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Forord
Af professor, dr. theol. Jacob Jervell

Bente Bagger Larsen hadde nesten fullført en Lukas-avhandling da hun

døde. Den dreiet seg om konfliktscenene i forbindelse med sabbatten i Lu-

kasevangeliet og Apostlenes Gjerninger. Temaet er avgrenset, men det har

lykkes Bagger Larsen å vise at det står sentralt og utgjør et kjernepunkt i Lu-

kas’ tenkning, teologi og praksis. Hun har funnet hva tidligere forskning

har oversett betydningen av: En idé om gudstjenesten og dens plass hos

Lukas, i jødedommen og deler av den eldste kristendom. Fremstillingen av

den vide, livsomfattende og tidssprengende gudstjeneste blitt til i en kon-

fliktsituasjon gir oss en ny forståelse av Lukas og av gudstjenestens plass og

utformning i urkristendommen.

Et slikt arbeide er vigtig for forskningen, men burde komme en større leser-

krets til gode, ikke minst mennesker i kirkelige sammenhenger. Jørgen

Børglum Larsen har gjort arbeidet alment tilgjengelig. Han har foretatt en

språklig bearbeidelse og tilretteleggelse av hovedtankene og utelatt det

store vitenskapelige apparat, som likefullt er oppbevart og tilgjengelig. Vi

får ny historisk innsikt om en sentral del av den eldste kristendom og tan-

ker og ideer til arbeidet med dagens gudstjenester.

Udgiverens forord
Denne bog skulle have været anderledes. Den skulle have været større og

mere omfattende. Bogen blev bare aldrig skrevet færdig. Dens forfatter

døde efter flere års kamp med en sygdom, der havde gjort hende mere eller

mindre uarbejdsdygtig. Tilbage lå et ufærdigt manuskript og planer til fort-

sat arbejde med materialet.

Manuskriptet blev derefter nøje vurderet af professor, dr. theol. Jacob

Jervell og professor, dr. theol. Turid Karlsen Seim, begge Oslo. De pegede

samstemmende på, at manuskriptet – trods dets endnu torsoagtige skikkel-

se – i en bearbejdet form fortjente udgivelse. Samtidig pegede de på under-

tegnede som den, der skulle foretage den nødvendige redaktion og bear-
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bejdelse af manuskriptet. Jeg har gennem alle de år, arbejdet stod på, fulgt

det på nærmeste hold, læst og diskuteret udkast og deltaget som ”sekre-

tær” i vejledningstimer hos Jacob Jervell. En studieorlov gav mig mulighe-

den for i hele foråret 2002 at koncentrere mig om det arbejde, som hermed

forelægges.

Det foreliggende er således en bearbejdet og redigeret – og i forhold til

forfatterens oprindelige idé stærkt forkortet – version af en bog om sabbat

og gudstjeneste i Lukasevangeliet. Enhver redaktion medfører, at der må

træffes nogle valg – og fravalg. Jeg skal først redegøre for, hvor arbejdet

stod, da det ufrivilligt blev afbrudt, og hvad der var påtænkt at skulle kom-

me.

Det bærende i den endelige bog skulle være tolkningen af Lukasevange-

liets fire beretninger om Jesus og sabbatten. Dertil kommer analysen af

sabbat og gudstjeneste i anden del af det lukanske værk, Apostlenes Ger-

ninger – samt af den programmatiske beretning om Jesus i Nazarets syna-

goge, som i Lukasevangeliet udgør konteksten for de øvrige hændelser på

sabbatten. Dette arbejde var fra forfatterens hånd stort set ført igennem i

begyndelsen af 1990’erne. Hvad der endnu forestod var en præsentation af

synet på sabbatten i samtidig jødisk og hellenistisk litteratur, og som var

påbegyndt under et længerevarende ophold ved University of Chicago i

1993, under professor, Dr. Theol. Hans Dieter Betz’ vejledning. Denne del

af projektet nåede desværre kun en ufuldstændig form og er derfor helt

ladt ude af betragtning i denne udgivelse. Endvidere var det helt fra arbej-

dets begyndelse tanken at lade afhandlingen munde ud i betragtninger

over sammenhængen mellem ”tekst og miljø”, altså mellem de foreliggen-

de tekster i Lukasevangeliet og forhold i den menighed, som dette skrift

hørte hjemme i. Heller ikke denne del af studierne blev ført igennem.

Tilbage er således ”stammen” i værket: læsningerne i Lukasevangeliet

og til dels Apostlenes Gerninger.

Det, som jeg derefter har foretaget mig, er først og fremmest en sproglig

bearbejdelse af den del af manuskriptet, som omfatter disse læsninger. Det

var forfatterens egen intention inden en udgivelse således selv at give ma-

nuskriptet et formidlingsmæssigt løft. Fra starten af mit arbejde stod det

mig imidlertid klart, at jeg under de foreliggende omstændigheder ville

tage skridtet fuldt ud og lægge vægten på en så bredt anlagt formidling
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