
Hvem var Jesus egentlig? Bernhard Lang giver her et svar:
Jesus var en jødisk udgave af de græske, kyniske filosoffer. 
Kynismen var en af de retninger inden for græsk filo-
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mest berømte af alle kynikere, Diogenes, ville netop leve som en
hund.

At Jesus skulle være inspireret af kynikerne, er en kontroversiel tese.
I bogen her argumenterer Bernhard Lang omhyggeligt for, at Jesus
faktisk var en slags kynisk filosof. Men Jesus var det på en særlig 
jødisk måde: I traditionerne om profeten Elias havde jøderne deres
eget forbillede for et liv i magisk, lykkelig askese.

Jesus – en jødisk kynikers liv og lære viser nye sider af Jesus.
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den giver også eksempler på kynisk inspiration i moderne filosofi,
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Forord
Hans J. Lundager Jensen

I Palæstina i det 1. årh. e.Kr. var to tankeverdener flydt sam-
men. Den ene tankeverden var den lokale, som gik tilbage til
de former for religion, fromhed og visdom, som er dokumen-
teret i Det Gamle Testamente. Den anden verden var den hel-
lenistiske, der havde spredt sig fra de græske byer ud i hele
Middelhavsområdet og i Den Nære Orient. Ingen af disse to
verdener var i sig selv entydig. Det Gamle Testamente er en
samling af skriftlige dokumenter, der viser nogle af de måder,
hvorpå religion og anden kultur kunne tænkes i det hebraiske
sprogrum. Heri findes nogle tekster, som lægger særlig vægt
på fornuftig og beskeden livsførelse. Andre tekster går meget
op i de regler, der bør gælde for templet, dets ofringer og reg-
ler for, hvad der må spises, og hvad man må røre ved. I atter
andre tekster er en særlig national eller etnisk religion og den-
nes historie af stor betydning. Og så findes der tekster, som
kombinerer og varierer forestillinger fra disse tre måder, eller
som har deres egne temaer. Et eksempel på dette er legen-
derne og anekdoterne om de farverige profeter Elias og Elisa,
som nok har inspireret fortællingerne om Jesus af Nazaret.
Det Gamle Testamente er ikke en beskrivelse af, hvad flertallet
af israelitter faktisk mente og troede på; det er en normativ
tekstsamling, dvs. at det rummer tekster, som nogle israelitter
(givetvis en begrænset gruppe mænd) mente ville være nyt-
tige for deres landsmænd. Det kan derfor ikke undre, at den
religiøse og mentale verden, som møder os i Det Ny Testa-
mentes fortællinger om Jesus af Nazaret, på mange måder er
meget anderledes end den, som Det Gamle Testamente inde-
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holder. Fx er Det Gamle Testamente omtrent blottet for tro
på dæmoner, mens evangelierne myldrer af dæmoner; det er
næppe noget, der er kommet til i den tidligere jødedoms tid,
men snarere en ‘folkelig’ forestilling, der bevidst blev holdt
ude af de normative tekster.

Andre forskelle mellem Det Gamle Testamente og den
verden, som Det Ny Testamente blev til i, skyldes de nye in-
spirationer, som kom fra navnlig de græske bykulturer, og
som havde bredt sig ud over Middelhavsområdet og ind i Den
Nære Orient, specielt efter Alexander den Stores felttog og
perserrigets fald omkring 330 f.Kr. Den græske kultur var i
sig selv mindst så mangfoldig og modsigelsesfuld som den is-
raelitisk-jødiske, hvor Det Gamle Testamente blev til. Fx lig-
nede den græske offer- og tempelreligion på mange måder
den israelitiske offer- og tempelreligion; her var der ingen
markant kulturforskel mellem noget specielt ‘jødisk’ (eller ‘se-
mitisk’) og noget specielt ‘græsk’ (eller ‘indoeuropæisk’). Fo-
restillingen om den vestlige kulturs ‘to søjler’, Jerusalem og
Athen, er til en vis grad en misforståelse. På mange måder har
græsk og israelitisk-jødisk kultur udgjort to varianter af en
fælles mediterran-nærorientalsk kultur, snarere end de to væ-
sensforskellige universer, som ligger i forestillingen om de ‘to
søjler’. Derimod udgør den græske filosofi et helt nyt tanke-
og tekstunivers med en mulighed for dannelse af abstrakte
begreber og komplekse ræsonnementer. Dette univers levede
af en kritisk distance til overleverede forestillinger og normer,
og i denne forstand giver det mening at se ‘det græske’ som
en selvstændig kilde til vestlig tænkning.

Den græske filosofi udviklede sig hurtigt til retninger
med større eller mindre indflydelse afhængigt af tidsrum og
af grupper af mennesker. Af disse får den kyniske retning – i
sig selv en kompleks og modsætningsfyldt dannelse – ofte en
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temmelig stedmoderlig behandling i filosofihistoriske over-
sigter, hvor den kun syner af lidt; platonisme, aristotelisme,
stoicisme, skepticisme og måske epikuræisme tiltrækker sig
gerne al opmærksomhed. Det skyldes nok, at kynismens an-
liggende ikke var ‘tunge’ filosofiske temaer som erkendelse-
steori eller politik; den var en praktisk indrettet, provokerende
og underholdende livsfilosofi, ikke en abstrakt og argumen-
terende tænkning. Så meget større var muligvis den faktiske
gennemslagskraft i antikken, som det antydes i denne bog. 

Bernhard Lang ser Jesus af Nazaret som mødestedet for en
israelitisk og en græsk tradition. Disse to ligner hinanden gan-
ske meget. De legendariske profeter Elias og Elisa, og deres sene
efterkommer Johannes Døberen, er beskrevet som lige så mar-
ginale figurer som Diogenes og de andre mere eller mindre
sære græske kynikere. Alle er de enegængere, mavericks på en-
gelsk, dynamiske, ikke-integrerede personligheder, ikke til at
holde styr på, peber i øjnene på magthavere og på borgerskab.

Den lighed mellem Elias-Elisa og kynikerne, som bogen
her påpeger, kan hænge sammen med, at de kan ses som lo-
kale varianter af et bredere, kulturhistorisk fænomen. I ind-
ledningen af bogen placerer Bernhard Lang dens emne i den
kontekst, det er ved at blive almindeligt at kalde ‘aksetiden’.
Hermed menes en periode omkring midten af det 1. årh. f.Kr.,
hvor der på en bred front, som strækker sig fra Kina over In-
dien til Grækenland, dukker nye intellektuelle strømninger
op. Disse placerer sig på afstand af de hidtil accepterede fore-
stillinger og normer, og de hævder at sidde inde med alter-
native sandheder. Det bedst kendte eksempel er den tidlige
buddhisme i Nordindien, hvor alle værdier erklæres for til-
syneladende, og den dybeste sandhed om alt værende er, at
det er lidelse. Den tidligste kristendom er en efterkommer af
disse tendenser.

7
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Alternative opfattelser kan trække alternativ livsstil med
sig. Er man først overbevist om sandheden i, at det, som alle
andre stræber efter, kun er illusion og jag efter vind, er det
konsekvent også at forme sit liv efter at begære så lidt som
muligt. I religionsvidenskaben kan man kalde sådanne men-
nesker for renouncers, ‘verdensfornægtere’ – altså folk, der
forsager denne verden og dens tilsyneladende goder for at gå
op i den sande, alternative erkendelse og evt. forsøge at over-
bevise andre om denne. Elias og Diogenes er to proto-typiske
eksempler på sådanne ’renouncers’. Men inden for gruppen
er der stor variation. Der er dem, der vælger den mest barske
form for afsavn og giver afkald på så meget som muligt – ikke
kun kønsliv og arbejde, men også, så vidt muligt, på føde og
klæder; og så er der dem, der forsoner sig med nogle af de ti-
melige goder. Det er ganske tankevækkende, at de to mest
succesfulde religioner, der kom ud af aksetiden, og som har
spredt sig over store dele af kloden – først buddhismen, siden
kristendommen – begge har netop en moderat ‘renouncer’
som deres grundlægger. Både buddhaen Siddhartha Gautama
og Jesus fra Nazaret fandt en mellemposition imellem det
normale samfund med dets magtrelationer og økonomiske
rutiner på den ene side og en ekstrem askese på den anden.
Selv om bogen her i udgangspunktet er komparativ, vil den
ikke gå så langt som til at sammenligne israelitiske og græske
outsidere med fx indiske, selv fra kulturstadier og fra tidsrum,
der er sammenlignelige. Men der er ikke noget i dens argu-
mentation, der efter min mening udelukker, at den kunne
have gjort det. Mulige paralleller mellem Siddhartha og Jesus
er blevet iagttaget før, men ofte ud fra ideologiske eller reli-
giøse interesser og belastet med tvivlsomme hypoteser om di-
rekte påvirkninger. Muligvis kan en model for kulturel
evolution af den type, som også bogen her lægger op til, etab-

8
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lere en metodisk overbevisende ramme for et sådant kompa-
rativt projekt.

Som Bernhard Lang understreger i sin bog, er ideen om,
at Jesus fra Nazaret skulle have været en slags jødisk kyniker,
ikke absolut ny. Lang skriver sig ind i en række af velkendte
forskere, hvis navne han nævner. Men ideen er på den anden
side heller ikke triviel. Flertallet af forskere vil afvise den –
ikke altid med lige overbevisende eller udførlige argumenter
– og se i andre retninger efter forudsætninger, inspirationer
og påvirkninger. Debatten er formodentlig langt fra ført til
ende. Langs bog er ikke en bog om hele den tidlige kristen-
dom, der indbefatter meget mere end den inspiration fra ky-
nismen, som der her argumenteres for. Men den er et bud på
den første inspiration.

Langs bog giver et solidt overblik over kynismen som en
både mangesidig og langtidsvirkende tradition og gode
grunde til, at den må have haft betydning også for Palæstina
i det 1. årh. Bogen er også dristig i den forstand, at Lang vover
at udkaste en hypotese om Jesus som en faktisk person – ‘den
historiske Jesus’, som det hedder i den faglige jargon. De to
temaer knyttes sammen i bogen, idet Lang udkaster et billede
af den virkelige Jesus som inspireret af kynismen. De to te-
maer hænger ikke nødvendigvis sammen: Der kan godt have
været en ‘kynisk Jesus’, også selv om denne først og fremmest
har været en konstruktion af evangeliefortællerne. Men så for-
sigtig vil Bernhard Lang ikke være; han tør give læseren et
bud på en komplet og hel historisk Jesus af Nazaret, hvor en
gammel israelitisk tradition om profetiske outsidere flød sam-
men med den græske kynisme.

Formodentlig vil bogen her være interessant ikke kun i
en international, men også i en dansk kontekst. Der foreligger
ganske meget litteratur på dansk om Jesus og den tidlige kris-
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tendom, og hvad den angår, repræsenterer denne bog et nyt
perspektiv og et alternativ. Bogen kan også være værdifuld
for dem, der mest vil være interesseret i kynismen som en ret-
ning inden for græsk filosofi. I sit indhold er det en lærd bog;
men den er tilgængelig for en bred læserskare, og dokumen-
tationen for al lærdommen er skubbet bag i et noteapparat,
så det ikke forstyrrer en mere umiddelbar læsning. 

Til sidst en bemærkning om titlen: Bogen udkom på tysk
i 2010 med titlen Jesus der Hund. Leben und Lehre eines jüdis-
chen Kynikers, altså: ‘Hunden Jesus. En jødisk kynikers liv og
lære’. Overtitlen alene giver meget god mening, men først
efter læsning af bogen; for alle andre vil den være uforståelig.
Jeg har derfor valgt den lidt mindre slagfærdige titel Jesus, en
jødisk kynikers liv og lære. 

10
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11

Det store gennembrud er som en indvielse af menneskeheden. 
Alle senere berøringer med det er som en ny indvielse.1

Karl Jaspers

Det gamle Israels Gud anlagde den græske filosofis 
hvide gevandter og blev til ‘verdens lys’.2

Morton Smith

Indledning
Det store gennembrud

Hvis vi vil lære og beriges af historien, må vi kende de epoker,
kulturer, tænkere, bøger og livshistorier, som det er særlig
værdifuldt at kaste sig over. Eller har vidner og vidnesbyrd fra
alle tider og alle kulturer samme værdi og samme status? En-
hver kulturhistoriker ved, at den menneskelige historie har
haft op- og nedture; der har været opblomstrende, forårsag-
tige perioder, og der har været tidsrum, hvor en svækket ska-
berkraft har ledt over i roligere og mere epigonagtige
tidsaldre. Men blandt de mange kulturer og epoker er der if.
filosoffen Karl Jaspers en ganske særlig tidsalder, hvor men-
neskeheden oplevede sin første og største og i mange hense-
ender uovertrufne intellektuelle blomstring: Det var den
bevægede tid imellem ca. 800 og 200 f.Kr. Dengang opstod i
forskellige dele af verden – i Kina, Indien, Persien og i det øst-
lige middelhavsområde – en ny intellektuel elite, der for ef-
tertiden er kommet til at fremstå som en omfattende, omend
uorganiseret, international bevægelse. En ny traditionskritisk
og kreativ tænkning ville korrigere og forbedre tilværelsen,
og den opnåede her et intellektuelt gennembrud. Den tænk-
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ning, der opstod i denne ‘aksetid’, er if. Jaspers endnu levende
og virksom. Grækernes, israeliternes, persernes, indernes og
kinesernes intellektuelle resultater i digtning, kunst, filosofi,
religion og politik er stadigvæk forbilleder og målestokke. De
er fortsat undervisningsstof i skolerne, de udforskes af eks-
perter, de dyrkes på universiteterne og de plejes som en kul-
turarv. I Israel hører profeterne (Jaspers nævner Elias, Jesaja,
Jeremias og Deuterojesaja) til denne sendelsesbevidste elite, i
Grækenland filosofferne – blandt hvilke man kan nævne So-
krates og Diogenes blandt de mest fremtrædende.

Sokrates og Diogenes

Sokrates (469-399 f.Kr.) forsømte både sit arbejde som billed-
hugger og sin familie for at hellige sig sine filosofiske samtaler.
Kun den, der er trådt ud af det konventionelle liv og alle dets
bindinger, er virkelig fri. Kun en sådan person har tid til at
hengive sig til tænkning. Denne ansats radikaliserede nogle
af hans venner og tilhængere af hans filosofi, idet de mente,
at frivillig fattigdom – eller mere præcist udtrykt: begræns-
ning af ens krav og behov – måtte være en forudsætning for
overhovedet at leve et filosofisk liv. De tøjlede den teoretiske
erkendelsestrang eller stillede sig skeptisk over for den. Ud af
denne holdning voksede kynismen, en ny filosofisk retning,
hvis ikoniske grundlæggerskikkelse er Diogenes (ca. 400-323
f.Kr.), en filosof, der var udvandret fra sin hjemby Sinope ved
Sortehavet til Grækenland, og som skal have levet som tigger
i Athen med et stort forrådsfad af keramik som sin bolig.3

‘Han var populær blandt indbyggerne i Athen’, fremgår det af
skriftet Filosoffernes liv og lære, den vigtigste antikke kilde til
Diogenes’ liv. ‘Da en ung mand slog hans fad i stykker, pryg-
lede de ham og skaffede Diogenes et andet’.4 If. denne anek-

12
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dote kan Diogenes ikke tænkes uden Athen; han var en af
byens attraktioner. Da Diogenes kom fra Sinope ved Sorte-
havet, havde han ikke borgerret i Athen og ønskede den heller
ikke; han følte sig som verdensborger. Verdensborgerskab
hører faktisk til en af de nye og grundliggende tanker i akse-
tiden. Som den første har Diogenes betegnet sig som ‘kosmo-
polit’.5 Dette ord er velkendt for os; men for grækerne lød det
hårdt og paradoksalt: Man var borger (polítês) i en polis, ikke
i verden. Udtrykket går i første omgang på den hjemløse fi-
losof, som er blevet bandlyst fra sin fædrene by;

Ganske uden polis, hus og elsket fædreland,
en tigger, flygtning, der betler sit daglige
brød.6

For Diogenes var hans hjemløshed ikke en mangel, men en
værdi og en fordel – det var et verdensborgerskab. Han ville
ikke høre til noget folk, land eller by: Hans hjemstavn var
tværtimod hele verden. I et samfund, hvor menneskers for-
hold og mentalitet helt grundliggende er bestemt af familie-
mæssige og lokale bindinger, er dette en ny og
revolutionerende tanke, og den skulle komme til at danne
skole i den gamle verden. Historikeren Plutark beskriver ver-
densborgerskabet således:

Vi bør ikke leve adskilt i byer og folkeslag og
ikke efter retsformer, der kun gælder lokalt.
Tværtimod bør vi betragte alle mennesker som
medborgere og landsmænd, og en levemåde og
en ordning bør herske overalt – som i en hjord,
der græsser på samme mark.7

13
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Indledning

Alexander den Store

Plutark tilføjer, at den filosofiske forestilling om et verdens-
borgerskab, der blev udviklet af kynikerne, i begyndelsen var
et drømmebillede; først under Alexander den Store antog det
konkret, politisk skikkelse. Alexander blandede mennesker
fra de mest forskellige folkeslag og anbefalede dem at have
fælles skikke og at betragte hele den beboede jord som deres
fædreland. Faktisk lykkedes det Alexander, der stammede fra
Makedonien, igennem et ambitiøst felttog i årene 334-332
f.Kr. at erobre hele den Nære Orient og Egypten. Alexanders
verdensrige medførte ganske vist ikke en politisk enhed; men
det frembragte dog en fælles kultur, omend begrænset til en
elite – hellenismens kultur. Diogenes tog ikke selv del i Ale-
xanders erobringspolitik; men i Alexanders følge finder vi
Onesikritos, der var elev af Diogenes.8 Den eksport af græsk
kultur til Orientens lande, som blev grundlagt af Alexander,
begunstigede også udbredelsen af den kyniske filosofi. Den
skæggede kyniker, klædt i pjalter og med al sin ejendom i en
skuldertaske, kan ikke tænkes uden den udvidede, græskta-
lende verden.Fra og med Johann Gustav Droysen (1808-
1884) betegnes de tre århundreder før Kristi fødsel, hvor
grækerne og deres naboer, de græsktalende makedoniere,
trængte ind i Orientens verden, som ‘hellenismens’ tidsalder.
Hellenistisk kultur blev eksporteret til ‘Asiens lærende folke-
slag’.9 Grækernes intellektuelle kultur bredte sig ind i de ero-
brede områder igennem grundlæggelse af byer. Den
hellenistiske by fungerede som støttepunkt for militær og
handel. Efter græsk forbillede blev den ledet demokratisk af
et borgerskab (‘byråd og folk’) og udviklede sig også til et po-
litisk og kulturelt centrum. Den hellenistiske by, hvis mest
fremtrædende eksempel var Alexandria, var et nyt fænomen
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i de erobrede områder. Droysen understreger forskellen mel-
lem de traditionelle ‘barbar’-byer i Østen og den nygrund-
lagte, hellenistiske by (polis):

Det karakteristiske ved barbarerne er, at de lever
uden et bymæssigt fællesliv. De har ingen byer,
kun landsbyer. Uanset hvor stor en udstrækning
disse måtte have, hvor mægtige deres mure end
er, hvor meget de blomstrer ved industri og
handel, så har de intet politisk system; de er
enten et omvandrende hof, der har gjort holdt
og er blevet stående, eller huse, der klistrer sig
op ad et helligt tempel, eller uhyre markeds-
pladser, eller hvad som helst andet – byer i
græsk forstand, det er de ikke.10

Den hellenistiske by, hvor grækere, makedonere og indfødte
blandede sig, blev fødested for en ny intellektuel kultur, der
bredte sig ud over middelhavsverdenen og videre endnu.
Droysen karakteriserer hellenismens epoke som ‘oldtidens
moderne tid’,11 hvis bidrag til den kulturelle verdenshistorie
ikke skal undervurderes sammenlignet med Homers arkaiske
epoke (ca. 750 f.Kr.) og Athens klassiske epoke (ca. 400 f.Kr.).
Hvori består dette kulturelle bidrag? – i den forvandling af
verden, som rækker ud over hellenismen selv. Også efter at
den politiske hellenisme mellem 63 f.Kr. og 70 e.Kr. var blevet
erstattet af et romersk overherredømme, levede og udviklede
den hellenistiske kultur sig fortsat.Grækerne var besjælet af
en kulturel mission; men deres interesse i fremmede kulturer
forblev begrænset. De var hverken villige til at lære fremmede
sprog eller til at beskæftige sig seriøst med ikke-græsk litte-
ratur. På det punkt var det anderledes med jøderne. Mange
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blandt disse lærte sig græsk og tilegnede sig hellenistisk tan-
kegods. Hellenismen forårsagede en dybtgående forandring
i jødedommen. Blandt talrige jøder – navnlig eliten, der le-
vede i byen – vakte den en begejstring for græsk sprog og dan-
nelse; på den måde kunne græsk kulturarv trænge ind i
jødedommen og befri den hebraiske kultur fra dennes isola-
tion og provinsialitet. Den verdensåbne, hellenistiske jødedom
hører til blandt de mest bemærkelsesværdige udviklinger
inden for den hellenistiske kultur. Den udgør den jordbund,
som også kristendommen skulle vokse frem af.

Jesu jødiske og græske dannelse

Den hellenistiske jødedom blev båret frem af kredse, som
besad en dobbelt dannelse: en traditionel jødisk, der var skolet
i Det Gamle Testamentes skrifter, og en græsk, der var orien-
teret i retning af den græske elites dannelseskanon, og som
var fortrolig med såvel Homer, Euripides og Platon som med
Sokrates og kynisk tankegods. Med Prædikerens Bog (der
blev optaget i den hebraiske Bibel) som bemærkelsesværdig
undtagelse er hele den hellenistiske jødedoms litteratur affat-
tet på græsk. Centrum for den hellenistisk-jødiske kultur lå i
Alexandria i Egypten, hvor to af de fem bykvarterer var be-
boet af jøder. Allerede i det 3. årh. f.Kr. var alle Mosebøgerne
i Alexandria blevet oversat til græsk, og i den følgende tid blev
denne oversættelse udvidet til en fuldstændig græsk Bibel.
Den jødiske filosof Filon, der boede i Alexandria, skrev sit
omfattende forfatterskab i en elegant græsk prosa, i lighed
med den jødiske historiker Flavius Josefus, der levede i Rom.
Den hellenistiske jødedom blomstrede; men der manglede
noget, selvom det ikke stod flertallet klart: Der manglede en
karismatisk impuls, der kunne popularisere forbindelsen mel-
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lem græsk og jødisk kulturgods og forankre den i bredere
kredse. Kun en sådan impuls kunne give den hellenistiske jø-
dedom varighed og forvandle den til en kulturel magt af ver-
denshistorisk betydning. Denne impuls kom fra Jesus, en
jødisk kyniker, der levede i Palæstina.Som alle hellenistiske
jøder rådede også Jesus over en dobbelt dannelse, jødisk og
hellenistisk. ‘Måske har Jesus som omvandrende håndværker
i synagogerne og på pladserne i de større byer lært jødisk og
græsk dannelse, deres former og deres indhold, at kende.
Måske har Johannes Døberen – der som præstesøn givetvis
har fået en omhyggelig uddannelse – også haft større indfly-
delse på Jesu dannelse, end man normalt antager’, formoder
Gerd Theissen.12 Ganske vist ved vi ikke meget om omfanget
af den viden, Jesus må have tilegnet sig, eller om måden,
hvorpå han har fået den. Men man kan dog godt navngive
hovedkilderne. I første omgang drejer det sig om folkelige
overleveringer. Dertil hører – for det jødiskes vedkommende
– den tradition, der er forbundet med profeten Elias. I det
miljø, Jesus er kommet fra, har profeten Elias haft stor betyd-
ning, både som en yndlingsskikkelse i fortællinger og som et
forbillede for en efterstræbelsesværdig, social rolle: Dette er
den del af Jesu jødiske arv, der står klarest for os. Ellers er den
jødiske baggrund ikke særlig tydelig. Der er kun få træk i Jesu
tanker og optræden, som har en klar baggrund i templet, i sy-
nagogen eller i den hellige skrift. Den kyniske filosofi har ind-
taget samme plads i hans græske dannelsesbaggrund, som
Elias har haft i hans jødiske dannelsesbaggrund. Jesus har
mødt den kyniske filosofi og grebet meget af den med begej-
string. I hans tænkning forenes Elias og Diogenes gnidnings-
frit; begges skoler var forpligtet på fattigdomsidealet. Jesus
ville være begge ting samtidig: både en profet som Elias og en
kynisk filosof. Jesus trak på et mangesidigt, kulturelt reper-
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toire, forbandt jødiske traditioner med græske og lod sig på-
virke af begge. I hans liv og tænkning mødes to intellektuelle
kulturer – den arkaiske og den antikke, den jødiske og den
græske (se fig. 1).

Figur 1 Den hellenistiske jødedom. Mellem det 3. årh. f.Kr. og det 1. årh.

e.Kr. mødes græsk og hebraisk kultur, og den hellenistiske jødedom op-

står. Her forbindes elementer fra begge kulturer, fx hebraisk profetisme og

græsk filosofi. Jesu lære og levevis præges af dette møde.

Hvis man vil forstå Jesu intellektuelle grundlag, må man der-
for studere kilder fra to kulturer: Det Gamle Testamente og
det ‘kyniske testamente’, som den kyndige, klassiske filolog
Georg Luck for ikke så mange år siden har sammensat til
tekstsamlingen Die Weisheit der Hunde [‘Hundenes visdom;
o.a.] fra 1997. Opdagelsen af den kyniske jødedom kan vi
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Græsk kultur

arkaisk tid: Homer 
(ca. 750 f.Kr.)

klassisk tid: filosofferne Sokrates,
Platon, Diogenes i Athen 
(ca. 400 f. Kr.)

Hebraisk kultur

arkaisk tid: Moses, David, 
Salomo, Elias (ca. 1200-800 f.Kr.)

klassisk tid: profeterne Amos,
Esaja, Jeremias (ca. 750-580 f.Kr.)

moderne tid: Hellenistisk kultur (fra ca. 330 f.Kr.)

Møde mellem den græske og hebraiske kultur, den hellenistiske jødedoms
opståen, forbindelse af filosofi og profetisme hos Jesus
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takke den klassiske filolog Isaak Heinemann (1876-1957) for.
Som adjungeret professor i hellenisme ved universitet i Bres-
lau [nu Wrodaw i Polen; o.a.] offentliggjorde han en omfangs-
rig studie over den jødiske religion i den græske kulturkreds
med titlen Philons griechische und jüdische Bildung (Filons
græske og jødiske dannelse) (1932). Filon, en jødisk filosof, der
levede på samme tid som Jesus, skabte et litterært værk, der
kombinerede græske og bibelske elementer. Heinemanns ge-
neration nåede frem til et ret præcist billede af Filons skrive-
teknik. I lighed med alle andre græske forfattere fra sin tid
øser Filon af alle mulige antikke forfattere, også dem, hvis
værker siden er gået tabt. Den moderne forskning kan op-
spore mange fragmenter fra både kendte og ukendte forfat-
tere, deriblandt ikke mindst udsagn af Diogenes, der ellers
ikke er overleverede. Filons læsning omfattede ikke kun he-
densk, men også samtidig jødisk litteratur. Man antager nor-
malt, at Filon i så godt som alle sine skrifter reagerer på bøger
af andre jødiske forfattere – bøger, der siden er gået tabt, men
som altså på denne måde alligevel kommer til orde, omend
de ikke citeres ordret. Disse anonyme forfattere står ‘med
deres generelle holdning, deres verdensåbenhed og deres pro-
fane grundstemning den hellenistiske kultur nærmere, end
Filon selv gjorde’.13 Heinemann er enig heri og rekonstruerer
tilmed et sådant hellenistisk-jødisk skrift, hvis tema er jødiske
fester. Mens forskningen forud for Heinemann nøjedes med
at betegne de forfattere, som Filon reagerede på, som jødiske
forfattere eller lærere, forsøger Heinemann at give et mere
præcist billede af deres intellektuelle profil. I dem ser han jø-
diske kynikere, hvis hellenistiske opfattelse af mennesker, liv
og samfund er vigtigere end deres jødiske arv, som de næsten
opgiver. Over for denne holdning anbefaler Filon en mere
konservativ fortolkning af jødiske love og skikke. Filon for-
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svarer den jødiske overlevering, men går dog samtidig ind for
en moderat indoptagelse af den hellenistiske kultur. Også han
er dermed på mange måder påvirket af den kyniske lære.

Heinemann kommer ikke ind på spørgsmålet om, hvor-
vidt kynismen ellers har efterladt sig spor i jødedommen. Han
nøjes med den kortfattede henvisning: ‘Den stærke, indre
sammenhæng mellem urkristendommen og kynismen er vel-
kendt’.14 Der tænkes her på den forbindelse mellem kyniker-
nes populærfilosofiske foredrag (diatribe) og Paulus’ og
kirkefædrenes prædiken, der blev iagttaget af Ulrich von Wi-
lamowitz-Moellendorff (1888) og Rudolf Bultmann (1910).15

Heinemanns bog, der udkom i Weimar-republikkens tid
(1918-1933), er et eksempel på sin tids opblomstrende, viden-
skabelige forskning i jødedom. De jødiske lærde ønskede at
udforske jødernes historie, litteratur og religion på et niveau,
der svarede til det, der gjaldt på tyske universiteter. Bevægel-
sens førende organ, Monatsschrift für Geschichte und Wissens-
chaft des Judentums [‘Månedsskrift for historie og videnskab
om jødedommen’; o.a.], blev udgivet af Heinemann. Perioden
efter Weimar-republikken umuliggjorde en videnskabelig ud-
forskning af jødedommen, og dermed blev også udforsknin-
gen af den jødiske kynisme afbrudt. Som følge af det
nazistiske regimes antisemitiske politik måtte den lærde for-
sker forlade Tyskland. I sin tid som professor ved det hebrai-
ske universitet i Jerusalem beskæftigede Heinemann sig med
andre emner. I Tyskland viste kun romanisten Eduard Wechs-
sler (1859-1949) interessere for jødisk kynisme. Hans bog
Hellas im Evangelium [‘Hellas i evangeliet’; o.a.] blev optrykt
to gange: 1936 og 1947. Den vakte ingen større opmærksom-
hed; det var ikke så mærkeligt, for efter Anden Verdenskrig
blev det anset som politisk opportunt at betragte Jesus alene
som jøde og at se bort fra hans hellenistiske rødder.16 I lang
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tid blev udtrykket ‘Jøden Jesus’ brugt som titel eller undertitel
på bøger om Jesus. Først i 1980’erne banede en forandring sig
vej. I en tiltagende multikulturel verden opstod en fornyet in-
teresse for den hellenistiske jødedom, nu med særligt fokus
på evangelierne. Gerald Downing, Burton Mack, John Domi-
nic Crossan og John Moles er overbevist om en ‘stærk indre
sammenhæng mellem urkristendom og kynisme’. ‘Jøden
Jesus’ blev til ‘den hellenistiske jøde Jesus’ og ‘den jødiske ky-
niker Jesus’. Nærværende bog ligger i forlængelse af denne
forskningsretning. Den kommer til følgende resultat:

Kynismen, en betydningsfuld filosofisk bevægelse fra og
med ca. 400 f.Kr., er særlig ved sit ideal om at give afkald på
besiddelse og på behov; dens emblematiske skikkelse er Dio-
genes, filosoffen, der boede i en tønde. De frø, der blev sået
af kynikerne, har frembragt righoldige frugter. Fra ca. 200
f.Kr. kan man påvise en jødisk reception af kynismen, og i det
1. årh. e.Kr. finder vi ikke kun sympatisører som Filon af Ale-
xandria, men også mænd, som overtager det kyniske livsideal,
og som danner en jødisk kynisme inden for den hellenistiske
jødedom. Dertil hører ved siden af Johannes Døberen frem
for alt Jesus. I den tidlige overlevering om ham kan man finde
talrige spor efter en umiddelbar efterligning af kynisk levevis
og kynisk lære. Til forskel fra de græske kynikere, som så
deres ideal konkretiseret i halvguden Herakles, valgte de jø-
diske kynikere sig profeten Elias, som var kendt fra legenda-
riske overleveringer. Jesus og de græske kynikere fra den
hellenistisk-romerske tid har meget tilfælles: De giver afkald
på ejendom, ægteskab og forsørgelse igennem arbejde; de for-
står Gud som alle menneskers fader; de anbefaler næstekær-
lighed; de tilbyder sjælesorg til andre; de engagerer sig i
fredsstiftelse; de afviser gengældelse og er villige til at påtage
sig lidelse; de forholder sig frimodigt til traditionelle religiøse
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bud og skikke. Enkelte træk, såsom helbredelse af syge, viser
derimod tilbage til Israels profetiske overlevering, som Elias
var eksponent for. Ud af sammensmeltningen mellem den fi-
losofiske og den profetiske mentalitet, Diogenes og Elias, op-
står en særlig model for livsførelse, som fortjener en plads i
filosofiens historie. Arven fra kynismen blev fortrængt og
gjort ukendelig i den tidlige, kristne overlevering, ikke kun
pga. borgerliggørelse af Jesus-bevægelsen, men også som følge
af de kyniske filosoffers opfordring til at afskaffe de romerske
kejseres tyranniske herredømme. For ikke at udsætte sig for
forfølgelse opgav de tidlige kristne at optræde som kynikere.
Samtidig blegnede også den profetiske arv, der var forbundet
med kynismen.
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FØRSTE DEL

Gudsmanden:
Jesus som elijansk
profet

Nu ved jeg: Du er en gudsmand.
Jahves ord er virkelig i din mund.

Sagt af en kvinde til Elias,
efter at han havde helbredt hendes barn.
1 Kongebog 17,24
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1 Profeten Elias og hans skole

I det gamle Israel var der templer, hvor et præsteskab opret-
holdt en regelmæssig offerkult for Gud – og i tiden før mo-
noteismen også til guderne. Dér kunne også lægmanden ære
sin guddom ved offergaver. Men tempel og præsteskab ud-
gjorde ikke hele religionen. En anden retning havde sine egne
mål og udviklede sit eget religiøse univers: profetismen.

Religionshistorisk set har profetismen rødder i den arkai-
ske rolle, der blev opfyldt af shamanen – særlingen, der omgås
guderne, foretager rejser til en anden verden, kender den my-
tiske overlevering og uddanner elever til sit ejendommelige
erhverv. Profeten tjener samfundet som helbreder af syge og
som kontaktperson til den hinsidige verden. Han tillægges
også evner for trolddom. I den bibelske overlevering er den
arkaiske arv særlig tydelig i fortællingerne om to profetiske
skikkelser: Elias og dennes elev Elisa. ‘Elias er den største
blandt de profetiske helte’, skriver Hermann Gunkel, en af de
mest betydningsfulde udlæggere af Det Gamle Testamente i
det 20. årh.17 Hvad fortæller Bibelen om Elias og Elisa, og hvori
består deres betydning? Dette kapitel forsøger at give et svar.

Elias og Elisa

Den bibelske fortælling om de to gudsmænd, Elias og Elisa,
er formet som en række løst sammenføjede episoder, som har
træk dels fra sagn, dels fra eventyr. Ni episoder, der her skal
opregnes i korte genfortællinger, handler om Elias:

Første episode: Kong Akab bygger et tempel for Ba’al, og Elias
erklærer, at der vil komme en periode med tørke. Elias bringer
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sig i sikkerhed og forsørges af ravne. – Fortællingen begynder
med en henvisning til den synd, der begås af Akab, konge over
Israel. Under indflydelse af Jezabel, hans hustru, der stammer
fra Fønikien, lader Akab bygge et tempel for guddommen
Ba’al i Samaria. Dette indebærer en eklatant negligering af 
Jahves krav på at være den eneste guddom, der dyrkes i lan-
det. Jahve pønser på hævn. Igennem Elias meddeler han, at
regnen vil udeblive, og det band, der hermed ligger på landet,
kan kun ophæves på gudsmandens befaling. For at undgå
kongens vrede skjuler Elias sig ved bækken Kerit, hvor ravne
dagligt bringer ham brød.

Anden episode: Elias som velgører for enken i Sarepta. – Da
bækken Kerit tørrer ud, begiver Elias sig på guddommelig be-
faling til den fønikiske by Sarepta. Her møder han en fattig
enke, som skal forsørge ham; det bliver muligt for hende, efter
at han forvandler hendes oliekande og melkrukke til uudtøm-
melige kar. Da han får at vide, at enkens søn er død, genopli-
ver han barnet.

Tredje episode: Elias møder Obadja, kongens fromme palads-
forstander. – I tørkens tredje år vender Elias tilbage til Israel.
Paladsforstanderen, der strejfer om i det tørre land efter foder
til kvæget, støder på Elias. Han fortæller Elias om sin hem-
melige omsorg for Jahves profeter, som han har holdt skjult
og dermed reddet fra kongens vrede. Elias meddeler, at han
vil træde frem for kongen.

Fjerde episode: Elias og Ba’al-profeterne gennemfører kultiske
riter på Karmelbjerget for at fremkalde regn. Elias’ guddom sen-
der regn. Ba’al-præsterne bliver dræbt. – Da Elias træder frem
for Akab, erklærer han sig parat til at bevæge Gud til at gøre
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en ende på tørken og sende regn. Der opstår en strid om regn-
ceremonien. Skal bønnen rettes til guddommen Ba’al? Det
forlanger Jezabel, gift med kong Akab, datter af den fønikiske
kong Etba’al. Eller skal bønnen rettes til Jahve, Israels Gud?
Det er, hvad gudsmanden forlanger. Striden kulminerer i en
væddekamp på bjerget Karmel. Der har Elias genopført et
ødelagt alter, der var beregnet på kulten for Jahve. Nu står
Ba’al-præster og Elias over for hinanden ved dette alter. Hvert
parti bringer et brændoffer, som deres respektive guddom så
skal modtage ved at lade ild fare ned fra himlen og fortære
offeret. Det lykkes ikke Ba’al-præsterne at bevæge deres gud-
dommelige herre til at sende dette tegn. Da det bliver Elias’
tur, sender Jahve først ilden, derpå den regn, der blev bedt
om, så tørken stopper. Elias bliver skildret som en isoleret per-
son, som fører en privat krig mod kong Akab og endnu mere
mod dennes hustru, Jezabel. Striden gælder Ba’al, gud for den
fønikiske by Tyrus, hvis kult synes at være blevet indført i Is-
rael af Akabs udenlandske dronning – og som dermed har
provokeret profeten, som har forpligtet sig til at dyrke Jahve
alene. Elias udnytter sin succes på Karmelbjerget til at lade
Ba’al-præsterne gribe og henrette, mere end 800 i alt. – En-
kelte træk i denne episode er uden tvivl først kommet til i se-
nere tilføjelser til beretningen, såsom den monoteisme, der
formuleres i gudsmandens bøn, og som stammer fra en se-
nere tid: “Jahve, Abrahams, Isaks og Jakobs Gud! Lad det i
dag blive kendt, at du er Gud i Israel, og at jeg er din tjener,
og at det er på dit ord, jeg har foretaget alt dette. Bønhør mig,
Jahve, bønhør mig! Dette folk skal forstå, at du, Jahve, er Gud,
og at du bringer deres hjerte til omvendelse”.18

Femte episode: Elias rejser igennem ørkenen til bjerget Horeb
og møder dér Gud. – Elias kan ikke nyde sin sejr på Karmel-
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bjerget, men flygter for den rasende dronning Jezabel ud i ør-
kenen. Han er i nedtrykt stemning og træt af livet. På mira-
kuløs vis holdes han i live – en engel bringer ham føde.
Således styrket vandrer han fyrre dage igennem ørkenen for
at nå frem til gudsbjerget. Dér møder han Gud. Elias ser ikke
direkte Guds skikkelse; han hører kun Guds stemme, der sen-
der ham tilbage til hans hjemegn med nye opgaver. En af dem
lyder: “Du skal salve Elisa, Shafats søn, fra bel-Mehola, til pro-
fet efter dig”.

Sjette episode: Elias kalder den unge Elisa til dennes nye opgave.
– Mesteren ser en ung mand og forlanger uden videre, at
denne skal begive sig i hans tjeneste. Han kaster sin kappe
over Elisa for på magisk vis at få ham i sin magt. Uden tøven
følger Elisa mesteren, som herefter skal forme hans liv. Den
unge mand slagter det spand okser, som han har pløjet med,
og tilbereder et måltid. Til brændsel bruger han oksernes åg,
som nu er overflødigt. Slagtningen af okserne og brændingen
af åget skal ses som en symbolsk handling, der betegner, at
den hidtidige ejendom hermed opgives. Den samme betyd-
ning har afskeden med forældrene. Måltidet bliver givet til
‘folkene’ – hvormed formentlig menes de slægtninge, som
Elisa nu tager afsked med. Derpå træder Elisa i tjeneste hos
den mester, som han herefter vil ledsage. (Vi hører ikke noget
om, hvorvidt Elias faktisk udfører den guddommelige befa-
ling om at salve Elisa til profet).

Syvende episode: Kong Akab lader bonden Nabot dræbe. Elias
truer kongen med Guds straf. – Akab lader en af sine under-
såtter, en hæderlig mand ved navn Nabot, myrde, efter at
denne har vægret sig ved at sælge en arvet vinmark til kongen.
Elias opsøger kongen og forudsiger, at han vil blive ramt af
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Guds straf. Men da Akab føler sig ramt af profetens ord, for-
tryder, anlægger bodsdragt, sover på den bare jord og faster,
formilder profeten den forudsagte straf: Det er ikke Akab selv,
der vil blive ramt af ulykken, men først hans søn.

Ottende episode: Kong Akazja er syg og sender en forespørgsel
til guddommen Ba’al-Zebub; Elias er meget vred og nedkalder
himlens ild over sendebudene. – Elias kommer også i konflikt
med kong Akazja, Akabs efterfølger på tronen i Samaria. Da
kongen falder ud af et vindue og kvæstes, sender han en fo-
respørgsel til guddommen Ba’al-Zebubs orakel i byen Ekron;
gudsmanden raser og forkynder ham en snarlig død. Det
hører den syge konge og sender udsendinge af sted, der skal
føre Elias til ham. Elias stoler ikke på kongen og hans sende-
bud og nedkalder ild fra himlen, som på stedet fortærer bud-
bringerne. Det sker to gange. Den tredje gang giver profeten
efter og lader sig føre for kongen, hvor han dog står fast på
sin profeti. Akaz ja dør faktisk kort tid efter.

Niende episode: Elias bliver taget op i himlen i en ildvogn; Elisa
bliver hans efterfølger. – På sin sidste rejse i et ensomt bjerg-
land er Elias ledsaget af Elisa. Gudsmanden tilstår sin ledsager
et ønske, og Elisa ønsker sig – som en arv – en del af sin me-
sters ånd. Hans ønske bliver opfyldt. Så oplever han, hvordan
hans mester bliver rykket op i himlen i en ildvogn og ikke
kommer tilbage igen. Tilbage er kun Elias’ mirakelvirkende
kappe – og opgaven at forsætte mesterens værk. Elias’ bor-
trykkelse bliver kun noteret i en ultraknap stil, som en ‘uud-
foldet fortælling’; der mangler en egentlig skildring. Måske
kan vi forestille os scenen som følger: Pludselig kommer en
tohjulet, bemandet stridsvogn til syne; vognen har plads til to
eller tre personer; to heste trækker vognen, der dog ikke står
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på jorden, men på mirakuløs vis kører igennem luften. Vogn
og heste, og den formentlig ikke-omtalte vognstyrer, udstråler
et lysskær som fra ild. Vognstyreren trækker Elias op til sig i
vognen – og vognen forsvinder i luften, lige så pludseligt som
den er dukket op. Denne rekonstruktion er dog ikke helt sik-
ker; måske vil beretningen kun sige, at en vogn kom til syne,
samtidig med at vinden løftede gudsmanden bort, og ingen
ved, hvad der derefter skete. – Elias efterlader sin tjener en
dobbelt arv: en synlig: sin tryllekappe, en usynlig: sin mira-
kelvirkende ånd. Tilsammen sikrer de to Elisas fremtidige
virke som gudsmand.

Her kan der kun nævnes et mindre antal af de følgende,
talrige episoder fra Elisas liv og virke. Også Elisa er viklet ind
i politik; men i modsætning til Elias er han oftest loyal over
for kongen. Han hjælper kongen med råd og dåd, så han kan
værge sig imod landets fjender – nemlig aramæerne, der bor
øst for Israel. Mens der ikke fortælles om Elias’ virke blandt
hans lærlinge, lader fortællingerne Elisa være omgivet af en
skare lærlinge, som han underviser, og hvis enkle, udendørs
liv han deler i hvert fald noget af tiden. Finest fortalt er epi-
soden med helbredelsen af den syriske hærfører Na’aman, der
lider af en hudsygdom. Til hans husstand hører en israelitisk
tjenestepige. Hun tror fuldt og fast på, at profeten kan hel-
brede hendes herre, og det fører til, at han aflægger Elisa et
besøg. Denne opfordrer hærføreren til at bade i Jordanfloden,
og vandet helbreder ham faktisk for hans sygdom. Overrasket
og lykkelig over dette mirakel bliver Na’aman, skønt han ikke
er hebræer, en tro tilbeder af Jahve.

Til forskel fra fortællingerne om Elias er der i Elisa-over-
leveringen flere gange tale om hus og hytte.19 Til brug for un-
dervisningen af profetlærlingene bliver der i nærheden af
Jordanfloden bygget en åbenbart meget enkel hytte, der kan
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give lidt skygge. I Shunem stiller en fornem kvinde et muret
værelse på første sal til rådighed for profeten som et herberg.
Elisas hus – der formentlig har ligget i Samaria – er et møde-
sted for fornemme personer; her modtager profeten såvel ara-
mæeren Na’aman som kong Joash, da denne besøger ham på
dødslejet. Selvom beskrivelserne er yderst knappe, afslører de
dog lidt om den ambitiøse bygningskultur på denne tid: Huset
i Shunem har et muret værelse ovenpå, og Elisas hus har et
vindue, der kan åbnes og lukkes.20 Elisa er mere stedsbunden
end Elias.

Elisas endeligt ligner ikke hans mesters; mens Elias blev
bortrykket til himlen, dør Elisa af sygdom, og han bliver be-
gravet, begrædt af sin konge. Ved hans grav indtræffer et sid-
ste mirakel: En død, der bliver kastet i Elisas grav og kommer
i berøring med han knogler, bliver levende igen og rejser sig
op. Som Elias’ magiske kappe, der bevarede sin kraft efter me-
sterens død, således også den fortsat ærede helgens knogler.

Fortællingernes oprindelse og betydning

Fortællingerne om Elias og Elisa stammer fra den tid, hvor
der fandtes konger i Palæstina – konger i Jerusalem i det syd-
lige og konger i Samaria i det nordlige. Fortællingerne finder
sted i Nordriget; Jerusalem nævnes slet ikke. Elias’ hjemby
Tishbe har ligget et sted i det midterste Østjordanland (Gi-
lead), i samme område som de senere byer Pella og Gerasa;21

Elisas hjemsted bliver angivet som Abel-Mehola, et sted vest
for Jordanfloden, der ligeledes har hørt til Nordriget. Et his-
torisk og kronologisk tilknytningspunkt gives af en antik no-
tits om Etba’al (Itto-Ba’al), konge af Tyrus omkring 860 f.Kr.
Den hellenistiske historiker Menander beretter om ham:
‘Under hans regering var det tørke fra måneden Hyperbere-
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