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Forord

Det er min hensigt med denne bog at give en indføring i et bredt spektrum
af emner, som er af betydning for at forstå Det Nye Testamentes omverden
i form af politiske, filosofiske og religiøse forhold. Beskrivelsen af de enkel-
te emneområder skal give læseren et kendskab til det samfund, som Det Nye
Testamente med dets skrifter, personer, tankegange og hændelser selv er en
del af. Kronologisk har jeg afgrænset perioden til primært at dække tids-
rummet fra Aleksander den Stores regeringstid til Bar Kokba-opstanden.

Bredden i emneområder har gjort det nødvendigt at foretage et udvalg
af de talrige grupperinger og strømninger såvel som af det righoldige arkæo-
logiske og litterære materiale. Alene det litterære materiale spænder vidt fra
fragmentariske historiske notitser til filosofiske værker og religiøse doku-
menter. Dertil kommer, at enhver beskrivelse af den politiske og historiske
udvikling i en given periode samt enhver præsentation af en religiøs gruppe,
en filosofiske skole eller lignende må ske i bevidstheden om, at der er ind-
byrdes divergerende holdninger og handlemåder. Også graden af tilknyt-
ning og tilpasning til det, som er f.eks. en gruppes fælles identitet, kan vari-
ere stærkt fra person til person, fra periode til periode og fra sted til sted.
Faren for forenkling er derfor indlysende. En indføring i så mange delområ-
der som denne bog dækker må i sagens natur tage udgangspunkt i de mest
centrale fælles kendetegn for hvert af de områder, der søges præsenteret. Jeg
har således bestræbt mig på at give en række introducerende præsentationer,
som kan danne baggrund for videre studier af de enkelte områders mange
facetter og nuancer. Til det formål er der efter hvert hovedkapitel anført lit-
teratur. Overlapninger mellem litteraturlisterne har været uundgåelige pga.
de mange indbyrdes sammenhænge mellem emnerne. Det gælder ikke
mindst mellem litteraturlisten med generelle fremstillinger (se side  f.) og
litteraturen til præsentationen af jødisk religion (se side -). Jeg har
ikke desto mindre valgt at fastholde opdelingen af litteratur for at lette litte-
ratursøgningen til de enkelte delområder for læseren. Endelig vil jeg anbefa-
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le læseren at bruge Det Danske Bibelselskabs Bibelatlas, navnlig når det gæl-
der læsningen af det politiske og historiske stof.

I gennemgangen af den historiske og politiske udvikling forekommer
der adskillige årstal, hvoraf nogle selvsagt er mere væsentlige end andre. I et
forsøg på at fremme læserens overblik har jeg foretaget en sondring, så de
mindre væsentlige årstal er anført i parentes.

Ingen bøger skriver sig selv. Forud for en publikation går der en længereva-
rende arbejdsproces, hvor det blandt andet er værdifuldt at have gode sam-
talepartnere at drøfte en bogs indhold med. Det er også tilfældet for denne
bogs vedkommende. Derfor er der en række person, jeg ønsker at takke.

Først og fremmest tak til Aage Pilgaard og Ellen Juhl Christiansen for
samarbejde om bogens tilblivelse i dens forskellige faser og for nyttige
ændringsforslag. Dernæst tak til en række øvrige kolleger, som jeg har haft
glæde af at drøfte enkeltdele med – Ole Davidsen, Per Bilde, Benedikt
Otzen, Geert Hallbäck og Morten Thomsen Højsgaard. Endelig tak til
stud. theol. Charlotte Locht, som har checket kildehenvisningerne, udar-
bejdet bogens registre m.m., samt til en gruppe studerende, som har kom-
menteret manuskriptet.

Tilbage bliver der en enkelt person, som jeg skylder en særlig tak. Det
gælder professor i Ny Testamente ved Københavns Universitet, dr.theol.
Mogens Müller. En hjertelig tak for engagement i projektet, for detaljerede
og omhyggelige kommenteringer af de enkelte kapitler og for udbytterige
drøftelser af stort og småt. Der er ingen tvivl om, at bogen skal tilegnes
netop ham!

Hvad det praktiske angår, er dele af manuskriptet skrevet i månederne
efter min første søns fødsel, hvor både hans mormor og hans bedstemor
beredvilligt skaffede mig arbejdsro. Tak til dem begge for kærlig pasning og
gode arbejdsvilkår. Hvad angår finansiering af bogen, takker jeg Aarhus
Universitets Forskningsfond, som generøst har dækket udgifterne til publi-
kation.

Birgitte Graakjær Hjort
cand. theol., ph.d.
Adjunkt i Ny Testamente
Aarhus Universitet
Århus, januar 
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Jødernes politiske historie

fra Aleksander den Store ( f.Kr.) 
til Bar Kokba-opstanden ( e.Kr.)



Indledende bemærkninger
om kultur, politik, religion

I ethvert samfund er der perioder, som i historiebøgerne betegnes som kul-
turelle og politiske højdepunkter. Disse epoker er i reglen kendetegnet ved,
at der indtræder afgørende nye begivenheder og sker politiske ændringer,
som afføder mærkbare forandringer i kulturlivet. Tidsrummet ca.  f.Kr.
til ca.  e.Kr. er et eksempel på en sådan periode, hvor en rivende udvikling
i Middelhavsområdet fandt sted. Det gælder både for det politiske, det soci-
ale og det religiøse liv.

På den politiske scene skete der en række magtskift mellem forskellige
stormagter. Disse politiske omvæltninger indebar, at jøderne i og uden for
Palæstina kom til at leve under stærkt foranderlige religiøse og sociale vilkår.
De mange kriges geo-politiske indvirkninger med nedbrydning af tidligere
geografiske og nationale skel åbnede for en række kulturmøder, hvor enkelt-
individers og gruppers selvforståelse og verdenssyn blev ændret. Mange af
krigene i århundrederne omkring vor tidsregnings begyndelse førte til flyt-
ning af landegrænser og befolkningsgrupper og til ændringer i magtforhold
m.m. Disse krige kan derfor i høj grad betragtes som kulturskabende og 
-forandrende faktorer, og det er blandt andet i dette lys, de skal ses.

Kultur skal i denne sammenhæng forstås som en helhed, hvori blandt
andet sociale, økonomiske, historiske, politiske, geografiske og religiøse
komponenter indgår. Som sådan danner kultur rammen om en gruppe
menneskers, eventuelt folkeslags, liv og vaner. Når tidligere relativt adskilte
etniske og religiøse grupper mødtes som resultat af nye storpolitiske magt-
konstellationer, kan det således ikke undre, at det førte til reinterpretationer
og transformationer af blandt andet religiøse traditioner. Et hovedformål
med denne bog er at afdække sammenhænge mellem de politiske, sociale,
religiøse og filosofiske forhold og forandringer, der fandt sted i kulturmødets
smeltedigel. Disse sammenhænge viser sig blandt andet ved, at jødernes reli-
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giøse liv med det til tider stærkt nationale islæt kom under kraftig påvirk-
ning af fremmede kulturer og religioner. Samtidig stræbte mange jøder efter
at bevare deres religiøse særpræg og identitet midt i den hellenistisk-romer-
ske tids omvæltnings- og opbrudsstemning (jf. f.eks. kap.  om de jødiske
grupperinger).

De politiske kår, som gjaldt for jøderne i Palæstina og nabolandene, har
i vidt omfang også været gældende for de første kristne, der af de politiske
myndigheder blev betragtet som en gruppe inden for jødedommen. Rele-
vansen af jødernes politiske historie for arbejdet med NT er derfor åbenlys.
Desuden er det jødedommen i den periode, vi skal beskæftige os med, som
danner baggrund og udgør kontekst for Jesus, Paulus og de første kristne.
Det er derfor vanskeligt at forstå de problemer, som drøftes i de nytesta-
mentlige skrifter, uden et kendskab til såvel samtidens jødedom som den
hellenistisk-romerske verden.
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Palæstina under persisk
herredømme - f.kr.

Ifølge de gammeltestamentlige traditioner blev det davidiske kongerige Israel
(det senere Palæstina) omkring år  f.Kr. opløst og ved Davids søn kong
Salomos død i ca.  f.Kr. delt i et Nord- og et Sydrige, som blev benævnt
henholdsvis Israel og Juda. Da det politisk noget urolige og ustabile Nord-
rige i  f.Kr. blev indtaget af assyrerne, blev der deporteret mange jøder –
eller israeliter, som de bibelske skrifter betegnede jøderne fra Nordriget ind-
til det babylonske eksil – derfra, mens andre folkeslag bosatte sig i landet.

Efter assyrernes magtovertagelse blev det tidligere Nordrige (fra da af
Samaria) beboet af en udpræget blandingsbefolkning, idet det kom under
endnu større indflydelse fra andre kulturer og religioner, herunder kana’-
anæisk religion, end tilfældet var med Sydriget, der havde Jerusalem som sit
centrum. De deporterede jøder, som levede i diasporaen efter assyrernes ero-
bringer, blev spredt og blandet med andre folkeslag i en sådan grad, at vi
ikke kan tale om en egentlig diasporajødedom på dette tidlige tidspunkt.

Inden for nyere gammeltestamentlig forskning er der sået betydelig tvivl
om dateringen af disse begivenheder. Herhjemme har især københavnske
gammeltestamentlere under betegnelsen “københavnerskolen” argumente-
ret for en langt senere datering, ligesom de har forholdt sig kritiske til histor-
iciteten af de storpolitiske begivenheder, som GT beretter om, for perioden
ca.  til især  f.Kr. Københavnerskolen har henvist til, at et samlet
israelitisk imperium under David og Salomo i det . årh. f.Kr. ikke er

 Egentlig judæerne, som er afledet af navnet på en af de tolv stammer, Juda. Der er ikke
først og fremmest tale om en geografisk-politisk betegnelse, som vi genfinder i Judæa,
men om en fælles kulturel og religiøs identitet. Netop det babylonske eksil havde
demonstreret, at den israelitiske kultur og religion også kunne eksistere uden for Jeru-
salem og Palæstina, dvs. uafhængig af geografi.



bevidnet af andre kilder end de gammeltestamentlige selv. Tilsvarende er
eksistensen af staten Juda først bevidnet nogle hundrede år senere i de øvri-
ge nærorientalske kilder. Måske har der eksisteret en vis David i form af en
jødisk høvding et eller andet sted i Judæa, men ikke den David, GT beret-
ter om som en mægtig konge. Beretningerne om ham er ifølge københav-
nerskolen næppe før-eksilske, men snarere bevidnelser af, hvordan den per-
sisk-hellenistiske tid har opfattet Davidsskikkelsen.

Metodisk set afspejler udviklingen inden for den gammeltestamentlige
forskning, at man har forladt et tidligere udbredt princip, at sålænge de
begivenheder, de bibelske skrifter beretter om, ikke var modsagt af f.eks.
arkæologiske resultater, blev de regnet for historiske. I dag går tendensen i
stedet i retning af at behandle de bibelske tekster som andre antikke kilder,
der skal efterprøves kritisk. Det indebærer blandt andet, at indholdet af den
enkelte kilde skal bekræftes af andre kilder, særligt hvis dens ideologiske
intention giver anledning til at betvivle dens historiske troværdighed.

Udviklingen inden for den gammeltestamentlige eksegese tydeliggør, at
en historisk rekonstruktion af nævnte periode er vanskelig. Det hænger især
sammen med, at de gammeltestamentlige skrifters slutredaktion har fundet
sted langt senere end de historiske begivenheder, som de beretter om. Det er
derfor svært at gennemskue forholdet mellem en senere, religiøs ideologi og
den forhistorie, som er tilrettelagt herudfra. Fra midten af det første årtu-
sinde f.Kr. er de politiske begivenheder, som omtales i de gammeltesta-
mentlige beretninger, i højere grad bevidnet af ikke-kanonisk materiale, og
den historiske rekonstruktion af denne periode er derfor mindre usikker.

I  f.Kr. blev Sydriget erobret og byen Jerusalem og det jødiske tem-
pel ødelagt af babylonerne. I kølvandet herpå fandt der betydningsfulde
deportationer af jødiske grupper sted. Særligt kongehuset og landets øverste
embedsmænd blev i fangenskab ført til Babylon, hvor mange af dem levede
i kolonier. Ydre, sociale forhold bidrog til udviklingen af jødernes kulturelle
og religiøse egenart. Selvom jøderne i diasporaen ikke havde nogen tempel-
kult som samlingspunkt, lykkedes det dem i vidt omfang at bevare en iden-
titet og et særpræg ved at lægge vægt på overholdelse af Moseloven, særligt
dens bud om omskærelse og sabbat. Desuden mødtes de i forsamlinger, som
sidenhen udviklede sig til synagogen. Derved kunne de opretholde bevidst-
heden om at være udskilt fra de andre folkeslag og tilhøre det særligt udvalg-
te, jødiske folk. Den diasporajødedom, som her blev grundlagt, fik siden-
hen afgørende betydning for kristendommens hurtige fremvækst.

Det babylonske herredømme (- f.Kr.) smuldrede ganske gradvis
og faldt i  f.Kr. for perserkongen Kyros den Store (- f.Kr.), under
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hvis ledelse Babylon erobredes, og riget blev udvidet, blandt andet med
Egypten. Perserriget havde fra omkring  f.Kr. udviklet sig til et decideret
imperium i Det Mellemste Østen, og det bevarede sin status som sådant i
ca.  år. Med Kyros’ erobring af det babylonske rige og de efterfølgende
persiske regenters (især Darius I - f.Kr. og Xerxes - f.Kr.) udvi-
delser af det kom det persiske imperium til at omfatte en stor del af det øst-
lige Middelhavsområde. Riget blev inddelt i kongedømmer (satrapier), som
igen blev inddelt i provinser. Således var også Syrien, herunder Palæstina
eller rettere den persiske provins i Judæa, Jehud, under persisk herredømme
fra  f.Kr. til  (evt. ) f.Kr. Hvert satrapi måtte betale skat til storkon-
gen, indordne sig under persisk udenrigspolitik og i øvrigt undgå uro. Til
det sidste formål var der udstationeret garnisonskommandanter rundt
omkring i riget.

Magtskiftet fra assyrisk og babylonsk til persisk herredømme førte til et
skift i politik over for de underlagte befolkningsgrupper. Dels foretog per-
serne ikke store tvangsdeportationer, dels indførte de ikke deres egen kult
som statsreligion, sådan som assyrerne og babylonerne havde gjort. I stedet

Babylon omkring

550 f.Kr.
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