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Introduktion

I 1962 udgav Bent Noack, der var professor i Det Nye Testamente ved Køben-
havns Universitet, en lærebog, der sigtede mod seminarieundervisningen i kri-
stendom. Det nye Testamente og de første kristne årtier hed den. Og den har været
grundlag for flere generationer af seminariestuderendes beskæftigelse med Det
Nye Testamente og kristendommens oprindelse. Den er også blevet læst flittigt af
mange teologistuderende og af almindeligt interesserede læsere.

For mange år siden – alt for mange år siden – spurgte Forlaget ANIS mig, om
jeg ville skrive en tilsvarende lærebog, der kunne præsentere Det Nye Testamente
på en måde, der svarede til den aktuelle forskning. Bent Noacks bog står som en
fornem repræsentant for en bestemt epoke inden for bibelvidenskaben. Det var
en epoke, der på mange måder var bestemt af et enhedssyn på, hvad der var bibel-
videnskabens opgave. Den videnskabelige metode var historisk-kritisk, dvs. man
læste Bibelen på samme måde, som man læste al anden antik litteratur. Skrifterne
hørte til i en bestemt fortidig sammenhæng, de var muligvis sammensat af tidli-
gere skrifter, eller de er blevet præget af den mundtlige overlevering og dens form-
ning af stoffet. Man måtte derfor forholde sig kritisk til dem og kunne ikke op-
fatte dem som direkte vidnesbyrd om de begivenheder, de beretter om. Denne
forskning skulle drives helt uden hensyn til de teologiske konsekvenser. Den ene-
ste afgørende konsekvens var nemlig, at troen ikke skulle basere sig på skrifternes
mere eller mindre usikre værdi som historiske kilder, men på deres forkyndelse.
Der var således en klar arbejdsdeling mellem den kritiske videnskab og den teolo-
giske fortolkning. 

Omkring 1970 begyndte dette enhedssyn på bibelvidenskabens opgave imidler-
tid at gå i opløsning, og den nytestamentlige videnskab blev i stedet præget af en
konkurrence mellem forskellige metoder og perspektiver. Ved siden af de histori-
ske metoder, som fortsat var dominerende, begyndte forskellige litterære, struk-
turalistiske, sociologiske, antropologiske, feministiske, politiske metoder og inte-
resser at gøre sig gældende. I stedet for enhed var det mangfoldighed, der kom til
at præge billedet. Og det gjorde naturligvis billedet flimrende og flydende; det var
svært at få hold på, hvad bibelvidenskabens opgave var. Der var ikke længere én
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bibelvidenskab, kunne man sige, men flere forskellige, der tilbød sig på det teolo-
giske marked.

Efterhånden stabiliserede situationen sig, og konturerne af nogle mere veldefi-
nerede positioner begyndte at vise sig. Selv om bibelvidenskaben stadig er præget
af mangfoldighed, tegner der sig i dag et mønster, hvor de forskellige metoder og
skoler står som repræsentanter for forskellige indsigter i Det Nye Testamente, der
alle er relevante og gyldige inden for den samlede bibelvidenskab. Den nye situa-
tion har nået et punkt, hvor man igen kan vove forsøget og skrive en lærebog, der
kan favne i hvert fald de vigtigste af de nye indsigter. Bortset fra at det er med per-
sonlig frygt og bæven, jeg kaster mig ud i et forsøg på at erstatte en ‘institution’
som Noacks bog, så kan en lærebog i Det Nye Testamente i dag aldrig blive auto-
ritativ på samme måde. Ingen enkelt fremstilling kan gøre krav på at repræsentere
hele faget. I stedet gælder det om at finde en personlig indfaldsvinkel, der får de
nytestamentlige skrifter til at falde på plads i et sammenhængende mønster. Den
indfaldsvinkel, jeg har valgt, er de nytestamentlige genrer.

Genrer

Når genkommende træk af både formel og indholdsmæssig karakter genfindes i
en større mængde af individuelle skrifter, kan man tale om en genre. Genren ind-
går i det kompleks af konventioner, som udgør det litterære system i en bestemt
periode. Genren er en slags stiltiende ‘aftale’ mellem forfatter og læser. Når læse-
ren støder på de og de træk i et skrift, forventer han, at hele skriftet tilhører den
og den genre. Genre-trækkene aktiverer således bestemte læserforventninger hos
den faktiske læser, som forfatteren kan appellere til.

Af en lærebog i Det Nye Testamente kan man forvente, at alle skrifterne i den
nytestamentlige samling bliver behandlet. Det vil også ske i denne bog. Men de
bliver ikke taget op i tur og orden, sådan som rækkefølgen er i den nuværende Bi-
bel. De vil heller ikke blive behandlet i en eventuel kronologisk orden. Derimod
vil de blive præsenteret i sammenhæng med den genre, de tilhører. Man kan altså
godt finde et af de yngste skrifter behandlet i forbindelse med en af de ældste gen-
rer. Fremstillingen af genrerne vil nemlig følge en form for kronologisk orden, så-
dan som jeg forestiller mig den. Man kan sige, at det er en slags genrernes teologi-
historie, der ligger til grund for fremstillingen.

Jeg forestiller mig, at de forskellige genrer i Det Nye Testamente forholder sig
til bestemte typiske problemstillinger, som den nytestamentlige kristendom blev
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konfronteret med i løbet af de første ca. 100 år af den nye religions historie. De
kristne befandt sig gang på gang i den situation, at deres erfaringer ikke svarede
til deres forventninger. De troede, at verden var indrettet på én måde, men ople-
vede at den fulgte andre love. Og de troede, at der skulle ske det og det, men måtte
konstatere, at verden udviklede sig helt anderledes. De blev udsat for det, man
kalder kognitiv dissonans: Deres viden blev ikke bekræftet; i stedet opstod der en
‘vidensmæssig disharmoni’, der måtte bearbejdes. Denne bearbejdelse skete ved
hjælp af de forskellige litterære genrer. Ved at studere de nytestamentlige genrer
vil man derfor også få et kendskab til grundtrækkene i den nytestamentlige kri-
stendoms teologihistorie.

Ved at vælge genrerne som indfaldsvinkel til en fremstilling af Det Nye Testa-
mente kombinerer jeg en litterær og en historisk tilgang. Genren er et litterært
middel, som forfatteren bruger til at kommunikere med sine læsere og til at bear-
bejde de emner, han skriver om. Men genrerne er i sig selv historiske fænomener,
der opstår, ændres og forsvinder. Vore dages litterære system opererer med nogle
andre genrer end antikkens. Derfor skal de forskellige genrer præsenteres i deres
historiske fremmedhed. Samtidig bliver de nytestamentlige genrer et indirekte
vidnesbyrd om de problemer og typiske dissonans-erfaringer, som kom til at be-
stemme udviklingen af den nytestamentlige kristendom. På den måde er genre-
studiet ikke alene litteraturhistorisk, det er også teologihistorisk. 

Typiske problemstillinger

De problemstillinger, der afspejler sig i genrerne, angår grundlæggende tre områ-
der: 1) Forholdet til den ikke-kristne omverden. 2) Den interne autoritetsudvik-
ling i de kristne menigheder. 3) Spørgsmålet om den tidslige orientering mod
fremtiden eller mod fortiden. Men der må også være en positiv kristen tro ‘før
problemerne’. Den kommer til orde i de tekster, der hører hjemme i gudstjene-
sten. Derfor handler bogens første kapitel om gudstjenesten og om de nytesta-
mentlige hymner.

Forholdet til den ikke-kristne omverden var problematisk, fordi den samfunds-
mæssige virkelighed syntes at modsige den kristne tro. Det var ikke Kristus, der
regerede verden, men syndige, vantro mennesker: jødiske konger og romerske gu-
vernører og i sidste instans kejseren. Der var ikke meget, der tydede på, at de krist-
ne samfundsidealer havde fremtiden for sig. Den genre, der bearbejder den
grundlæggende modsigelse mellem den kristne tro og den samfundsmæssige vir-
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kelighed var apokalyptikken, der gennem himmelske åbenbaringer afslørede, at
det sidste ord om verden ville lyde fra himlen, ikke fra jorden. Også på det mere
jordnære plan var der imidlertid problemer. De kristne søgte at leve i overens-
stemmelse med det kommende Gudsrige. Men hvordan skulle man forene denne
højspændte moral med et almindeligt hverdagsmæssigt liv? Det forhold blev be-
handlet i den formanende, parænetiske genre, der måske kan forekomme os lidt
for hverdagsagtig, men som forekommer i alle nytestamentlige skrifter.

Den indre autoritetsudvikling i de kristne menigheder forløb i overensstemmelse
med sociologen Max Webers autoritetstypologi: Først karismatisk, derpå traditi-
onel og til sidst institutionel autoritet (se s. 224). Forløbet afspejlede sig i tre kom-
plekse genrer, der hver for sig kunne tage mange forskellige problemer op. 

Den karismatiske autoritetstype viste sig i det apostolske brev, som Paulus udvik-
lede. Paulus var omrejsende missionær, men opretholdt forbindelsen til de menig-
heder, han havde grundlagt, ved hjælp af sine breve. Brevene forudsætter, at læ-
serne anerkendte Paulus som karismatisk talerør for den himmelske Kristus.

Evangelierne fortæller historien om den jordiske Jesus. Men de er skrevet for og
henvender sig til den anden generation af kristne. Evangelierne er ikke samtidige
med den ‘historiske Jesus’, men fortæller historien om den skikkelse, der engang
i fortiden var udgangspunkt for den nugældende tradition. De repræsenterer så-
ledes den traditionelle autoritetstype.

I den traditionelle autoritets periode udviklede modstridende læremæssige ret-
ninger sig, som alle påberåbte sig en fortidig autoritet. Der var til gengæld ingen
nutidige autoriteter, der kunne afgøre stridighederne. Da fandt nogen på at skrive
brev i en af de fortidige autoriteters navn. Hvis brevet blev modtaget som ægte,
ville striden være løst. Derved opstod det pseudonyme apostelbrev, der her betragtes
som en særlig genre. De pseudonyme breve indeholder typisk polemik mod en el-
ler anden form for vranglære. I de seneste af de pseudonyme breve viser der sig
tillige en interesse for menighedsledelsen, der knyttes til bestemte embeder. Den
sejrende institutionelle autoritetstype lader sig dermed skimte i horisonten. 

Det tredje grundlæggende problem var spørgsmålet om tidsorientering. Den op-
rindelige kristendom var fremtidsorienteret. Det var en eskatologisk religion; eska-
tologi er læren om de sidste tider. Paulus ventede Kristi genkomst og dommedag
i sin egen levetid. Man stolede på, at fremtiden ville bringe svar på alle gåderne,
og derfor var det ikke så presserende at finde forklaringer. Men Kristus kom ikke
tilbage, og til sidst måtte de kristne indse, at det først ville ske engang i en fjern
fremtid. Så lang tid kunne man ikke vente på svarene. I stedet søgte man forkla-
ringen på de ejendommeligheder, den kristne tro indeholdt, i fortiden – ikke
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mindst i kristendommens jødiske fortid, der var fremmed for de mange ikke-jø-
diske kristne. Der opstod en interesse for den kristne historie, som allerede var la-
tent i evangeliernes fortællinger om den fortidige Jesus, men som blev fuldt be-
vidst, da Lukasevangeliets forfatter føjede et historieskrift til sit evangelium. Det
var Apostlenes Gerninger, der ikke alene fremstiller Jesu tid som fortid, men også
apostlenes tid som historie.

Tilbage bliver der i Det Nye Testamente nogle skrifter, der ikke på samme
måde lader sig placeres i et genre-kronologisk forløb. Det er skrifter, der søger at
gennemlyse den kristne tro fra et andet intellektuelt miljø end det, de øvrige skrif-
ter tilhører. Det gælder Johannesevangeliet, der ser Jesus som en mere overjordisk,
åndelig åbenbarer end de øvrige evangelier. Og det gælder nogle skrifter, der har
karakter af kunstbreve, dvs. teologiske afhandlinger eller prædikener i brevform.
Hebræerbrevet er et sådant kunstbrev, der repræsenterer en helt original, jødisk
præget teologi. Også Efeserbrevet er et kunstbrev, der afspejler en lidt naiv pauli-
nisme fra tiden, da de paulinske breve blev samlet.

Tidshistorie og metode

Præsentationen af de nytestamentlige genrer og de enkelte skrifter er bogens ho-
vedanliggende. Men skrifterne blev til under bestemte samfundsmæssige, religiø-
se og politiske betingelser, som man skal kende til for at forstå dem i deres histo-
riske sammenhæng. En fremstilling af den nytestamentlige tidshistorie hører der-
for også til i en lærebog om Det Nye Testamente. Og ikke mindst i lyset af den
brogede situation, der har hersket inden for faget siden 1970’erne, hører et over-
blik over de bibelvidenskabelige metoder også med til en lærebog. 

For nogle læsere er den slags imidlertid pligtstof, der blot skal overstås, før man
kan komme i gang med hovedsagen. Jeg har derfor valgt at placere et kapitel om
tidshistorie og et kapitel om fagets metoder sidst i bogen. På den måde begynder
bogens første kapitel straks med hovedsagen, nemlig genrerne og skrifterne. Hvis
man efter endt læsning savner noget baggrundsviden, kan man få savnet opfyldt
i de to afsluttende kapitler. Hvis man gerne vil have kendskab til den historiske
og metodiske baggrund, inden man går i gang med hovedsagen, kan det anbefa-
les, at man begynder sin læsning med de to afsluttende kapitler. I det hele taget
har jeg bestræbt mig på, at de enkelte kapitler er så selvstændige, at de kan læses
hver for sig. Sådan vil en lærebog jo ofte blive brugt. På den anden side er bogen
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skrevet med henblik på at blive læst fortløbende, så det vil jeg da også håbe, mange
læsere gør. 

Jeg skal gøre opmærksom på, at kapitlet om tidshistorie under titlen “Sam-
fundsforholdene på Jesu tid” tidligere har været offentliggjort i antologien Histo-
rien om Jesus og Jesus i historien, DR Multimedie 1999, s. 27-44.

2. oplag
Bogen er generelt blevet modtaget godt, men mange anmeldere har efterlyst en
litteraturliste. Min erfaring er imidlertid, at litteraturlister meget hurtigt bliver
forældede, således at brugbarheden er begrænset. Jeg håber, at min bog bevarer
sin aktualitet længere end en litteraturliste ville bevare sin; derfor har jeg fastholdt
ikke at vedføje en litteraturliste. Samtidig har jeg tillid til, at søgemulighederne i
dag er så omfattende og lettilgængelige, at en trykt litteraturliste langt fra er en
nødvendighed. 

Geert Hallbäck
København, 10.9.2012.
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