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I N D L E D N I N G  T I L  A S A F S A L M E R N E

Asafsalmerne, Sl 50 og 73-83, tillægges tempelsangeren Asaf, der nævnes som
overhoved for en gruppe af levitter i 1 Krøn 15-16, og om hvem det siges, at David
ved arkens indtog i Jerusalem satte ham til at gøre tjeneste ved arken og “love og takke
og prise Herren, Israels Gud”, 1 Krøn 16,4-5. Ved den lejlighed synger Asaf og hans
brødre en national takkesalme, 1 Krøn 16,8-36, med et indhold, der dækker et bredt
spektrum af de teologiske emner, som vi i øvrigt møder i Salmernes Bog. Sært nok er
denne salme ikke en Asafsalme, men sammenstykket af Sl 105,1-15 og Sl 96 (se til
1 Krøn 16 Kirsten Nielsen 1997, 18-23). Men indholdsmæssigt kunne den for så vidt
godt være det, for netop den stærke interesse for nationens skæbne, som findes i
salmen i 1 Krønikebog, er karakteristisk for Asafsalmerne. 

Modsat Korasalmerne står alle Asafsalmerne samlet, bortset fra Sl 50, der indleder
en gruppe i Salmernes Bog, bestående af Davids- og Asafsalmer, Sl 50-83. Disse
omkranses af Korasalmerne 42-49;  84-85; 87-88 (se videre hertil bd. I, s. 37). Salme
50 adskiller sig fra de øvrige Asafsalmer ved at have en primært kultisk tematik, og
den egner sig derfor godt som indledning til en større samling, hvor de kultiske
spørgsmål synes fraværende, men hvor de hele tiden ligger bag de behandlede proble-
mer, for: “de stak ild på din helligdom, de vanærede dit navns bolig helt til grunden”
(Sl 74,7). De øvrige Asafsalmer kan, læst kontekstuelt, beskrives som et dobbelt
gennemløb, der behandler og bearbejder den eksistentielle krise, der er forårsaget af
templets ødelæggelse.

Salme 73, der indleder hovedgruppen af Asafsalmer, Sl 73-83, indleder det første
gennemløb. Den åbner for nogle grundlæggende overvejelser over Guds retfærdig-
hed. Herpå følger første gennemløbs fortælling, Sl 74-76. Den begynder med
klageråbet, Sl 74,1: 

Hvorfor har du forstødt os for evigt, Gud, 
hvorfor flammer din vrede op mod de får, du vogter?

Dette gennemløb slutter med forsikringen i Sl 76,13 om, at “Han kuer fyrsters vrede,
frygtindgydende er han for jordens konger” (se videre karakteristikken til Sl 76
nedenfor s. 26). 

Herpå genoptages klagen i Sl 77,2-3, der indleder andet gennemløb, en salme der
må betragtes som den tematiske parallel til Sl 73 med dens overvejelser over Gudsfor-
holdet: 

Jeg råber højt til Gud om hjælp;
jeg råber højt til Gud, han skal høre mig.
På nødens dag søger jeg Herren,
utrætteligt rækker jeg min hånd frem om natten,
min sjæl lader sig ikke trøste.
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Andet gennemløb er præget af Sl 78, hvor der gives en fremstilling af Israels frafalds-
historie med Jahve til og med David. Salmen står som centrum i hele Asafsamlingen,
der også kan betragtes som en ringkomposition. Placeringen af Sl 78 viser frafalds-
fortællingens centrale betydning i Asaf-konceptionen. Med klagen i Sl 79,1: “Folke-
ne er trængt ind i din ejendom, Gud...” er vi tilbage ved katastrofen (jf. Sl 74).
Bønnen om hævn over fjenderne i Sl 79 følges af en indtrængende appel til den Gud,
der “rykkede en vinstok op i Egypten og plantede den, hvor du drev folkeslag bort”,
Sl 80,9. Salme 81 priser Jakobs Guds styrke, men indeholder i øvrigt en advarsel til
folket i deuteronomistisk stil mod at have andre guder, fulgt af et guddommeligt løfte
om indgriben, hvis “Israel ville vandre ad mine stier”. Her hersker der et håb om
forandring, der understøttes af Sl 82’s beskrivelse af Jahves dom over de andre (folks)
guder, hvis overherre han åbenbart er; dette dommermotiv svarer til Sl 75. Salme 83
slutter da Asafsamlingen med en indtrængende appel til denne historiens og verdens
herre om at straffe de fremmede folk og tvinge dem til at erkende, at

du alene
– Jahve er dit navn –
er den Højeste over hele jorden. (Sl 83,19)

Asafsamlingen består således af en række temmelig forskellige salmer, anbragt i to
parallelle gennemløb fra fortvivlelse til håb, Sl 74-76 og 77-83, og samtidig med
frafaldshistorien i Sl 78 som det samlende centrum. De to gennemløb væves sammen
til et hele af de salmer, der spejler hinanden: 74 over for historiefortællingen 78-80/
81; 75 over for 82 og 76 over for 83. Der er altså et vist fælles præg over Asafsalmerne,
det nationale, Gud som dommer og gudsnavnsteologien.

Fire af Asafsalmerne bærer den enkle overskrift “En salme af Asaf”, to kaldes “En
maskil af Asaf”, mens Sl 83 kaldes både en salme og en sang; disse betegnelser må
betragtes som typeangivelser. De fem sidste salmer, Sl 75-77 og 80-81 har en udvidet
overskrift, der tilegner salmen “Til korlederen” og har en efterfølgende teknisk
angivelse, der formentlig viser, hvordan salmen har skullet synges. Ingen af disse
oplysninger er imidlertid specielle for Asafsalmerne; 55 af salmerne i Salmernes Bog
tilegnes således korlederen. 

Hvornår Asafsamlingen stammer fra, er det næppe muligt at fastslå; men det er
under alle omstændigheder senere end templets ødelæggelse. Den meget klare
henvisning til Asaf og hans brødre i 1 Krøn 16 (og 15) kunne tyde på en tid, der ligger
dateringen af Krønikebøgerne nær. 

Klart er det imidlertid, at denne samling har kunnet bruges meningsfuldt igen og
igen, også som kontinuerlige læse-og læretekster såvel i det besatte Palæstina som i
diasporajødedommen (se endvidere til Asafsamlingen bd. I, s. 58).

Else K. Holt
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S A L M E 73

Litteratur
Buhl 19182, 467-477. Gunkel 1926, 311-320. Hammershaimb 1984, 109-121.
Westermann 1984, 98-107. McCann 1987. Hossfeld/Zenger 2000. Hauge 1995,
267-280. 

Tekstkritik
2 Ved begge verber læses qeré, 3. plur.: “mine fødder gled... mine skridt var 

ved at skride ud”, BHSab.
4 ~t'Aml. (le-môtām) “over for deres død”; ordet deles, som i DO og de fleste 

moderne oversættelser: ~T' Am+l' (lāmô tām) “for dem, sund ...”, BHSa.
7 AmnEy[e bl,xeme ac'y" (jā ā< me- elæb >ênemô) ordret: “Deres øjne er udstående 

af fedme”, brugt som udtryk for deres forædthed og dermed for deres 
hovmod (Hammershaimb 1984, 114). DO følger forslaget i BHSa om med 
LXX og Peshitta at læse Amn"wo[] (>awonāmô) “deres synd”.

10 Verset er så vanskeligt forståeligt, at Westermann (1984, 98) opgiver at 
oversætte det. Hammershaimb (1984, 114) oversætter v. 10a enten (ketib): 
“Derfor fører han sit folk tilbage hertil...” eller (qeré): “Derfor vender hans 
folk tilbage hertil...” og forstår i begge tilfælde 10b som: “... og fyldens vand 
indsuges af dem”. DO retter ~l{h] (halom) “hertil” til ~h,ylea] (<alêhæm) “til 
dem”, BHSb. Meningen forbliver i alle tilfælde dunkel, se fortolkningen 
nedenfor.

17 lae-yveD>q.mi (miqdešê-<el) “Guds helligdomme” rettes i DO med LXX og 
Peshitta til singularis, BHSa.

20 ry[iB' (bā->îr) “i byen” er formentlig en sammentrukket form af ry[ih'B. (be-
hā>îr) “når man står op”, BHSc; rettelsen følges af DO.
~m'l.c; ( almām) “deres billede”, dvs. de ugudeliges billede, rettes i DO med 
forslaget i BHSd til “dens billede”, dvs. drømmebilledet. 

Karakteristik
Med Sl 73 begynder Tredje Bog, og samtidig er salmen indledningen til Asafsalmer-
ne (se Indledning til Asafsalmerne ovenfor samt bd. I, s. 58). Som indledningen til
Første Bog, Sl 1, er Sl 73 en visdomssalme, hvis tema er forholdet mellem menne-
skets handlinger, livsvilkår og gudsforhold. Men i modsætning til Sl 1, hvor der
hævdes en ligefrem sammenhæng, nemlig at det går de fromme godt og de ugudelige
skidt, er dette forhold i Sl 73 ømtåleligt for salmens jeg. “Jeg var nær snublet”, beken-
der han i v. 2, der indleder salmens første del, v. 2-12, “mine fødder var nær ved at
glide, for jeg harmedes over de overmodige, jeg måtte se de ugudeliges lykke”. Denne
konflikt skærpes i begyndelsen af salmens andendel, v. 13-20, hvor salmisten i v. 13-
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14 fortæller, hvordan han trods sin etiske renhed blev “ramt dagen lang”. Tredje del,
v. 21-28, indledes med bekendelsen af salmistens tåbelighed, fordi han blev bitter på
Gud; for det er i Guds nærhed, lykken findes. 

Westermann kategoriserer da også Sl 73 som en individuel tillidssalme (Wester-
mann 1984, 98-99), mens Gunkel kalder den et læredigt i form af en fortælling om
digterens sjælekampe (Gunkel 1926, 312). Den sidste opfattelse stemmer godt
overens med salmens placering som den første i Tredje Bog, for den peger hermed
hen mod alle de overvejelser over Guds handlinger såvel over for sit folk som over for
den enkelte, som netop karakteriserer Tredje Bog (se bd. I, s. 56-58).

Betragtes salmen for sig selv, ligner dens problemstilling, som antydet, på mange
måder Jobsbogens problem, sådan som det tematiseres i Job 35,2: “Hvad nytter det
mig, ... at jeg ikke synder?” Og dens svar ligner det, som vennen Elihu giver Job i Job
35,14: “Selv når du siger, du ikke ser ham, har han din sag for øje, og du må vente på
ham.” Den samme problemstilling tages op i flere salmer (se fx kommentarerne til Sl
37 og 49), og konflikten dukker også op i Es 49,4, hvor den dog straks løses. 

Salme 73 behandler således en problemstilling, der er typisk for visdommen,
nemlig den enkelte over for Gud. I visdommen, som i mange salmer, er der i modsæt-
ning til fx den deuteronomistiske teologi, ingen interesse for folk og nation. Således
også her, hvor Israel som ethnos ligger uden for interessefeltet. Alligevel optræder
“folket” i salmen. Den indledes med et litani: “Gud er god mod Israel, mod de rene
af hjertet”; og i v. 10 tales der om de ugudeliges tiltrækning på Guds folk. Men det
folk, Israel, der er tale om, er ikke nationen Israel; det er de sande Jahve-troende, “de
rene af hjertet”,  v. 1, subsidiært dem, der burde være sande Jahve-troende, men som
lader sig lokke bort fra den sande tiltro til Gud, v. 10. Salmen synes hermed at høre
hjemme i en konflikt mellem rettroende og frafaldne, som ligner den, der lå bag den
fattigteologi, som Hossfeld/Zenger beskriver som baggrund for redaktionel aktivitet
i Salmernes Bog i persisk tid (Hossfeld/Zenger 1993, 14-15, jf. bd. I, s. 32-33. 46).
Interessant er det at iagttage, hvorledes denne datering stemmer overens med ældre
tiders; således tilslutter Buhl sig sine samtidige ved at henføre salmen til makkabæisk
tid, eller i det mindste til persisk periode (Buhl 1918, 468).

Som det er karakteristisk for visdomslitteraturen består Sl 73 af regelmæssige bicola
med parallelle led, bortset fra det afsluttende vers, der hermed får en særlig tyngde.
Også i salmens sprogbrug findes der tilknytning til visdomstænkningen, således fx
substantivet lm'[' (>āmāl) “møje” (DO: “kvaler”) i v. 4 og 16, der anvendes hyppigt i
Prædikerens Bog og vb. !yBi (bîn) “indse” i v. 17.

Efter det indledende vidnesbyrd i v. 1 kan Sl 73, som nævnt, deles i tre afsnit. I v.
2-12 beskrives salmistens dilemma, de ugudeliges lykke og deres tiltrækningskraft på
Guds folk. Anden del, v. 13-20, behandler den fromme salmists egen reaktion på at
blive uretfærdigt tugtet (af Gud?). Først kommer eftertanken, derefter et besøg i
templet, som viste ham, at Gud trods alt lader de ugudelige gå til grunde. Endelig
bekender han i tredjedelen, v. 21-28, sin tidligere uforstandige handlemåde og
bekender sig til Guds omsorg: “Du leder mig med dit råd, du fører mig til herlighed”,
v. 24. I salmens slutvers genoptages motivet Guds godhed fra v. 1: Gud er god bAj
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( ôb) mod de rene af hjertet – og at være Gud nær er godt ôb for salmisten. Han
hører altså til på den rette side; ringen er sluttet og tvivlen tilendebragt. Og samtidig
er der i konteksten skabt en basis for den fortvivlede appel til Gud, som udtrykkes i
Sl 74: “Hvorfor har du forstødt os for evigt, Gud, hvorfor flammer din vrede op mod
de får, du vogter? ... Rejs dig, Gud, og før din sag! Husk, at tåben spotter dig dagen
lang!”, Sl 74,1.22.

Salmen kan også med Westermann opfattes som todelt, struktureret af jeg’ets
omvendelse, der viser sig i modsætningen mellem v. 2: “jeg var nær snublet...” og v.
17: “... indtil jeg kom til Guds helligdom”. Hermed henledes læserens opmærksom-
hed på salmens helt væsentlige budskab, tempelopholdets vigtighed (jf. fortolknin-
gen til v. 13-19 nedenfor).

Som det fremgår, peger Sl 73 altså på templet som stedet for den erkendelse, som
kommer af at møde Gud. Hermed forbinder salmen sig med den tempelorienterede
teologi, som vi har set, er så karakteristisk for mange salmer. Men det er ikke tanken
om at hente velsignelse og livskraft i templet, der bærer glæden ved templet her,
sådan som det fx er det i Korasalmen Sl 84 (jf. også fx Sl 23-24). Det er snarere
muligheden for at erkende Guds vise veje i hans helligdom og at være der for at tilbe-
de ham og bekende sin tillid, ja fromhed (jf. Hauge 1995, 267-280). Salmen kaldtes
af Buhl “vistnok den dybeste og rigeste i hele samlingen”, og han beskriver hvorledes
salmisten overvinder anfægtelsen “ved en religiøs Energi, der er ved at sprænge de
Skranker, som ellers omslutter det gamle Testamente”. Men netop gennem visheden
om “at være i Guds nærhed... har han fundet et Kvietiv, som de beslægtede Psalmer
(f. Eks. 37. 49) og Ijobs Bog forgæves stræber efter at naa” (Buhl 1918, 467-68).

Struktur
1a Overskrift.
1b Indledning.
2-12 Salmisten og de ugudelige:

2-3 Salmistens fristelse til frafald.
4-9 De ugudeliges hovmodige handlinger og gudsfornægtelse.
10-11 Gudsfolkets frafald.
12 Konklusion.

13-20 Salmistens dilemma:
13-15 Skønt ren blev salmisten straffet, men kunne dog ikke tilslutte sig

de ugudelige.
16-17 Salmistens forståelse i helligdommen.
18-20 Gud lader de ugudelige gå hastigt til grunde.

21-28 Salmistens bekendelse:
21-22 Den fortidige tåbelighed.
23-26 Den nutidige trofasthed.
27-28 Guds retfærdighed.
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Fortolkning
1
Til overskriften, se Indledning til Asafsalmerne, s. 11-12 ovenfor. Salmen begynder
med en højtidelig proklamation: “Gud er god ôb mod Israel” – og det forklares
straks, hvem der menes hermed; Israel er d.s.s. de rene af hjertet. Denne godhed
vender som nævnt ovenfor tilbage som motiv i salmens slutning.

2-12
Den sikkerhed, der lyser ud af v. 1b, viser sig imidlertid i fortællingen i de følgende
vers at være dyrekøbt. Salmens jeg har tydeligvis været nidkær ytiaNEqi (qinne<tî), v. 3,
i den overbevisning, at det ikke alene går den gode godt, men at de onde også tilsva-
rende rammes af retfærdig straf, en opfattelse som gælder ubetinget i Ordsprogenes
Bog. Til brugen af roden anq (qn<) jf. udtrykket aN"q; lae (<el qannā<) “en nidkær Gud”.
Salmistens iagttagelser har dog anfægtet ham, så han (næsten) har været ved at forla-
de Guds vej.

Den følgende beskrivelse af de ugudelige ~y[iv'r> (rešā>îm) underbygger denne
anfægtelse: Trods deres attitude over for Gud og medmennesker lever de det gode
liv. De er sunde og velnærede, v. 4.7, (jf. MT, se tekstkritikken ovenfor), de rammes
ikke af trængsler >āmāl, og i deres fede hovmod er de asociale og nedladende, v. 6-9. 

Vers 10 er sprogligt set vanskeligt forståeligt. Er det Gud, der er subjekt for verbet?
Og hvad menes der med “hertil”? Den forståelse, der ligger i DO med dens tilretnin-
ger (se tekstkritikken ovenfor), antyder i hvert fald en tiltrækningskraft fra de ugude-
lige på de mennesker, som salmisten mente skulle være Guds folk AM[; (>ammô) “hans
folk”. Det følgende citat, der afspejler den dybeste gudsforagt, stammer fra de ugude-
lige,1 men kan formentlig også tænkes at være citat af noget, som disse forleder
gudsfolket til at tænke. Deres tankegang er naturligvis tåbelig, for Gud ser alt (sml.
Job 35,9-14).

13-20
Til beskrivelsen af salmistens religiøst-etiske (ikke kultiske!) renhed kan sammenlig-
nes Sl 26,4 (se fortolkningen hertil). Til trods for denne renhed og i modsætning til
de ugudelige i v. 5 bliver han ramt og tugtet. Af hvem siges ikke; men en sammen-
ligning med Job 19,21; Sl 39,11, Es 53,4.8 gør det nærliggende at tænke på Gud.
Under alle omstændigheder må Gud regnes som ansvarlig, for han er den, som burde
beskytte den rene. Dette får imidlertid ikke salmisten til at fornægte Guds indsigt (jf.
citatet i v. 11), for dermed ville han have indtaget samme uansvarlige attitude over
for gudsfolket som de ugudelige.

Under møje og besvær >āmāl gennemtænker salmisten sagen, v. 16, men lige så
forgæves som Prædikeren, (DO oversætter her: “uret”, men sml. v. 4: “kvaler”). Først
da han står i helligdommen – d[; (>ad) “indtil” i v. 17 angiver skillelinjen mellem

1 De ugudeliges gudsforagtende gudsfornægtelse er temaet i Sl 10, se kommentaren hertil.
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krisen uden for templet og beroligelsen indenfor – indser han, at de ugudeliges lykke
kun er kortvarig, og at deres fald er umiddelbart forestående (sml. v. 18 med v. 4!). 

Det enkleste er umiddelbart at forstå v. 17a som en henvisning til, at salmisten
faktisk går op til templet for at få råd og indsigt. Men et problem rejser sig i forbin-
delse med forståelsen af helligdommen, for MT anvender pluralisformen “Guds
helligdomme” (se tekstkritikken). Buhl anfører, at den umiddelbare forståelse, at
salmisten går til templet “vilde være en temmelig udvortes Vending”. Og under
henvisning til det parallelle halvvers’ tale om de ugudeliges endeligt, hævder han at
lae-yveD>q.mi (miqdešê-<el) “Guds helligdomme” er det samme som musth,ria qeou/
(mystēria theou) “Guds mysterier”, altså “Guds for den almindelige Menneskefor-
stand utilgængelige Tanker og Planer”. Buhl henviser her til Visd. 2,22 og Es 55,8-
11 (Buhl 1918, 473). Buhls opfattelse må dog afvises under henvisning til det tempel-
teologiske fokus, som findes i en lang række salmer (se videre Hauge 1995, 270-271).
Men tempelgangen kan på den anden side opfattes som et billede på salmistens møde
med Gud i sine tanker (jf. udviklingen i brugen af valfartssangene, se Indledning til
valfartssangene, s. 200-202). Hverken hvis der er tale om en konkret opsøgelse af
templet eller om en mere åndelig henvendelse til Gud, kan der dog udledes noget
konkret af v. 17 om, hvordan salmisten modtager den beroligende indsigt, at de
ugudelige skal gå hurtigt til grunde.

Denne forgængelighed understreges af billedet i v. 19 (jf. også v. 27) og kan vel
sammenlignes med den forgængelighed, som er det gennemgående tema i Jobs Bog
(Job 4,7-11; 5,2-7; 8,8-19; 11,20; 15,17-35; 18,5-21; 20,4-25, se hertil Westermann
1984, 103). Problemet tematiseres også i Prædikerens Bog gennem ordet tomhed
lb,h, (hæbæl) egl. “vindpust”.

21-28
En modstilling mellem bitterheden før og lykken nu bærer det sidste afsnit. Afgøren-
de er jeg-du forholdet mellem salmisten og Gud, understreget af de gentagne ynIa]
(<anî) “jeg” og ^M.[i (>immekā) “hos dig”, v. 22.23 (sml. v. 25). Påfaldende er det
imidlertid, at der her ikke er tale om salmistens egen tillidsfulde fastholdelse ved
Gud, men omvendt om, at Gud holder ham fast, leder ham og fører ham. Gud er det
faste holdepunkt i himmel og på jord, dvs. alle vegne, han er det evige holdepunkt,
klippen, over for menneskets forgængelighed (sml. Sl 69, med hvilken Sl 73 i det hele
taget har fælles problemstilling; til klippebilledet se bd. I, s. 82).

Vers 24 har traditionelt været forstået som refererende til et liv efter døden, særligt
under henvisning til, at Gud tager xq;l' (lāqa ) (i DO “fører”) salmisten til sin herlig-
hed dAbK' (kābôd); jf. Enoks himmelfærd, Gen 5,24, og sml. Sl 49,16. Som nævnt
ovenfor er en tempelteologisk forståelsesramme mere sandsynlig. På den anden side
kan den transcendentale forståelse illustrere den “transcendente” karakter, som
opholdet i templet med dets gudsnærvær har i denne salme (jf. Hauge 1995, 271, n.
58).

Moralen bliver da i v. 27-28, at de ugudelige ikke får del i den nærhed til Gud, som
er salmistens eneste afgørende gode. Denne modstilling understreges af de fremhæ-
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vede subjekter i versene: de, der er fjernt fra Gud, over for jeg’et, der er ham nær.
Han, som er i Guds varetægt (jf. v. 23-26), søger ham da selv. Og på denne baggrund
kan han videregive sit eksempel til andre, vel sagtens “Guds folk” og “dine børn”, v.
10.15, som de ugudelige ledte i fordærv. Salmens pædagogisk-missionariske
perspektiv, hvorved den minder om Sl 26-32; 49; 62, bør ikke undervurderes.

Salme 73,23-28 bruges som gammeltestamentlig læsning i folkekirken 15. søndag
efter trinitatis (2. tekstrække).

Else K. Holt

S A L M E 74

Litteratur
Spieckermann 1989, 122-133. Hvidberg-Hansen 1990 I, 51-64. Nielsen 1990.
Westenholz 1997. Jensen 1998a.

Tekstkritik
6 T'[;w> (we->attā) “og nu” ændres som i DO til taew> (we-<et) objektsmærke med 

bindeordet “og”, BHSa.
11 Skilletegnet atnach anbringes efter ^d>y: (jadkā) “din hånd”, BHSa.

^q.wxe ( ewqekā): Ketib ^q.Ax ( ôqekā) “din lov” er formentlig en fejlskriv-
ning; læs med qeré ^q.yxe ( êqekā) “din favn”, DO “kappefolden”, BHSb. 
hLek; (kalleh) “ødelæg”: DO retter til ha'luk. (kelu<â) egl. “tilbageholdt” (ptc. 
passiv fem. qal), BHSc.

14 ~yYIcil. ~['l. (le->ām le- ijjîm) “til et folk, til sjakaler”; DO retter til ~y" ycel.m.[;l. 
(le->amle ê jām) “til havets hajer”, BHSa.

19 tY:x;l. (le- ajjat) “til det vilde dyr” (constr.): DO læser med LXX tYOx;l. (le-
ajjot) “til de vilde dyr”, BHSa; nogle kommentatorer følger forslaget om 

at rette til tw<M'l; (la-māwæt) “til døden”.
20 sm'x' tAan> (ne<ôt āmās) “voldens boliger” er vanskeligt forståeligt i 

sammenhængen: DO læser sm'x'w> hx'n"a] (<anā â we- āmās) “stønnen og 
vold”, BHSb; men se til dette vers nedenfor.

Karakteristik
At Sl 74 er en national klage- eller bønssalme er indlysende, dens datering i forbin-
delse med en ødelæggelse af Jerusalems tempel ligeså. Spørgsmålet kunne dog være,
hvilket tempel, der er tale om. Tidligere argumenterede man for, at salmen var blevet
til i forbindelse med Antiokus IV Epiphanes’ profanering af Andet Tempel i 168
f.Kr. og dets genindvielse under Judas Makkabæus i 165 f.Kr. (fx Buhl 19182, men




