hvor der er mere end hundrede og tyve tusind mennesker, som 
ikke kan kende forskel på højre og venstre, foruden en mængde dyr?” 
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Dyrene fylder ikke blot meget i Bibelens fortællinger og billedsprog. De 
er også med til at udtrykke fundamentale sandheder om, hvem Gud er, og 
hvad et menneske er. Formålet med denne bog er derfor ikke blot at give 
en præsentation af, hvordan de bibelske forfattere tænkte om Gud, men-
nesker og dyr for over 2000 år siden, men at inspirere til, at vi i dag også 
tænker dyrene med, når vi drøfter forholdet mellem Gud og os. 
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