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Teologi, historie og erindring
Tilegnet Niels Peter Lemche på 70-årsdagen, 6. september 2015
Nærværende nummer af Dansk Teologisk Tidsskrift er en festskriftudgave i anledning af professor emeritus Niels Peter Lemches runde
fødselsdag. Med udgangen af 2013 gik Niels Peter Lemche på pension
efter at have været professor i Det Gamle Testamentes Eksegese ved
Københavns Universitet siden 1987. Niels Peter Lemche begyndte sin
akademiske løbebane i 1964, han blev cand.theol. fra Københavns
Universitet i 1971, kandidatstipendiat i 1972 og seniorstipendiat i
1975. I årene 1978-86 var han lektor ved fakultetet i Aarhus, hvorefter han vendte tilbage til København og det førnævnte professorat
efter i 1985 at have erhvervet den teologiske doktorgrad. Niels Peter
Lemche har således været aktiv inden for teologien og eksegesen i
rundt regnet et halvt århundrede, og hans faglige overskud og gavmildhed har haft stor betydning for kolleger og studerende ved begge
de teologiske fakulteter i Danmark.
Som vejleder og underviser har Niels Peter Lemche altid været overordentlig generøs med sin tid og sin enorme viden. Semester efter
semester har han organiseret læsegrupper, og derved sørget for at nye
generationer af teologistuderende fik lært at læse “de andre” semitiske
sprog, såsom akkadisk, ugaritisk, aramæisk og syrisk. Dette særlige
engagement afspejles i nummerets første artikel, “Det syriske Adams
Testamente”, som er forfattet af flere af Niels Peter Lemches tidligere
studerende, der har nydt godt af de semitiske læsegrupper. Artiklen
er den første danske oversættelse af den ældste syriske tekstudgave af
den gammeltestamentlige pseudepigraf Adams Testamente (TestAd).
Oversættelsen er blevet til i et samarbejde mellem Peter Christensen,
Stefan Kristensen, Amanda Norsker, Anders Larsen, Kasper Siegismund, Martin Ehrensvärd og Søren Holst, som har videreført læsegruppetraditionen ganske i Niels Peter Lemches ånd.
Flemming A.J. Nielsen gennemgår i sit bidrag fortællingerne om
de to gudsmænd Elias og Elisa (1 Kong 16,29-2 Kong 13,25), og
sammenligner deres praksis og mirakelhandlinger med især arktisk
shamanisme. De to profeters adfærd har adskillige fællestræk med
shamanistisk praksis, dog udført i et rent monoteistisk univers. Nielsen identificerer Elias’ og Elisas praksis som litterær shamanisme, en
alternativ form for profetisme i Det Gamle Testamente.
Jesper Høgenhaven præsenterer i sin artikel Frants Peder William
Buhls (1850-1932) bibelteologiske arbejde. Buhl er især kendt som
den gammeltestamentlige ekseget, der indførte den historisk-kritiske
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bibelforskning i Danmark. Buhls sammenkædning af det teologiske
og eksegetiske med kirkens liv er imidlertid mindre kendt. Høgenhaven understreger den forbindelse, der ifølge Buhl består imellem en
fri historisk betragtning af bibelteksterne på den ene side og forståelsen af teksterne som vidnesbyrd om en guddommelig åbenbaring på
den anden.
Ingrid Hjelm tager i sit bidrag spørgsmålet om forholdet mellem
den Samaritanske Pentateuk (SP) og den Masoretiske Tekst (MT) op
til revision. Hjelm påpeger, at der inden for den bibelske tekstforskning er en tendens til at vurdere bibelmanuskripter i lyset af MT til
trods for, at tidlige bibelfragmenter ikke synes at understøtte en opdeling i en før-masoretisk og før-samaritansk tekstfamilie.
Thomas L. Thompson evaluerer de to arkæologer William G. Dever og Israel Finkelsteins nyere forskning på baggrund af en påstand
om, at de begge har distanceret sig fra såkaldt bibelsk arkæologi, dvs.
en arkæologisk praksis, der bestræber sig på at finde overensstemmelser mellem arkæologiske fund og Bibelen. Thompson fremhæver tre
eksempler, Salomo, Josija og landskabsarkæologi, og påpeger ud fra
Devers og Finkelsteins tilgang til disse eksempler en række metodologiske problemer i de to arkæologers arbejde.
Anne Katrine de Hemmer Gudme undersøger i sit bidrag en påstand, der er blevet genfremsat af arkæologen Yitzhak Magen i forbindelse med de nyere udgravninger på Garizimbjerget, nemlig at templet
på Garizim (ca. 450-110 f.Kr.) var bygget med templet i Jerusalem som
forbillede. Magen hævder, at templet i Jerusalem lignede det tempel,
der beskrives i Ezekiels Bog 40-48, og at templet på Garizim blev
bygget som en model af dette. Gudme gennemgår de arkæologiske
levn fra Garizimtemplets første byggefase (ca. 450-ca. 200 f.Kr.) og
konkluderer, at der ikke er arkæologisk bevis for, at helligdommen på
Garizim blev bygget med templet i Jerusalem som forbillede.
Mogens Müller tager diskussionen om Paulus’ forhold til jødedommen op med fokus på Galaterbrevet 6,16, der ønsker fred og barmhjertighed for “Guds Israel”. Det er omdiskuteret, om Paulus her
mener det kristne gudsfolk, de jødekristne eller det jødiske folk som
empirisk, etnisk størrelse. En analyse af brugen af “Israel” i de ældste
kristne tekster og særligt hos Paulus leder Müller til den konklusion,
at der i Galaterbrevet 6,16 må være tale om gudsfolkets troende “rest”
eller det “sande Israel”, dvs. de kristne.
Artiklerne i dette nummer af Dansk Teologisk Tidsskrift tilegnes
Niels Peter Lemche i taknemmelighed og med de varmeste lykønskninger fra redaktion og forfattere.
Anne Katrine de Hemmer Gudme og Jesper Høgenhaven
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Det syriske Adams Testamente
Stud.theol. Peter Christensen, stud.theol. Stefan Kristensen, stud.theol. Amanda Norsker, stud.theol. Anders Larsen, ph.d.-stipendiat Kasper Siegismund, lektor Martin
Ehrensvärd og lektor Søren Holst, Københavns Universitet
Abstract: The article presents a Danish translation of the oldest extant
manuscript of the Syriac Testament of Adam. This manuscript comprises
the two first sections (the Horarium and Prophecy) of the total of three
sections usually described as making up this composite text. In addition
to giving an introduction and translation, the article discusses key issues of the text’s language and theology and aspects of its interpretation
of the Garden of Eden story, such as the nature of the forbidden fruit,
the future fate of Adam and its Christological implications.
Keywords: Testament of Adam – Cave of Treasures – Adam literature –
Syriac pseudepigrapha – theosis.

En kort syrisk tekst, som har fået navnet Adams Testamente (TestAd),
kom til bibelforskeres kendskab, da et manuskript dukkede op i Vatikanbibliotekets orientalske samling i 1725, og blev første gang publiceret af Ernest Renan i 1853.1 Testamentet fandt ikke vej til den
storartede danske udgave af De Gammeltestamentlige Pseudepigrafer, som E. Hammershaimb m.fl. besørgede i perioden 1953-76, og
teksten synes i det hele taget at være blevet i nogen grad overset i den
ivrige beskæftigelse med ikke-kanonisk, bibellignende litteratur, som
blomstrede op fra midten af det 20. århundrede. Først i 1982 blev
den genstand for omhyggeligere granskning i en amerikansk ph.d.studerendes hænder og året efter udgivet i en mere alment tilgængelig
samling af Gammel Testamente-relaterede pseudepigrafiske tekster.2
Den anslås her til at stamme fra midten af det 3. århundrede e. Kr.
(Robinson 1983, 990; jf. 1982, 151).
At teksten i genrehenseende hører til de gammeltestamentlige
pseudepigrafer, ligger lige for. Det mest omfattende manuskript består af tre hoveddele: Et “Horarium” (kap. 1-2), her kaldet Timerne,
1. Ernest Renan, “Fragments du livre gnostique intitulé Apocalypse d’Adam, ou
Pénitence d’Adam ou Testament d’Adam, publiés d’après deux versions syriaques”,
Journal asiatique V, 2 (1853), 427-471.
2. Stephen Edward Robinson, The Testament of Adam. An Examination of the Syriac
and Greek Traditions, SBL Dissertation Series 52 (Chico: Scholars Press 1982); “Testament of Adam”, The Old Testament Pseudepigrapha, red. James H. Charlesworth
(New York: Doubleday 1983-1985), bd. 1, 989-995.
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som opregner nattens og dagens timer og de skabte væsener og fænomener, hvis lovprisning er henlagt til hver enkelt time; en egentlig
testamentetekst (kap. 3), ofte kaldet Profetien, hvor Adams sidste ord
til sin søn Set er nedfældet, og som rummer både tilbageblik på Paradis og en gengivelse af Guds løfte til Adam om Kristi fremtidige
gerning; og et Hierarki (kap. 4) over grupper af engle og himmelske
kræfter.3 At teksten i sin nuværende skikkelse er af entydigt kristen
herkomst, er lige så oplagt; den lægger sig hermed på linje med andre
gammeltestamentlige pseudepigrafer som fx dele af De Tolv Patriarkers Testamenter, som også anvender formelt set gammeltestamentligt
materiale og formsprog til at fremsætte kristne pointer, men adskiller
sig i denne henseende fra dele af den øvrige adamlitteratur (se herunder), der kan tænkes at være af rent jødisk proveniens.

1. Manuskript, palæografi, sprog og den litterære kontekst

Præsentation af Manuskript A

Det tilgængelige materiale for TestAd på syrisk foreligger i tre såkaldte
recensioner, det vil sige tre tekstudgaver, som er fordelt over otte konkrete manuskripter. Disse manuskripter stammer fra ca. det 9. til det
18. århundrede e. Kr., hvor Manuskript A fra ca. det 9. århundrede,
også kendt som BM Add 14,624, udgør den ældst kendte version af
teksten og er lagt til grund for den danske oversættelse, vi her fremlægger. Manuskriptet er skrevet på pergament og rummer Timerne for
både natten og dagen og Profetien, mens Hierarkiet ikke er med. Man
har i forskningen overvejet, hvorvidt Timerne og Profetien i Manuskript A udgør de originale versioner af TestAd, eller om de er baseret
på et ældre hebraisk eller græsk forlæg (Robinson 1982, 135-37).
Grundlaget for sidstnævnte antagelse består i, at ét manuskript med
græske fragmenter af Timerne fra det 16. århundrede, Paris 2419, indeholder navne for de forskellige timer skrevet med hebraiske bogstaver, omend selve navnene er græske (Robinson 1982, 105-07; 130).
Tanken om en græsk original til Timerne vanskeliggøres af, at ingen
græske fragmenter kan dateres tidligere end til det 15. århundrede,
mens der af Profetien slet ingen græsk version er overleveret.
3. En nutidig materialfilologisk tilgang vil anfægte det rimelige i at se et abstrakt
“værk” som det egentlige og de faktiske manuskripter blot som “vidnesbyrd” om
dette. En sådan tilgang vil næppe regne Hierarkiet, der kun forekommer i ét af de
otte syriske manuskripter, for en del af teksten. Vi har i det følgende koncentreret
os om det ældste syriske manuskript, Ms A, og dermed om Timerne og Profetien.
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Sproglige særtræk

Den syriske tekst i Manuskript A er skrevet helt efter sprogets regler,
og hverken Timerne eller Profetien virker mere influeret af græsk, end
det syriske sprog allerede var i forvejen. Robinson bemærker i sin
argumentation for, at TestAd oprindeligt er skrevet på syrisk, at der
optræder flere mulige syriske ordspil i Profetien 3,2; 3,3; 3,5. Således
kan der i 3,2 foreligge et ordspil på )SS, der betyder “maddike”,
men som også kan angive et tidsrum. I 3,3 findes muligvis et ordspil
på )YwX, der betyder “slange”, men har betydningen “orm”, når det
bruges anden gang – eftersom slanger ikke spiser mennesker.4 I 3,5
spilles måske på, at tY$ yrB, der betyder “min søn, Set”, hvis det
læses som ét ord, tY$Yrb, er meget tæt på at svare til “i begyndelsen”, tY$rB (Robinson 1982, 142). Umiddelbart står kun den syriske tekst tilbage som mulig original, skønt det i princippet er muligt,
at den har et græsk eller hebraisk forlæg.

Palæografiske særtræk

Skrifttypen i Manuskript A er Estrangela, den ældste syriske skriftype, men der er samtidig tydelige spor af den yngre skrifttype Serta
for bestemte bogstaver – Mens alef vilkårligt skifter form fra det ældre ) til det yngre ^, er dalet og resh altid skrevet med Serta, r og d .
Enkelte gange mangler den diakritiske markør, så man ikke kan se
forskel på de to bogstaver. Håndskriftens stil, som er identisk både
for Timerne og Profetien, vidner om, at der højst sandsynligt er tale
om den samme skriver for begge hoveddele af Manuskript A. Det
betyder ikke, at han nødvendigvis er ophavsmand til dem begge, men
i hvert fald, at han har set dem som sammenhængende dele. Der er
dog en enkelt forskel med hensyn til ortografien – brugen af adskillelsestegnet “ ”܀er begrænset til Profetien med én undtagelse til sidst
i Timerne. Normalt anvendes et andet adskillelsestegn i Timerne “.”
med samme betydning.

Den litterære kontekst for Profetien

Adams (eller Evas) “testamentetale” til Seth er en scene, vi kender
fra de varierede og meget udbredte skrifter om Adams og Evas liv
uden for Paradis og indtil deres død, den såkaldte ‘primære adamlit4. Således Robinson (1982), 182. Ordet )YwX kan dog hverken ifølge PayneSmiths eller Sokoloffs ordbog betyde “orm”, og meningen med udtrykket kan være,
at mennesket iflg. Gen 3 skal blive til støv – som slangen ifølge samme passage
skal spise. Et andet, ikke-filologisk, argument for at tanken om, at mennesket bliver slangemad, er af syrisk herkomst, er den selvsamme tankegangs forekomst hos
Afrahat, Demonstrationes XXIII 3, jf. Peter Bruns, Aphrahat: Unterweisungen I-II,
Fontes Christiani 5/1-2 (Freiburg o.a.: Herder 1991), 528.

DTT_Indhold_2015_3.indb 165

04-08-2015 14:16:09

166

Søren Holst m.fl.

teratur’. De to bedst kendte versioner er den græske Moses’ Apokalypse
(ApkMos) og den latinske Adams og Evas Liv (VitaAd). Profetien i Test
Ad placerer sig først og fremmest i fortælleuniverset fra den primære
adamlitteratur, og scenen har beholdt en del af sin sædvanlige narrative kontekst, hvor Adam ligger som en døende, gammel mand.
Adams død og begravelse er også her et vigtigt tema, hvor himlen
slukker sine lys (VitaAd 46, i syv dage; ApkMos 36), og det er englene
og de himmelske magter, der begraver Adam (VitaAd 48; ApkMos
40).
I den forbindelse beskrives også Adams sjæls opfart til himlen, idet
Guds barmhjertighed vil komme over Adam ikke bare ved tidernes
ende, hvor hans legeme skal opstå, men også ved hans død, hvor hans
sjæl går til en himmelsk mellemtilstand (ApkMos 37; VitaAd 47). Det
kan være denne forestilling, der gemmer sig bag den tilsyneladende
uoverensstemmelse i TestAd 3,3, nemlig at der vil komme barmhjertighed over Adam “efter en kort tid”, og at Gud ikke vil lade ham
“sygne hen i Dødsriget”. Gud forklarer nemlig samtidig, at Adams
guddommeliggørelse vil ske “efter mange år” (3,3) på et tidspunkt
efter kristusbegivenheden (3,4), som vil ske “efter tiderne” (3,1), hvilket må være mindst 6000 år (3,5). Altså ikke ligefrem “en kort tid”.
Profetien bringer også et interessant begreb på banen; “skattehulen”, )zG tr(M. Begrebet kendes fra den øvrige adamlitteratur,
først og fremmest fra skriftet Skattehulen, men også et andet skrift,
der lægger sig tæt opad, kaldet Adams Kamp.5 Det drejer sig om en
hule, Adam indrettede som bedehus og bolig efter sin uddrivelse fra
Paradis for at have et sted at tilbede Gud, og hvor han opbevarer
“skattene”, nemlig det guld, røgelse og myrra, som han har fået skænket af en engel. I TestAd 3,6 hører vi, at de tre vise mænd henter disse
ting i skattehulen, inden de bringer dem til Guds søn i Betlehem,
ligesom også selve “testamentet” nedfældes af Set og placeres i hulen.
I VitaAd 51,3 nedfældes Adams og Evas “testamenter” af Set på tavler
af sten og ler.
Hulen er også det sted, hvor Adam begraves efter sin død i de to
skrifter, og de harmoniserer forskellige traditioner omkring Adams
gravsted, idet fortællingens narrative skelet er beretningen om, hvordan Adams døde legeme transporteres fra skattehulen nær paradisets
5. Kendt under flere forskellige navne: A. Dillmann, Das christliche Adambuch des
Morgenlandes (Göttingen: Dieterich 1853); Ernst Trumpp, Der Kampf Adams (gegen die Versuchungen des Satans), oder: Das christliche Adambuch des Morgenlandes
aethiopischer Text, verglichen mit dem arabischen Originaltext (München: Verlag der
Akademie der Wissenschaften 1880); S.C. Malan, The Book of Adam and Eve: Also
called the Conflict of Adam and Eve with Satan, a book of the early Eastern Church
(London: Williams and Norgate 1882) o.a.
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have, med ind i Noas ark, og begraves under Golgata.6 Traditionen
med Adams grav under Golgata, som vi hører om først hos Origenes
(kommentar til Matt 27,33), spiller en afgørende rolle i Skattehulen
og Adams Kamp, idet disse skrifter har et stort fokus på det geografiske område med Golgata og Jesu grav som jordens centrum, hvor
Gud vil virke sin frelse (Sl 74,12; jf. tempelbjerget i jødedommen og
Gravkirken i kristendommen), og især Skattehulen udfolder AdamKristus-typologien på baggrund af dette forhold. Der optræder i denne forbindelse en “ontologisk” frelseslære, ifølge hvilken Adams frelse
vil ske i kraft af et adamslegemes (dvs. et menneskelegemes) lidelse,
død og opstandelse,7 og denne frelseslære – som er helt fraværende i
den primære adamlitteratur – ser ud til også at være grundlaget for
Adams frelse i TestAd (se kommentardel om Adam nedenfor).
Det nærmere slægtskab mellem TestAd, Skattehulen og Adams
Kamp er uklart, og det har særligt været diskuteret, hvorvidt TestAd
er litterært afhængig af Skattehulen, hvilket Robinson med baggrund
i blandt andet A. Götze, Die Nachwirkung der Schatzhöhle, mener at
kunne afvise. De to tekster optræder sammen i flere manuskripter,
men der kan på denne baggrund næppe konkluderes noget litterært
afhængighedsforhold imellem dem (Robinson 1982, 18-20; 30).

2. Oversættelse8

Derpå:9 Vor far Adams testamente.
1,1 Nattens første time: Dæmonernes taksigelse. Og i den time gør de
ikke fortræd, og de gør ikke nogen skade mod mennesket.
1,2 Den anden time: Duernes taksigelse.
6. Ifølge den primære adamlitteratur blev Adam begravet i det jordiske paradis
(ApkMos 40,6; VitaAd 48,3), hvilket minder mere om TestAd, mens en jødisk tradition placerer ham i ‘Patriarkernes Grav’, Makpelas hule i Hebron (BerR 58,4; PRE
20; jf. Gen 25,9).
7. Skattehulen 5,8-13 (efter inddelingen i Alexander Toepel, “The Cave of Treasures”, Old Testament Pseudepigrapha: More Noncanonical Scriptures, bind 1, red.
Richard Bauckham m.fl. (Grand Rapids /Cambridge: Eeerdmans 2013), 531-84);
Adams Kamp, bog I, kap. 14-15 (efter inddelingen i Malan 1882).
8. Oversættelsen er foretaget fra den fotografiske gengivelse af manuskript A i
Robinson (1982), 52-66. Især mhp. varianter i den øvrige manuskripttradition er
inddraget den seneste trykte tekstudgave, Michael Kmosko, “Testamentum patris
nostri Adam”, Patrologia Syriaca. Pars Prima: Ab initiis usque ad annum 350. Tomus
secundus, red. René Graffin (Paris: Firmin-Didot 1907), 1307-1360.
9. Det syriske bwt indleder typisk ikke blot et nyt kapitel eller hovedafsnit, men
også et nyt selvstændigt skrift i en kodeks.
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1,3 Den tredje time: Fis[k]enes, ildens og all[e] de nedre dybs taksigelse.
1,4 Den fjerde time: Serafernes helli[g]sang. Således hørte jeg, før jeg
syndede, lyden af deres vinger i Paradis, når seraferne baskede med
dem til lyden af deres helligsang, men efter jeg overtrådte loven, har
jeg ikke hørt denne lyd.
1,5 Den femte time: Vandets taksigelse, det, som er oven over himlen.
Således hørte jeg og englene lyden af kraftige bølger, som af et tegn
blev ansporet til at lovprise skaberens ære.
1,6 Den sjette time: Dannelsen af skyer og stor frygt midt om natten.
1,7 Den syvende time: Synet af vandets kræfter, når det sover. Og i
den time tages vandet op, og Guds præst blander hellig olie i det og
salver dem, som trænger, og de får hvile.
1,8 Den ottende time: Opblomstri(ng)10 af jordens græs, når duggen
falder fra himlen.
1,9 Den niende time: Kerubernes taksigelse.
1,10 Den tiende time: Menneskenes taksigelse og åbning af himlens
port, hvor alle levendes bønner går ind og tilbeder og går ud. Og i den
time bliver alt, som et menneske beder om fra Gud, givet til ham, når
seraferne og hanerne basker med deres vinger.
1,11 Den ellevte time: Glæde på hele jorden, når solen stiger op fra
Paradis og skinner på skabningerne.
1,12 Den tolvte time: Forventning om r[øgels]e og [s]tilhed, som
hviler [over] alle ildens [og vinden]s ordener, indtil [all]e præsterne
fremsætter røgelsen til hans guddommelighed, og så slippes alle de
himmelskes kræfter løs.
Nattens timer er fuldendte. Derpå: Dagens timer.
2,1 Dagens første time: De himmelske kræfters påkaldelse.
2,2 Den anden time: Englenes bøn.
2,3 Den tredje time: Fuglenes taksigelse.
2,4 Den fjerde time: Dyrenes taksigelse.
2,5 Den femte time: Taksigelse over himlen.11
2,6 Den sjette time: Kerubernes taksigelse – dem, som går i forbøn
for vores menneskeligheds uret.
2,7 Den syvende time: Indgang og udgang hos Gud, hvor alle levendes bønner går ind og tilbeder og går ud.
2,8 Den ottende time: Ildens og vandets taksigelse.
2,9 Den niende time: Englenes bønfaldelse – dem, som står foran
storhedens trone.
10. De sidste to bogstaver synes udeladt ved en skrivefejl.
11. I nattens femte time omtales vandet, som er oven over himlen. Det er der givetvis også tale om her.
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2,10 Den tiende time: Vandets hjemsøgelse, hvor ånden stiger ned
og svæver over vandet og over kilderne. Og hvis (ikke)12 Herrens ånd
steg ned og svævede over vandet og over kilderne, ville menneskene
blive skadet. Og alle, som dæmonerne så, ville de skade. Og i den
time tages vandet op, og Guds præst blander hellig olie i det og salver
dem, som trænger, og de bliver sunde og raske.
2,11 Den ellevte time. De retfærdiges jubelråb og glæde.
2,12 Den tolvte time, som er aftenen. Menneskenes bønfaldelse om
velvilje hos Gud, altings Herre.
3,1 Adam sagde til sin søn, Set: “Du har hørt,13 min søn, at Gud
vil komme til verden efter tiderne. Og han vil blive undfanget af
en jomfru og iklæde sig et legeme og blive født som et menneske og
vokse op som et barn og gøre tegn og undere på jorden: Han vil vandre på havets bølger, irettesætte vindene, og de vil blive rolige. Han
vil give tegn til bølgerne, og de vil stå stille. Han vil åbne de blindes
øjne, rense de spedalske, få de døve til at høre, de stumme vil tale, de
krumbøjede vil han rette ud, de lamme vil han gøre stærke, de fortabte vil han finde. Han vil uddrive onde ånder og kaste dæmoner ud.
3,2 Angående dette sagde Gud til mig i Paradis, da jeg havde plukket af frugten, hvor døden var skjult: ‘Adam, Adam, frygt ikke! Du
ønskede at blive en gud. En gud vil jeg gøre dig til. Dog ikke nu, men
efter mange år. Jeg vil udlevere dig til døden, og maddiker og orme
vil fortære dit legeme’.
3,3 Og jeg svarede og sagde til ham: ‘Hvorfor, min herre?’. Og han
sagde til mig: ‘Fordi du hørte på slangens ord, skal du og dit afkom
være føde for slangen. Og efter en kort tid vil der være barmhjertighed over dig,14 fordi du er skabt i mit billede. Og jeg vil ikke lade
dig sygne hen i Dødsriget. For din skyld vil jeg blive født af jomfru
Maria. For din skyld vil jeg smage døden, og jeg vil gå ind i de dødes
hus. For din skyld vil jeg skabe en ny himmel, og dine efterkommere
vil jeg lade herske i den.15
3,4 Og efter tre dage, hvor jeg vil være inde i graven, vil jeg oprejse
det legeme, som jeg har iklædt mig fra dig. Og jeg vil sætte dig på

12. Der mangler tilsyneladende en negation i ms. A. Den er der i ms. F og i den
græske, arabiske og etiopiske version.
13. Ms. B har “jeg har hørt”. Ms. F har “hør på mig”.
14. Kan også oversættes “på grund af dig” frem for “over dig”, hvorved det er menneskene som sådan, der vil blive vist barmhjertighed.
15. En anden mulig oversættelse er: “og dine efterkommere vil jeg være indsat over”.
Det forudsætter en sætningsopbygning med foransat objekt, der genoptages med et
pronominalsuffiks til sidst (“og dine efterkommere – jeg vil være indsat over dem”).
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højre side af min guddommelighed, og [j]eg [vil] g[øre] (dig)16 til en
gud, ligesom [du] øns[kede]. Og jeg vil tage gaven fra t[ræet]17 og
gen[oprette]18 dig og dit afkom, for det e[r] himlens retfærdighed’.
3,5 Du har hørt, min søn Set,19 at der skal komme en oversvømmelse, og den skal rense hele jorden på grund af din bror Kains døtre
– ham, som på grund af begær til din søster Lebuda dræbte din bror
Abel, fordi synderne var blevet skabt ved din mor Eva. Og efter oversvømmelsen skal verdens form vare ved i 6000 år, og så skal dens
ende komme”.
3,6 Og jeg, Set, nedfældede dette testamente, og min far døde,
og de begravede ham øst for Paradis over for den første by, som blev
bygget på jorden, hvis navn var Enok. Og Adam blev fulgt af engle
og himlens hærskarer, fordi han var skabt i Guds billede. Og solen og
månen blev formørket, og der var mørke i syv dage. Og vi forseglede
testamentet og lagde det i skattehulen med offergaver, som Adam
havde taget med ud fra Paradis: Guld og myrra og røgelse. Og kongesønnerne, vismændene, vil komme og tage dem og bringe dem til
Guds søn til Judæas Betlehem, til hulen.
Slu[t] på vor far Adams testamente.

3. Kommentar til udvalgte temaer

Timerne

Timerne er en opremsning af natten og dagens i alt 24 timer med dertil hørende handlinger, udført af dyr, engle, elementer og mennesker.
Denne fastsættelse af en daglig rytme med bestemte handlinger til
bestemte tider minder mest af alt om tidebønner, men adskiller sig
herfra ved at være mere deskriptiv end normativ, ved at indeholde alle
døgnets timer og ved ikke kun at beskrive menneskelige handlinger.
Der er ikke umiddelbart noget system at finde i timerne og den
handling, der følger med. Kun i den femte og ellevte time er der
16. Ms. B har på dette sted et selvstændigt kL. Det må i Ms. A være underforstået
eller udeladt ved en fejl; der er i lakunen næppe plads til, at verbet kan have haft
pronominalsuffix.
17. Der er en lakune her, hvor kun det første bogstav, alef, kan ses. Kmosko foreslår
“træ” ()NLY)), mens Robinson siger “Gud” ()hL)).
18. Kan også oversættes “lade vende tilbage” måske med henvisning til de dødes
opstandelse eller venden tilbage til Paradis.
19. Hvis man læser “min søn Set” som ét ord på syrisk, bliver det til “i begyndelsen”, jf. Gen 1,1. Dette kunne tale for syrisk som originalsproget til i hvert fald dette
sted (Robinson 1982, 63).
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paralleller mellem natten og dagen,20 men så få overensstemmelser
kan lige så godt være tilfældigheder. Selvom der ikke er et decideret
mønster at finde i døgnets timer, er de dog ikke alle sammen placeret
tilfældigt; på flere punkter passer indholdet med et døgn, der starter
ved solnedgang, og således er der en logik bag placeringen af nogle
af versene.21 Nattens sjette time, hvor der er stor frygt, passer nogenlunde med midnat (1,6), i nattens tiende time basker hanerne med
vingerne lige ved morgengry (1,10), og solen går op i den ellevte time
(1,11). Også bønner kan passe ind i dette skema: Den jødiske bøn
Shema bliver sagt ved det første og sidste dagslys og kan dermed passe
med, at menneskets taksigelse finder sted, når himlens port åbnes
for bønner i nattens tiende time (1,10), altså kort før solopgang, og
med menneskets bønfaldelse om velvilje i dagens tolvte time (2,12),
lige inden solnedgang (Bauckham 2008, 401-402). Også 1,7; 1,12 og
2,10, der omhandler forskellige præstelige gerninger, kan vidne om
faste tidspunkter for disse handlinger.
Hele tolv af natten og dagens timer omhandler taksigelse. Kun én
gang går subjektet for taksigelsen igen (keruber i 1,9 og 2,6), men ellers er det forskellige væsener, der hver gang gør taksigelse. Det er underforstået i alle disse vers, at det er Gud der takkes, hvilket bevidnes
i taksigelsernes tætte forbindelse til Salme 148. Salmen indledes med
“Lovpris Herren...” og derefter opremses alt, hvad der skal lovprise
Herren. Den underlige sammensætning af fisken og de nedre dybder,
)Mwh8t [n]whLKdw, med ild, )rwN, i nattens tredje time, kan stamme fra Sl 148,7-8, hvor havdyr, nedre dybder, )Mwh8t nwhLKw,
og ild, )rwN, også er kombineret i en lovprisning. I Sl 148,4 skal
vandet over himlen lovprise, et subjekt, der er gentaget i nattens femte
time. Men lige netop vandet over himlen leder også tankerne hen
på Gen 1,6-8; og Timerne er, ligesom lovprisningssalmen, fyldt med
referencer til skabelsesberetningen i Gen 1. En af de tydeligste af disse
er dagens tiende time, hvor ånden stiger ned og svæver over vandet,
)YM8 l( )PXrMw )Xwr )tXNd, som Guds ånd svæver over vandet i Peshitta Gen 1,2, )YM8 yP)8 l( )PXrM )hL)d hXwrw.
Referencerne til Gen 1 og forbindelsen til Sl 148 gør det tydeligt, at
de dyr, himmelske væsener og elementer, der indgår i Timerne, er et
udtryk for hele skaberværket. Taksigelserne er med andre ord hele ska20. Dagens femte time (2,5) er stort set en gentagelse af første sætning i nattens
femte time (1,5), bortset fra ordet vand, )YM, som højst sandsynligt er underforstået. Natten og dagens ellevte time handler begge om glæde.
21. At Timerne behandler natten før dagen, skyldes højst sandsynligt den gamle jødiske tradition, at døgnet starter ved solnedgang, jf. Richard Bauckham, The Jewish
World Around the New Testament, WUNT 233 (Tübingen: Mohr Siebeck 2008),
394 (note 10).
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berværkets taksigelse til skaberen. Ideen med at opremse alle døgnets
timer, selvom kun nogle af dem beskriver menneskelige handlinger,
kan være at sætte menneskets gudsdyrkelse ind i et større perspektiv.
Når en taksigelse eller anden handling fra noget skabt knyttes til hver
enkelt time, gøres menneskets gudsdyrkelse, med bønner og præstelige handlinger, til en del af skaberværkets daglige rytme, og den får
med andre ord en plads i hele skaberværkets hyldest til skaberen.
Noget af det mest interessante og obskure i Timerne er de præstelige
handlinger i 1,7 og 2,10. I 1,7 er der “syn af vandets kræfter, mens
det sover”. Hvem der ser vandets kræfter, fremgår ikke af teksten,
men kan måske tænkes at være et generelt “man” eller præsterne,
der nævnes umiddelbart efter. Præsterne tager vandet op, og blander det sammen med olie, og blandingen bliver brugt til salvning.22
Den samme sammenblanding sker også i 2,10, men her er en længere
indledende forklaring. Glosen, som vi har oversat med “hjemsøgelse”,
)twrw(S, kan betyde “tilsyn” eller “besøg”, men kan også have
den mere generelle betydning handling. Den næste sætning handler
om ånden, der svæver over vandet, og det forekommer nærliggende,
at det er ånden, der fører tilsyn med vandet, eller hjemsøger vandet.
Ånden gør tilsyneladende noget ved vandet i denne handling, som
beskytter menneskene mod at blive skadet af dæmoner. Her refereres
måske til dæmonerne fra 1,1, så de syge salves her sidst på dagen, for
at dæmonerne ikke skal skade dem i nattens første time. Selvom der
er ligheder mellem 1,7 og 2,10, og det er dem, “der trænger”, der bliver salvet, er resultatet i 1,7, at de får hvile, mens de i 2,10 bliver sunde
og raske. Det tyder på, at der er tale om forskellige “patienter”. Om
natten kan der være tale om dem, der er døende, mens det om dagen
kan være de almindeligt syge.
Timerne synes ikke umiddelbart at have en sammenhæng med Profetien, der følger efter. Der er ikke noget entydigt kristent indhold i
Timerne, hvorimod Profetien er fyldt med tydelige referencer til Det
Nye Testamente. Derudover er de to dele af Adams Testamente meget
forskellige, og overgangen imellem de to tekster virker ikke naturlig,
men springer fra en direkte tale til “Adam sagde...”. Af disse grunde
er det oplagt, at Timerne er skrevet uafhængigt af Profetien og senere
blevet brugt som indledning til denne (Robinson 1982, 156-158).

22. Måske er der tale om en helbredende olie fra barmhjertighedens træ, der skal
salve mennesket; jf. “Adams og Evas Liv” og “Mose Apokalypse”, jf. E. Hammershaimb, “Adamsbøgerne”, De gammeltestamentlige pseudepigrafer, red. Erling Hammershaimb m.fl. (København: Det Danske Bibelselskab 22001), 509-47; M.D.
Johnson, “Life of Adam and Eve”, The Old Testament Pseudepigrapha, red. James H.
Charlesworth (New York: Doubleday 1983-1985), bd. 2, 249-95 (255-56).
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Der er dog også en sammenhæng mellem de to tekster. Først og
fremmest har de samme fortæller. Timerne indledes ikke med “Adam
sagde...”, ligesom Profetien gør, men det er alligevel tydeligt, at Adam
er fortælleren, fx i 1,4 “Således hørte jeg, før jeg syndede, lyden af deres vinger i Paradis...”. Beskrivelsen her af Adams tid i Paradis inden
syndefaldet, sammen med de mange referencer til Gen 1, gør også
Timerne til en narrativ optakt til Profetien, der tager udgangspunkt
i Adams liv efter syndefaldet, idet han taler til sin søn, Set. Desuden
omtaler Adam også et tidspunkt, hvor han havde syndet, men dog
stadig var i Paradis (3,2). Også Eva, Kain og Abel er nævnt i Profetien (3,5). Timerne henviser altså til Gen 1, mens Profetien fortsætter
med 2-4 (Robinson 1982, 145). Derudover er der muligheden for, at
Timerne trækker på Hebræerbrevet, som Profetien også har tydelige
forbindelser til (jf. herunder).
Den mulige forbindelse til den nytestamentlige skrifttradition gør
det svært at afgøre om Timerne oprindeligt er skrevet i en jødisk eller
kristen tradition,23 men det er tydeligt, at det i sin nuværende form
må ses som sammenhængende med Profetien og dermed være en del
af et skrift fra en kristen tradition.

Nytestamentlig sprogbrug i Timerne?

I tilknytning til spørgsmålet om en oprindeligt jødisk eller kristen
herkomst for Timerne er det relevant at spørge, om der i Timerne, ud
over de oplagte allusioner til Gen og Salmerne, findes spor af nytestamentlig sprogbrug. To mulige referencer kommer på tale. Det første
sted er ved dagens niende time, hvor englene står “foran Guds storheds trone”, )twBrd )YSrwK mdQ. Inden for de bibelske tekster,
herunder de gammeltestamentlige apokryfer, findes “Guds storheds
trone” kun i to tekster: Vis 9,8 og Heb 8,1. I Vis beder Salomo til,
at Visdommen må drage ud fra tronen, mens det i Heb er Jesus som
Guds ypperstepræst, )rMwK br, som står ved tronens højre side,24
23. Der er argumenter for begge muligheder: De to bønner i 1,10 og 2,12, som
kunne være den jødiske bøn Shema , og døgnets start ved solnedgang taler for en oprindelig jødisk baggrund. Man har også fremhævet lighedspunkter mellem Timerne
og en tidlig jødisk liturgisk tekst, “Sange til Sabbatsofferet” fra Qumran (Stephen
E. Robinson, “The Testament of Adam and the Angelic Liturgy”, Revue de Qûmran
12 (1985), 105-110). De mulige referencer til NT og præsternes helbredende evner
i 1,7 og 2,10, som ikke ellers er set i den antikke jødedom, kan tale for en kristen
baggrund (jf. Bauckham (2008), 411).
24. Ordet rMwK betyder “præst” i neutral forstand på trods af, at den hebraiske
ækvivalent rm,Ko i GT udelukkende bruges til at beskrive afgudernes præster. Derfor
er det ikke af større betydning, at et helt andet ord for præst, )NhK, bruges i niende time, idet rMwK ikke har negative konnotationer på syrisk, og de to udtryk
altså er mere eller mindre synonyme.
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hvilket er interessant i forhold til dagens tiende time, som netop er det
andet mulige sted i Timerne, hvor kristne traditioner kunne skinne igennem. Her ser man en Guds præst, )hL)d )NhK, blande olie og vand
sammen for at “salve dem, som trænger ( oYcYL)d oYLY)), og de bliver
sunde ( oYS)tM) og raske”. Kombinationen af disse gloser genfindes én
gang, i Matt 4,24, nwN) yS)w … oYcYL)d oYLY)w. En anden
mulig forbindelse mellem TestAd (2,9 og 2,12) og Heb er ordet
)tP$Kt, bønfaldelse, som i NT-Peshitta forekommer én gang,
nemlig i Heb 5,7. Nytestamentlige allusioner forekommer naturligvis hyppigere i Profetien,25 men alt i alt forekommer det sandsynligt,
at også Timerne i den form, som man finder dem i Manuskript A,
trækker på nytestamentlige traditioner og måske særligt på Hebræerbrevet; det er dog vigtigt at huske, at den syriske litteratur er så
omfangsrig, at GT og NT alene ikke kan give det fulde billede af,
hvorfra TestAd eventuelt har ladet sig inspirere.

Den forbudte frugt

I Robinsons recension 2 findes der efter Adams gengivelse af Guds
løfte om guddommeliggørelse en bemærkelsesværdig passage, hvor
Set spørger Adam, hvad det var for en frugt, han spiste af i Paradis:
Og jeg, Set, sagde til min far Adam: “Hvad er navnet på den frugt, du
spiste af?”. Han sagde til mig: “Det var figenen, min søn, for gennem
den dør, som døden kom ind ad over mig og til26 alle mine efterkommere, skal livet komme ind til mig og mine børn […]”.

Denne tanke om figenen som den forbudte frugt findes også i et andet pseudepigrafisk Adamskrift, Moses’ Apokalypse 20,4-5. Selve idéen
er i og for sig oplagt ud fra den kanoniske beretning selv, eftersom
den eneste træsort, der specifikt bliver nævnt i fortællingen, er figenen (som Adam og Eva laver “tøj” af i Gen 3,7). Der findes også flere
steder i den rabbinske litteratur, hvor den samme tanke udtrykkes,
sammen med andre forslag til, hvad det kunne være for et træ. Ifølge
Talmud Bavli Berakot 40a mente Rabbi Meir, at der måtte være tale
om en vinstok:

25. Og forbindelsen til Heb er her endnu tydeligere: At Jesus “iklæder sig et legeme”,
)rGP 4BLw, ses kun et sted i NT, i Heb 10,5: yNt$BL) oYd )rGP. Ligeledes er der kun ét sted, hvor der svarende til TestAd 3,3 tales om, at Gud/Kristus
smager døden, m(+ )twM, nemlig Heb 2,9, )twM m(+.
26. Der bruges to forskellige præpositioner i ms. C. I ms. D bruges den samme
(“over”) to gange.
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For det er kun vin, der bringer klageråb over mennesket. Som det er sagt
(Gen 9), “og han drak af vinen og blev fuld…”. Rabbi Nehemias sagde,
at det var et figentræ, for ved det, som de blev ødelagt ved, kom de i orden igen. Som det er sagt (Gen 3), “og de syede figenblade sammen…”.
Rabbi Juda sagde, at det var hvede, for barnet kan ikke kalde “far” og
“mor”, før det smager smagen af korn.27

Et lignende udsagn findes i Sanhedrin 70b i en anden sammenhæng,
og samme idéer findes også i Pesikta Rabbati 42 og Genesis Rabbah
15,7. I sidstnævnte tekst er der også et forslag om, at det var en etrog
(en slags citrusfrugt), og en eventuel indvending mod hvede som
frugten fra træet imødegås med en påpegning af, at hveden i haven
selvfølgelig var høj som Libanons cedertræer! Der tilføjes endda et par
forslag til, hvilken sort af figner der kunne være tale om, men dertil
indvendes, at det slet ikke er meningen, at vi skal vide, hvilken frugt
det var, når Gud nu ikke har åbenbaret det i skriften.
I disse rabbinske tekster henvises der altså også til tanken om, at en
form for genoprettelse kommer igennem det, som bragte faldet – men
hvordan hænger det sammen med det, der siges i TestAd om, at livet
skal komme gennem figentræet? Er der noget i den kristne fortælling,
der lader figner spille en sådan rolle? I evangelierne findes som bekendt Jesu forbandelse af figentræet i forbindelse med tempelrensningen, hvor figentræet kommer til at symbolisere templet og den form
for jødedom, som repræsenteres af Jesu modstandere (Mark 11,1226). Her kan tanken om figenen som syndens frugt give en ekstra
nuance til læsningen – så bliver symbolet endnu voldsommere, idet
Jesu modstanderes vildfarelser så knyttes sammen med den oprindelige overtrædelse af Guds bud. Det kan imidlertid næppe være denne
historie om figenforbandelsen, der danner baggrund for udsagnet i
TestAd – for her skal figentræet spille en positiv rolle.
I stedet kan man måske knytte an til en tradition, som findes i
noget af den øvrige Adam-litteratur (fx Adams og Evas Liv/Moses’
Apokalypse). Her fortælles om Sets færd til Paradis for at få fat i livets olie, der kan helbrede den døende Adam. I en senere bevidnet
tradition vender Set tilbage med “a twig or seeds from which grew
the tree that eventually supplied the wood for the cross of Jesus”.28
27. Det bemærkes, at “hvede” og “synd” ligger lydligt tæt på hinanden på hebraisk.
28. Johnson (1985), 255-56. Den nok tidligste bevidnelse af denne tradition findes
ca. 1170 i Rationale divinorum officiorum af Johannes Beleth, i afsnittet “de exaltatione s. crucis”. Det relevante tekststykke findes citeret hos Wilhelm Meyer, „Die
Geschichte des Kreuzholzes vor Christus“, Abhandlungen der philosophisch-philologischen Classe der Königlichen Bayerischen Akademie der Wissenschaften 16 (1882),
103-166 (115-116). Her nævnes det også, at denne historie er blevet indflettet i visse
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En bagvedliggende tanke i stil med dette kunne være en måde at forstå udsagnet i TestAd recension 2. Endelig kan man henvise til Det
Gamle Testamentes beskrivelse af endetidens salighed, hvor enhver
skal sidde under sin vinstok og sit figentræ (f.eks. Mika 4,4).

Adam

I vers 3,4 forklarer Gud, hvordan løftet til Adam vil blive opfyldt:
“Og efter tre dage, hvor jeg vil være inde i graven, vil jeg oprejse
det legeme, som jeg har iklædt mig fra dig. Og jeg vil sætte dig på
højre side af min guddommelighed, og jeg vil gøre dig til en gud,
ligesom du ønskede.” Passagen ser ud til at gøre Adam til den ophøjede Kristus, og Adam-Kristus-typologien har i så fald fået sit mest
ekstreme udtryk, men det er svært at afgøre, præcis hvad meningen
er, fordi teksten er så kortfattet. Det legeme, som Gud har iklædt sig
“fra” Adam, forstås bedst sammen med de to andre recensioner som
det samme menneskelegeme, altså “fra” Adams slægt, som han også
iklædte sig ved inkarnationen (3,1), hvilket også gøres helt klart i recension 3 (se afsnit om recensionerne nedenfor). Spørgsmålet er, hvad
der ligger i, at Adam ophøjes og gøres til en gud.
Indtil Robinsons afhandling i 1982 var TestAd oftest blevet anset i forskningen som enten et stykke gnostisk litteratur eller udtryk for en stærkt heterodoks kristendom (Robinson 1982, 19-43).
Det skyldes ikke mindst forestillingen om Adams guddommeliggørelse, som Robinson kalder for skriftets “most striking doctrinal
feature”,29 men denne forestilling kan udmærket forstås inden for en
mere gængs, ortodoks teologi, nærmere bestemt i forbindelse med
den østlige kristendoms centrale forestilling om theosis, den troendes
guddommeliggørelse. Denne lære hænger nøje sammen med inkarnationsdoktrinen (jf. Athanasius: “For han blev menneske, for at vi
måtte guddommeliggøres”, De Inc. Verbi 54,3) samt læren om gudbilledlighed og en ontologisk frelseslære. At menneskets frelse forstås
som en helbredelse i forbindelse med den tabte gudbilledlighed, er
præmissen i adamlitteraturen men netop også et grundlag for den
østlige kristendom, hvor kristusbegivenheden virker “ontologisk” til
helbredelsen ved hjælp af Jesu lære og i kraft af påskebegivenhederne
og åndens udgydelse.
Theosis er et udtryk for den grundlæggende forståelse, at det at blive
kristen er begyndelsen på en udvikling, en frelsesproces, hvorigennem den troende allerede i dette liv kan få del i helbredelsen og kan
sene mss. af VitaAd. Se også Esther Casier Quinn, The Quest of Seth for the Oil of
Life (Chicago: The University of Chicago Press, 1962), 86ff.
29. Stephen E. Robinson, “Adam, Testament of ”, The Anchor Yale Bible Dictionary,
red. David N. Freedman (New York: Doubleday 1992), bd. 1, 68.
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blive igennem nåde, hvad Gud er af natur. Man afklæder sig “det
gamle menneske” og iklæder sig “det nye”, hvorved man nærmer sig
gudbilledligheden (Kol 3,10), ligesom man vil “tage del” i den guddommelige natur (2 Pet 1,4), fyldes med Guds fylde (Ef 3,19), blive
herliggjort og en Guds søn ligesom Kristus (Rom 8,9-19.30; Gal 4,57) og sandelig blive en gud (Joh 10,34; Sl 82,6).
Eftersom her er tale om apokalyptisk litteratur med eskatologiske
åbenbaringer skal vi forvente, at den strengt kronologiske fremstilling er veget til fordel for en tematisk fremstilling med kun udvalgte
elementer, der indrammer og belyser ét eller flere aspekter eller temaer.30 Gud giver i 3,3 et lille oprids af hele frelsesplanen i tre dele
(“For din skyld …”), og det tidsmæssige spring i beskrivelsen direkte
fra Golgata til den nye kosmogenese er et udtryk for kristusbegivenhedens sammenhæng med gudsrigets indstiftelse.31 Passagen med
Adams ophøjelse og guddommeliggørelse følger lige efter opridset
som en videre uddybning, og selvom det ser sådan ud, beskrives der
heller ikke her en snæver kronologisk sammenhæng mellem kristusbegivenheden og Adams frelse, men i stedet den virkningsmæssige
sammenhæng. Måske spiller også motivet om “plyndringen af Helvede” – forestillingen om Kristus i dødsriget, der besejrer døden og
tilvejebringer sjælenes frelse – ind her ligesom i de beslægtede skrifter Skattehulen (54,1-3) og Adams Kamp (IV, 5), men det er først og
fremmest den ontologiske frelseslære, der kommer til udtryk: Adams
frelse vil ske i kraft af, at Gud har oprejst et adamslegeme fra døden.
Adam-Kristus-typologien fornemmes i teksten, og at Adam skal
ophøjes til den højre side i himlen, kan endvidere være en “kristologisk” måde at give udtryk for den himmelske særstilling, som Adam
(på linje med de andre patriarker) ofte gives både i og uden for adamlitteraturen. I den primære adamlitteratur er det en del af Guds løfte
til Adam, at han skal indsættes i sit herredømme på den faldne Satans
trone i Paradis (ApkMos 39,2; VitaAd 47,2). I Abrahams Testamente
kap. 11 sidder Adam på en gylden trone uden for himlens første port,
og i Evas kryptiske drøm i det armenske skrift Adams Død placeres
han på en trone i himlen (v. 22).
I Skattehulen 2,12-25 iscenesættes Adam på baggrund af Gen 1,26
som en proto-Kristus ved sin skabelse, hvor han sidder på sin trone
med en herlighedskrone som hersker og herre over alt det himmelske og jordiske, og han gives af Gud at være konge, præst og profet.
30. Geert Hallbäck, “How to read an Apocalypse”, Studia Theologica 47 (1993),
91-100 (92).
31. Den kristne adamlitteratur er generelt karakteriseret ved en ‘påbegyndt eskatologi’, hvor kristusbegivenheden er både endetidens begyndelse og klimaks. Jf. også
TestAd 3,1: “Gud vil komme til verden efter tiderne”.

DTT_Indhold_2015_3.indb 177

04-08-2015 14:16:10

178

Søren Holst m.fl.

Ved sin dåb langfredag under Golgata (hvor han ligger begravet) får
Adam sit kongedømme tilbage sammen med præsteskabet og profetien (50,15), men pointen er her at slå fast, at det er den dag, hvor
disse tre ting tages bort fra jøderne, der hidtil har forvaltet dem, så de
nu overgår retsmæssigt til de kristne (48,29; 50,15). Adams særstilling, inklusiv hans kongedømme, bliver altså i dette skrift implicit et
udtryk for de kristnes særstilling, og dette forhold kan lige så vel gøre
sig gældende i TestAd. Hans efterkommeres himmelske herredømme
i TestAd 3,3 kan derfor også være det, der loves til Adam personligt
med hans ophøjelse til højre side og guddommeliggørelse. Ifølge Matt
25,33 vil gudsrigets arvinger blive stillet på højre side af Kristi trone,
når han vil komme og skille fårene fra bukkene, og i forskellige sammenhænge tales der i Det Nye Testamente om de helliges egne himmelske troner (Matt 19,28; Luk 22,29-30; Åb 3,12; 20,4). Blandt
andet 2 Tim 2,12 fortæller, at de troende skal “herske” med Kristus,
ligesom man ifølge Paulus er medarving med Kristus ved adoptionen
gennem troen og ånden.
Til sidst i TestAd 3,4 uddyber Gud Adams frelse yderligere: “Og jeg
vil tage gaven fra [træet] og genoprette dig og dit afkom, for det er
himlens retfærdighed”. Det er et gæt, at der skal stå “træet” i lakunen
(jf. noten til oversættelsen), men det uddybes altså endeligt, at Adam
og hans afkom kommer til at dele skæbne, hvilket netop indikerer, at
ligesom Adam skal også hele menneskeslægten blive guder og sidde
på højre side ligesom Kristus, altså “herske” i den nye himmel, jf. 3,3.
Rent teknisk vil frelsen tilsyneladende ske både i sammenhæng
med påskebegivenhederne og denne “gave”, og her er det muligt at
se en liturgisk substruktur. I østlig kristendom spiller sakramentet
krismering en vigtig rolle i forbindelse med dåben. Det svarer til den
vestlige kristendoms konfirmation, men hvor konfirmationen er blevet adskilt fra dåbsritualet, foretages krismering i direkte forlængelse
af dåben i form af en salvning med olie. Med ordene “seglet af Helligåndens gave” “bekræftes” dåben med denne olie, og den troendes
deltagelse i påskebegivenhederne og modtagelse af Helligånden er
fuldendt, hvorpå theosis nu kan realiseres. Der er grund til at forstå Adams “to-delte” frelse med henholdsvis påskebegivenhederne og
“gaven” i takt med denne østlige sakramentelære.
Sammen med forestillingerne om salvning med Helligånden (Luk
4,17; ApG 10,38; 2 Kor 1,21-22) og åndens besegling (2 Kor 1,22; Ef
1,13; 4,30) bygger sakramentet krismering på Apostlenes Gerninger,
hvor Helligånden betegnes som en “gave” (2,38; 8,20; 10,45; 11,17),
der gives til den troende ikke gennem dåben men ved en separat
håndspålæggelse efter dåben (8,14-17; 19,1-6; også 2 Tim 1,6-7). I
Efeserbrevet betegner “gaven” selve frelsen (2,8), idet Gud har “op-
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rejst” de troende sammen med Kristus og “sat os med ham i himlen”
(Ef 2,6). Adam-Kristus-typologien udfoldes i Rom 5, hvor Paulus
belyser omfanget af Guds nåde ved at modstille Adams overtrædelse med “gaven” som den forsoning, Gud nådigt har foranstaltet, og
“dem, som modtager mangfoldigheden af nåden og af gaven og af
retfærdigheden, skal herske i livet ved én, Jesus Kristus” (5,17).32 I
Rom 6,23 er “Guds gave evigt liv”. For så vidt den uheldige lakune i
TestAd 3,4 gemmer på “træet”, kan “gaven” betyde frugten fra livets
træ, der vil give Adam (og hans afkom) evigt liv og dermed gøre ham
til en gud, jf. Gen 3,22. Det er i den forbindelse påfaldende, at recension 2 på dette sted har en helt anden passage, hvor Adam forklarer
til Set, at ved figenfrugten “skal livet komme til mig og mine børn”
ved tidernes ende.
Robinson oversætter passagen ud fra den forståelse, at lakunen
gemmer på )hL) (“Gud”): “And I will receive favor from God”
(Robinson 1983, 994). Dette er problematisk, først og fremmest fordi
fortællesubjektet umotiveret er skiftet væk fra Gud (til Kristus?), men
også fordi ordet )tBhwM (“gave”) dårligt kan oversættes til favor.
Ganske vist bruges det til at oversætte χάρισμα i Peshitta, men det er
altid i betydningen “(nåde)gave”, og alle steder bruges et andet ord,
)twBY+, når der menes favor (χάρις,“nåde; gunst”).
Derimod kan vi uproblematisk oversætte til “gaven” med adskillige
fortolkningsmuligheder, der alle på en eller anden måde indbefatter
Guds givne frelse. Der er imidlertid flere forhold, der peger på, at
passagen henviser mere specifikt til åndens udgydelse, og at “gaven”
bedst forstås som Helligåndens gave, der effektuerer Adams theosis.
Løftet til apostlene om at skulle “døbes med Helligånden” (ApG 1,5)
opfyldes med åndens udgydelse, der beskrives i ApG 2,33 i et vers,
der minder særdeles meget om TestAd 3,4 både sprogligt og indholdsmæssigt, og sammen med Peshitta indskyder alle syriske tekstvidner
endvidere ordet “gave” i dette vers: “Og det er ham, der blev ophøjet
til Guds højre side, og han modtog løftet fra Faderen om Helligånden, og han har udgydt denne gave, som, sandelig, I ser og I hører.”
Sakramentet krismering kan tidligst spores til det 4. århundrede
i liturgierne i De Apostolske Forfatninger (Bog 7, kap. 44) og i De
Mystagogiske Katekeser, der traditionelt tilskrives Kyril af Jerusalem. I
sidstnævnte tales der om, at de kristne er “kristus’er”, og det beskrives, at ligesom Kristus kom op fra Jordanfloden og blev salvet med
Helligånden, således bliver også den kristne efter at være kommet
op fra dåbsvandet salvet med olien (III,1), og den er “Kristi gave,
32. Modsat de fleste græske tekstvidner har Peshitta ikke “gaven” i genitiv-forhold
til “retfærdigheden”.
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og ved Helligåndens tilstedeværelse bibringer den hans guddom”
(Χριστοῦ χάρισμα καὶ Πνεύματος ἁγίου παρουσίᾳ τῆς αὐτοῦ Θεότητος
ἐνεργητικὸν γινόμενον, III,3).
Der er naturligvis ikke noget træ involveret her. Men det er der i
den primære adamlitteratur, hvis narrative univers TestAd befinder
sig i (jf. afsnit ovenfor om den litterære kontekst). Her er det nemlig
et vigtigt tema, at “livets olie” fra det særlige “barmhjertighedens træ”
(VitaAd 36; 42; ApkMos 9,3) skal gives til Adam, ikke når han ligger
døende og dikterer sit “testamente”, men ved tidernes ende, og i en
nøglepassage forklares det til Set, at dette vil ske ved Kristi komme.
Olien fra træet i denne passage kan forstås på én gang som både Helligånden og den hellige olie, kirken bruger i sin salvningspraksis, især
ved krismeringen: “Guds søn skal selv komme og blive døbt i Jordans
flod, og når han stiger ud af Jordans vand, da skal han salve alle, der
tror på ham, med sin barmhjertigheds olie. Og barmhjertighedens
olie skal være fra slægt til slægt for dem, der genfødes af vand og den
Helligånd til et evigt liv” (VitaAd 42,3-4, cit. efter Hammershaimb
2001). Træet kan forstås som livets træ (jf. VitaAd 42,5), og med
olien fra træet får de troende del i det evige livs herlighed allerede i
dette liv.33 Det synes derfor rimeligt at gætte på, at lakunen gemmer
på “træet”, og at oversætte til “gaven fra træet”. Ved at bruge ordet
“gave” skabes forbindelsen mellem olien fra træet, åndens udgydelse
og krismeringen, menneskets indgang til frelsen.
Alt i alt kan Profetien i Adams Testamente forstås som et lille østkristent stykke adamlitteratur, der er vedkommende for den troende på
grund af de sakramentale og liturgiske undertoner (ligesom Timerne),
og som ser ud til at gøre det, der er oplagt: at udtrykke teologien i
den østlige kristendom i form af traditionerne fra adamlitteraturen,
hvor Guds løfte til mennesket, Adam, bliver til løftet om hans theosis.
Opfyldelsen sker i kraft af kristusbegivenheden, med påskebegivenhedernes helbredende virkning og med “livets olie” som “gaven”, der
skal gives til ham fra “barmhjertighedens træ”. Denne olie er Helligåndens gave, på samme måde som den udgydes over enhver af hans
slægt, der døbes og får denne gaves “segl”, krismeringens olie, til genoprettelsen af gudbilledligheden, theosis, som en kristus, en Guds søn,
en medarving til gudsriget. Frelseshistoriens primus motor i adamlitteraturen er Guds kærlighed til sine hænders værk, sit konkrete billede, Adam, hvis efterkommeres frelse ofte nærmest synes at være en
heldig bivirkning ved løftet til deres fader, og TestAd er ingen undta-

33. Forestillingen om salve til de kristne fra livets træ findes også i den pseudoclemmentinske Recognitiones 1,45 samt 5 Ezra 2,12 og Origenes, Contr. Cel. 6, 27.
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gelse: Det hele sker for Adams skyld. Således elskede Gud Adam, at
han selv blev til et menneske, for at Adam måtte blive en gud.

Adams og Evas døtre – og Kains og Sets slægter

Kains hustru, som forudsættes i Gen 4,17, må – hvis Gud ikke havde
skabt andre mennesker uafhængigt af familien Adam – være hans
søster. Døtre af Adam og Eva omtales ganske vist ikke i de bibelske
stamtavler, men heri adskiller Gen 4-5 sig ikke meget fra stamtavlerne i GT i øvrigt, der alle er fåmælte med hensyn til kvinderne, og
Kains hustru er narrativt set ikke mere mystisk end Sets, som man
aldrig hører nogen spørge efter.
Både jødiske og kristne fortolkningstraditioner har imidlertid sørget for at gøre det underforståede eksplicit og forklare, at Kain og
Abel giftede sig med deres søstre; et eller flere navne på døtre af de
to første mennesker nævnes i en række kilder;34 kun syriske kilder
kender navnet Lebuda, som både i TestAd 3,5 og i Skattehulen 5,19-21
forbindes med den tanke, at Abels død var et jalousidrab og ikke et
spørgsmål om Guds modtagelse af offergaver.
Når 3,5 desuden forklarer den fremtidige syndflod med henvisning
til “din bror Kains døtre”, afspejler det en tolkning af Gen 6,2, hvor
“gudesønnerne og menneskedøtrene” forstås som henholdsvis Sets
slægt og Kains slægt – og hvor man altså afviser den ældre forestilling, kendt fx fra 1 En 6-7, om seksuelle relationer mellem engle og
mennesker. En tolkning på linje med 1 Enok blev uproblematisk videreført af kirkefædre som Justin Martyr, Irenæus og Klemens af Alexandria, men kom på et tidspunkt i miskredit. Den ældste bevidnelse
af den tolkning, som TestAd her afspejler, angives gerne at foreligge
hos Julius Africanus.35 Julius formodes at have overtaget tolkningen
fra syrisktalende kristne (Klijn 1977, 64),36 og hvis Robinsons date34. Louis Ginzberg, The Legends of the Jews (Baltimore: Johns Hopkins University
Press 1998), I 108-09, V 138-39. James L. Kugel, Traditions of the Bible: A Guide to
the Bible as it was at the Start of the Common Era (Cambridge: Harvard U.P. 1998),
148-49. John Byron, Cain and Abel in Text and Tradition: Jewish and Christian
Interpretations of the First Sibling Rivalry, Themes in Biblical Narrative 14 (Leiden:
Brill 2011), 27-29.
35. Se fx Albertus F.J. Klijn, Seth in Jewish, Christian and Gnostic Literature, NTSup 46 (Leiden: Brill 1977), 61-62.
36. Sebastian Brock betegner tolkningen som “the dominant understanding … in
Syriac writers of all periods” (“Jewish Traditions in Syriac Sources”, JJS 30 (1979),
212-32; 226), og den findes da også i utvetydig skikkelse i 4. århundrede hos de
ældste ‘ortodokse’ syriske kirkefædre Afrahat (XIII 5; XVIII 9, jf. Peter Bruns
(1991), 318; 438) og Efrem (“Hymner om Paradiset” 1,11 og adskillige andre steder,
jf. Sebastian Brock, St. Ephrem the Syrian: Hymns on Paradise (Crestwood NY: St.
Vladimir’s Seminary Press 1990), 81-82). Derimod har en endnu ældre, men mere
teologisk omstridt, syrer som Bardesan ingen vanskeligheder med tanken om engle-
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ring af TestAd til midten eller slutningen af 3. århundrede holder stik,
kan vi altså med denne tekst være mindst lige så tæt på traditionens
kilde som hos Julius.

4. Andre recensioner og versioner
Som nævnt ovenfor findes den syriske tekst i to andre recensioner end
den, der er oversat her. Recension 2 adskiller sig ved ikke at indeholde
dagens timer, men til gengæld er det i det ene af manuskripterne i
denne gruppe, at man finder den del af teksten, der er blevet kaldt
Hierarkiet, og som fortæller om de himmelske magter og deres roller
i verden. Recension 3 har både nattens og dagens timer, men med
dagen først. Desuden optræder der her en introduktion, der eksplicit
forbinder Timerne med Adam – det fortælles, at da Adam blev syg og
skulle til at dø, fortalte han Set, hvad Gud fortalte ham om dagens
og nattens timer dengang, da han også blev sat til at give dyrene
navne. Efter Profetien indeholder recension 3 endvidere i forlængelse
af omtalen af gaverne, som skal gives til Guds søn, en kort notits om,
hvordan Davids salmer nøje har forudsagt alt dette.
Vi har ovenfor nævnt, at recension 2 identificerer den forbudte
frugt som en figen. Der er talrige andre mindre og større afvigelser
mellem recensionerne mht. den præcise ordlyd, rækkefølge osv. i Timerne, og mht. indholdet i Profetien. Her skal kun kort nævnes nogle
af de mere interessante fra sidstnævnte: I recension 2 siges det, at det
er Messias, der skal komme til verden, og ikke Gud (3,1), og ligeledes
er det Messias, der taler til Adam i Paradis (3,2). I 3,3 er det Eva, som
Adam klandres for at have lyttet til, frem for slangen som i recension
1.37 Til forskel fra recension 1, der taler om, at Adam skal sættes på
guddommelighedens højre side, bruger recension 2 her første person
med Messias som den talende. Derefter omtaler denne recension figenen som den frugt, der bragte Adam til fald (se ovenfor).
I recension 3 er der bl.a. en udvidet skildring af, hvordan Gud vil
smide Adam ud af Paradis, bøje hans ryg og få hans knæ til at ryste
af alderdom, inden han skal overgives til døden (3,2). Gud beskriver
nes rolle, når han i en diskussion om viljens frihed argumenterer med, at “hvis englene ikke havde besiddet fri vilje, ville de ikke have haft samleje (oYPtwt$M)
med menneskedøtrene, så de syndede og faldt fra deres plads”, H.J.W. Drijvers, The
Book of the Laws of Countries: Dialogue on Fate of Bardaiṣan of Edessa (Assen: Van
Gorcum 1965), 14.
37. Det skal her bemærkes, at den eneste forskel på “Eva” og “slange” på syrisk er
et enkelt yod.
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over for Adam sit inkarnationslegeme som “dit legeme” (3,3), og han
vil oprejse og ophøje “det legeme, jeg har modtaget fra dig” (3,4),
men Adam selv forklarer til Set, at Gud vil oprejse og ophøje det legeme, “han har modtaget fra dig” (3,4), og at han vil iklæde sig “vores
legeme” (3,1). Gud vil altså ophøje et legeme fra Adams slægt til højre
side, og ligesom i recension 2 siges det ikke, at Adam skal ophøjes til
den højre side. Rækken af udsagn, der indledes med “for din skyld”
i 3,3, er betragteligt udvidet i recension 3, bl.a. med omtale af Jesu
dåb, faste i 40 dage, korset, piskningen, eddiken osv. Efter omtalen af
ophøjelsen af den opstandne krop (3,4) indeholder recension 3 endvidere en direkte formaning til Set (og tilhørerne) om at overholde
Guds bud. I 3,5 er der en forskel i tidsregningen – hvor recension 1
og 2 taler om 6000 år, står der 10.000 åruger i recension 3.
Af interessante afvigelser i nogle af de øvrige overleverede versioner
skal her nævnes følgende: Den græske version omfatter kun Timerne.38 Her optræder dagens timer først, og der er en del afvigelser fra
den syriske tekst. Det mest påfaldende er, at hver time er forsynet
med et navn, skrevet med hebraiske bogstaver, ligesom der også optræder hebraiske bogstaver nogle andre steder i teksten. Det er imidlertid ikke hebraiske ord, der gengives, men græske (i de tilfælde, hvor
det overhovedet er muligt at få mening med dem). Noget tilsvarende
findes også i den ene form af den armenske version.39 Her har hver
time også et mystisk/magisk navn, og det fremhæves for hver time,
hvad den er gavnlig for, især mht. fremstilling af talismaner med forskellige magiske formål. Der findes også en anden form på armensk,
som kun omfatter nattens timer og ikke har navnene og de magiske
bemærkninger med.40 En interessant tilføjelse i nattens første time i
denne tekst er et citat fra Fil 2,10 om, at de himmelske, jordiske og
underjordiske skal bæve, som en forklaring på den tanke, at dæmonerne skal lovprise Gud.
Den arabiske og etiopiske version lægger sig tættest op ad den syriske recension 3, men der er talrige mindre afvigelser.41 Her skal blot
nævnes følgende: I den etiopiske er det ikke Gud selv, men “Gud den
Højestes ord”, der vil komme til verden (3,1). I 3,2 gengives “efter
mange år” med “efter kort tid”! I 3,3 gengives “efter en kort tid” med
38. Den græske tekst med oversættelse findes i Robinson (1982), 105-133.
39. Michael E. Stone, Armenian Apocrypha Relating to the Patriarchs and Prophets
(Jerusalem: The Israeli Academy of Sciences and Humanities 1982), 39-80.
40. Michael E. Stone, Armenian Apocrypha Relating to Adam and Eve (Leiden: Brill
1996), 167-173.
41. Begge versioner findes i Carl Bezold, “Das arabisch-äthiopische Testamentum
Adami”, Theodor Nöldeke zum siebzigsten Geburtstag, red. Carl Bezold (Gießen: Verlag von Alfred Töpelmann 1906), 893-912.
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“efter fem og en halv dag” (jf. ovenfor om Skattehulen). I forlængelse
af opremsningen af “for din skyld” i 3,3 slås der over i en lovprisning,
og eftersom den følger umiddelbart efter “Og alt dette for din skyld
Adam”, lyder det, som om det er Adam, der lovprises: “Til hvem der
er lovprisning og herlighed og magt og ære og tilbedelse og lovsang
sammen med hans far og den hellige ånd”. Enten identificeres Adam
her i udpræget grad med Kristus, eller også må man antage, at der er
faldet noget ud af teksten på dette sted.
Den arabiske version har nogle af de samme særtræk som den etiopiske (som givetvis har udgangspunkt i den arabiske). I 3,3 gengives
“efter en kort tid” med “efter fem og en halv af mine dage”. Den
påfaldende lovprisning, der findes i den etiopiske version, er der også
på arabisk. Her er den imidlertid ikke knyttet til Adam, men til Gud
(der står “og til hans søn og til den hellige ånd”). Desuden har den
arabiske version i 3,4 en understregning af, at ophøjelsen af den opstandne krop skal ske uden adskillelse: “jeg vil oprejse den krop, som
jeg har taget fra dig, og jeg vil føre den op med mig uden adskillelse
fra mig og sætte den ved den højre side af min guddommelighed, og
jeg vil gøre dig til en gud, som du ønskede”.
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Litterær shamanisme i Kongebøgerne –
sagaen om Elias og Elisa
Lektor, ph.d.
Flemming A.J. Nielsen, Københavns Universitet
Abstract: The Saga of Elijah and Elisha (1 Kgs 16:29 – 2 Kgs 13:25) deals
with the history of the cult of Ba’al in Biblical Israel. Its nucleus is a mosaic of 35 episodes containing several versions of the biographies of Elijah
and Elisha who are atypical Old Testament prophets belonging to a select
circle of “men of God”. Their saga supplements and comments on the
greater story of Biblical Israel, and it is argued that there is an affinity between them and the shamans known in particular from the Arctic world
and the aboriginal peoples of the Americas. Definitions of prophets and
shamans are briefly discussed, and the kind of shamanism associated with
Elijah and Elisha is described and named literary shamanism.
Keywords: Elijah – Elisha – shamanism – men of God – prophetism –
Books of Kings.

Elias og Elisa er atypiske gammeltestamentlige profeter. De tilhører
en eksklusiv skare af “gudsmænd” ()אנׁשי )ה(אלהים1 og er, med et par
mulige undtagelser, de eneste profeter, der siges selv at kunne udføre
mirakler,2 og oven i købet kan opvække døde. Der foreligger desuden
ikke andre beretninger om gammeltestamentlige profeter, der udnævner deres egne efterfølgere,3 og Elias’ spektakulære himmelrejse er naturligvis et kapitel for sig. Jeg vil her ikke forholde mig til disse to profeters eventuelle historicitet og derfor heller ikke forsøge at udrede det
1. Elisa er den person i GT, der hyppigst kaldes gudsmand; det sker i følgende fjorten episoder: 2 Kong 4,1-7, 8-17, 18-37, 38-41, 42-44; 5,1-19a, 19b-27; 6,1-7, 8-23;
6,24–7,20; 8,1-2, 3-6, 7-15; 13,14-20a. Kun i to episoder bærer Elias samme titel:
1 Kong 17,17-24; 2 Kong 1,2-17. Andre gudsmænd er fire unavngivne profeter (1
Sam 2,27; 1 Kong 13 / 2 Kong 23,16-17; 1 Kong 20,28; 2 Krøn 25,7-9) samt Moses
(Deut 33,1; Jos 14,6; 1 Krøn 23,14; 2 Krøn 30,16; Ezra 3,2; Sl 90,1), David (2 Krøn
8,14; Neh 12,24.36), Samuel (1 Sam 9,6-10), Shemaja (1 Kong 12,22; 2 Krøn 11,2),
Hanan (Jer 35,4) og Jahves budbringer (Dom 13,6.8).
2. Jahve står entydigt bag Moses’ og Arons mirakler i 2 Mos og 4 Mos; se Thomas
Overholt, Cultural Anthropology and the Old Testament (Minneapolis: Fortress Press
1996), 60. De mulige undtagelser er Esajas og Josva. Esajas fik et solur til at gå baglæns (2 Kong 20,9-11), men if. Es 38,4-8 var initiativet Jahves. Josva satte med sit
råb til Jahve tiden i stå: Jos 10,12-14, men det siges udtrykkeligt (v. 14), at Josva bare
var et menneske (og altså ikke profet), og at det var en engangsforeteelse.
3. Robert P. Carrol, “The Elijah-Elisha sagas: Some Remarks on Prophetic Succession in Ancient Israel”, VT 19 (1969), 400-415.
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komplicerede forhold mellem et litterært mesterværk og magtstrukturer i Syrien-Palæstina i den tidlige jernalder.4 “It is not necessary to assume a historical kernel behind any of these accounts”, skriver Thomas
Overholt (1996, 40) med rette. Emnet for den følgende undersøgelse
er derimod Elias og Elisa som litterære figurer. Jeg vil argumentere for,
at væsentlige dele af deres virksomhed lader sig forstå som en form for
shamanisme, som jeg her vil kalde litterær shamanisme.

Et dobbeltdrama
Sagaen om Elias og Elisa (1 Kong 16,29 – 2 Kong 13,25) har en formidabel virkningshistorie. I sin kanoniske form er denne lange fortælling formet som et dobbeltdrama, der så nogenlunde er på størrelse
med Markusevangeliet, og Thomas Brodie har påvist, at samme Markusevangelium har Septuaginta-versionen af denne komposition som
en af sine væsentlige inspirationskilder.5 Her skal jeg indskrænke mig
til tre punkter: blandt andet påviser Thomas Brodie en særlig sammenhæng med dobbeltdramaet ved Markusevangeliets begyndelse,
midte og slutning (Brodie 2000, 90-91). Adskillige detaljer i Mark
1,1-20 leder tanken hen på Elias: Den abrupte begyndelse (jf. 1 Kong
17,1), ørkenen hvor man kan møde engle (1 Kong 19,4-8) og blive
forsørget af vilde dyr (1 Kong 17,6), profetens ydre fremtræden (2
Kong 1,8) og discipelkaldelsen (1 Kong 19,19-21). I centrum af dobbeltdramaet står ilden og himmelfarten (2 Kong 1-2), og i centrum af
Markusevangeliet står forvandlingen af Jesus og det overjordiske lys
(Mark 9,2-3); til overmål nævnes Elias endda hele fem gange i den4. To meget forskellige forsøg på at gøre netop det er: Susanne Otto, Jehu, Elia und
Elisa, BWANT 152 (Stuttgart: Kohlhammer 2001); Marsha C. White, The Elijah
Legends and Jehu’s Coup, BJS 311 (Atlanta: Scholars Press 1997). Se desuden antologien Elijah and Elisha in Socioliterary Perspective, red. Robert B. Coote, SemeiaSt
(Atlanta: Scholars Press 1992).
5. Thomas L. Brodie, The Crucial Bridge. The Elijah-Elisha Narrative as an Interpretive Synthesis of Genesis-Kings and a Literary Model for the Gospels (Collegeville:
The Liturgical Press 2000), 86-95. Jeg abonnerer dog ikke på alle Brodies læsninger, herunder hans i øvrigt fascinerende ideer om, at dobbeltdramaet systematisk
genskriver det bibelske epos (“the Primary History”: 1-5 Mos, Jos, Dom, 1-2 Sam,
1-2 Kong), og at “Proto-Lukas” og Markusevangeliet genskriver dobbeltdramaet.
Sidstnævnte synspunkter har Brodie udviklet til en samlet hypotese om NT’s udviklingshistorie med Proto-Lukas som det ældste skrift: The Birthing of the New
Testament. The Intertextual Development of the New Testament Writings, New Testament Monographs 1 (Sheffield: Phoenix Press 2004). Om Lukasevangeliet, se også
The Elijah-Elisha Narrative in the Composition of Luke, red. John S. Kloppenborg
& Joseph Verheyden, LNTS (New York/London: Bloomsbury T&T Clark 2013).
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ne sammenhæng (Mark 9,4-5.11-13), og før forklarelsen på bjerget
kommer hele to bespisningsundere (Mark 6,30-44; 8,1-9), der langt
overgår, hvad Elisa kunne præstere (2 Kong 4,42-44). Endelig er der
sidste del af Markusevangeliet, hvor Elias nævnes i forbindelse med
Jesu død (Mark 15,35-36). Dertil kommer den abrupte slutning, hvor
kvinderne flygter fra den tomme grav (Mark 16,8), for også episoden
efter Elisas’ død ender brat med en tømt grav og et begravelsesfølge på
flugt, selv om det ikke er Elisa selv, der står op af graven, men et andet
lig (2 Kong 13,21). Thomas Brodies konklusion synes nærliggende:
“The Old Testament text does not account for Mark’s narrative, but
it has made an inextricable contribution” (Brodie 2000, 93).
Dobbeltdramaet falder i to dele med hver sin hovedperson, hhv. 1
Kong 16,29 – 2 Kong 2,25 (Elias) og 2 Kong 3-13 (Elisa), og det skildrer Ba’alkultens historie i det bibelske Israel. Thomas Brodie (2000,
1-27) har vist, at sagaen således afgrænset udgør en velkomponeret
helhed. Ganske vist dukker Elias først op i 1 Kong 17, han er fraværende i to kapitler om aramæerkrigene (1 Kong 20 og 22), og Elisa
nævnes ikke i det lange forløb 2 Kong 9,14–13,13, men alligevel vil
det være rimeligt at hævde, at begivenhederne efter Akabs tronbestigelse helt frem til Elisas død udspringer af de to hovedpersoners
profetiske virksomhed. Udrensning af Ba’alkulten danner et inclusio:
Ba’alprofeterne massakreres som kulmination på de første otte Elias
episoder (1 Kong 18,40), jf. nedenfor, og hen mod slutningen af dramaets anden del udryddes samtlige Ba’aldyrkere i både Israel (2 Kong
10) og Juda (11,18), hvorefter Elisa kan lægge sig til at dø (13,14-20a).
I dette dobbeltdrama indgår de to profeters personlige historier i to
serier episoder, der ikke altid fremstår som logisk forbundne. Elias’
historie fordeler sig på femten episoder af stærkt varierende længde,
og Elisas historie forløber i tyve mere fragmenterede episoder. I det
følgende skal gives et overblik over disse i alt 35 episoder, der udgør
grundstammen i sagaen om Elias og Elisa.

Ba’al-profeternes udryddelse

I den første episode (1 Kong 17,1) meddeler profeten kort og godt
kong Akab, at der først vil falde regn, når profeten selv siger til. De to
næste episoder igangsættes derimod af Jahves ord, der synes at skulle
redde en stædig profet fra følgerne af hans egen forkyndelse, der jo vil
medføre misvækst på ubestemt tid: Først forsørger ravnene Elias et
sted i Østjordanlandet (1 Kong 17,2-6), og dernæst sendes han til Sarepta i Fønikien, hvor en enke laver mad til ham af råvarer, som profeten skaffer til veje ved at udstyre hende med en magisk melkrukke
og en magisk oliekande (17,7-16). Enkens søn dør i fjerde episode og
genoplives ved Elias’ mellemkomst (17,17-24).
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I femte episode (18,1-2a) beordrer Jahves ord Elias til at mødes med
Akab og forkynde, at Jahve nu vil lade regnen komme. Mødet forsinkes imidlertid af to mellemliggende episoder. I sjette episode (18,2b6) sender kongen sin Jahvetro hofchef Obadja på inspektionsrejse i
det tørkeramte rige; det hedder endda, at også Akab tog af sted ad en
anden rute. Det kender syvende episode (18,7-16) ikke noget til, for
her står Elias pludselig foran Obadja, hvorefter hofchefen aflægger
rapport til sin konge.
Da Elias og kong Akab mødes i en ottende episode (18,17-40), er
temaet mærkeligt nok ikke regn, men tværtimod ild, da Elias arrangerer en styrkeprøve mellem Ba’al og Jahve: Den gud, som har, ikke
regnen, men ilden i sin magt, er Gud (v. 24). Mod slutningen af forløbet erklærer Elias at have handlet efter guddommelig instruks (v. 36),
men intet i det foregående tyder på det. Episoden – og dermed også
første del af den lange profetsaga – kulminerer med Elias’ brutale
nedslagtning af Ba’al-profeterne (v. 40).

Fra Karmel til Horeb

Omsider, i en niende episode (1 Kong 18,41-46), kommer regnen, og
en ny aktør i Elias’ historie indføres, da profeten sender sin karl ud
for at holde øje med vejret (18,43-44). Regnen bliver begyndelsen til
Elias’ flugt, der skal ende med at føre ham fra Karmels bjerg til gudebjerget Horeb (19,8). I tiende episode (19,1-3) flygter Elias fra Akabs
fønikiskfødte dronning Jezabels dødstrusler til Be’ersheba, hvor han
efterlader sin karl.
I elvte episode (19,4-18) rejser Elias fra Be’ersheba alene ud i ørkenen, hvor han beværtes med engleføde, der giver ham kræfter til at nå
frem til הר האלהים חרב, “gudebjerget Horeb” (v. 8). Den klage, han
fremfører til Jahve over, at israelitterne har forladt pagten, at Jahves
altre er ødelagt, og at alle Jahveprofeterne er dræbt med undtagelse
af Elias (v. 10.14), stemmer ikke overens med folkets nyvundne erkendelse af, at det er Jahve, der er Gud (18,39); desuden er der ingen erindring om hundrede Jahve-profeter, som Obadja havde reddet
(18,4). At Elias samtidig også klager over, at de Ba’altro israelitter
efterstræber ham, svarer ikke til den forudgående episode (19,1-3),
hvor flugten skyldes Jezabels trussel. Svaret på Elias’ klage er et sæt
instrukser: Han skal rejse tilbage gennem ørkenen til Damaskus og
salve Hazael til konge over Aram; det sker aldrig, derimod kommer
hans efterfølger Elisa langt senere til Damaskus og varsler revolutionen (2 Kong 8,7-15). Dernæst skal Elias salve Jehu til konge over
Israel; det gør Elisas discipel i 2 Kong 9. Sidst skal Elias salve Elisa
til profet i stedet for sig selv; det gør han ikke, derimod bliver Elisa
i tolvte episode (1 Kong 19,19-21) Elias’ hjælper (v. 21) og erstatter
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dermed den navnløse karl, der var blevet efterladt i Be’ersheba (v. 3);
foreløbig hører vi ikke mere til Elisa.
De fire episoder knyttet til Elias’ flugt fra Karmel til Horeb holdes dermed sammen af et tjenertema: Elias’ unavngivne karl erstattes
med Elisa, der som senere Jesu disciple (Mark 1,16-20) forlader alt,
hvad han ejer, for at gå i Elias’ tjeneste.

Nabots vingård

Trettende episode, historien om Nabots vingård (1 Kong 21), fremstår isoleret fra de øvrige Elias-episoder og kræver ingen forkundskaber af læseren; alle aktører præsenteres nærmere, og Elias er her
den klassiske deuteronomistiske profet, der på Jahves bud fremsætter
orakler over for kongen og varsler straffen for Akabs og Jezabels forbrydelse (vv. 20-24).

Elias’ himmelfart

De sidste to Elias-episoder koncentrerer sig om himmelfarten. Fjortende episode (2 Kong 1,2-17) danner optakt og skildrer Elias med træk,
der virker svært genkendelige på baggrund af de otte første episoder
(1 Kong 17-18). Han er ikke længere på flugt, men sidder uforstyrrelig
på toppen af “bjerget” og forsvarer sig med ild fra himlen mod at blive
arresteret for at have grebet ind i en kongelig sendefærd til Fønikien.
Sidste Elias-episode (2 Kong 2,1-14) er formet som en rejseberetning. Turen går fra Gilgal via Jeriko til Jordan, steder der er knyttet
til Moses’ efterfølger Josvas virke;6 Gilgal var Josvas første lejrplads
efter overgangen over Jordan (Jos 4,19). Første stop på Elias’ rejse er
Betel (2 Kong 2,2), “Guds hus”, det sted hvor Jakob i sin tid havde set
himmeltrappen (1 Mos 28,12), eller hvordan man nu skal forstå det
vanskelige סלם. I Betel befinder der sig da også profeter, der ved, hvad
der skal til at ske (2 Kong 2,3), selv om adgangen til himlen denne
gang tilvejebringes et andet sted. Det er første gang siden Elisas kaldelse til profettjener (1 Kong 19,19-21), at vi hører mere til ham, og i
modsætning til Elias’ navnløse karl, der fandt sig i at blive efterladt i
Be’ersheba, før profeten tog alene ud til gudebjerget Horeb (1 Kong
19,3), nægter karlens mere indsigtsfulde efterfølger Elisa at adlyde sin
herres befaling om at forføje sig. Da Elias endelig spørger, hvad han
er ude på, bliver det klart, at Elisa ønsker sig at blive udstyret med
to portioner af Elias’ ånd og dermed blive profet selv (2 Kong 2,1-9),
hvilket også sker efter Elias’ himmelfart (vv. 10-14).

6. Marvin A. Sweeney, I & II Kings. A Commentary, OTL (Louisville: Westminster
John Knox Press 2007), 272.
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Elias’ arvtager

I første Elisa-episode (2 Kong 2,15-18) foretages en forgæves eftersøgning af den forsvundne Elias. Elisas virke som gudsmand indledes
med en kort rejseberetning bestående af to kortfattede mirakuløse
episoder (2 Kong 2,19-22; 23-25), og tilbage i Samaria begynder
kong Jorams historie (2 Kong 3,1-3), som fjerde Elisa-episode (3,427) er flettet sammen med. Da der opstår vandmangel under en straffeekspedition mod den frafaldne vasalstat Moab, lader en modvillig
Elisa sig overtale til at skaffe et orakel fra Jahve og varsle, at den wadi,
hæren befinder sig ved, skal blive fuld af drikkevand. Da de følgende
begivenheder kommer til at forløbe som varslet af gudsmanden, er
det endegyldigt demonstreret, at Elisa er Elias’ sande efterfølger. Ligesom Elias kan Elisa skaffe vand og varsle, hvad der skal ske. Hos
begge gudsmænd tematiseres tørken som kaoselement, og tørkens
afslutning i fjerde Elisa-episode minder om den anden skabelsesberetning i Genesis, hvor udgangspunktet også er tørke (1 Mos 2,5), og
hvor det frembrydende vand, som i Elisa-episoden, ikke skyldes regn
(1 Mos 2,6).

Elisa, kvinderne og de hundrede Jahve-profeter

I de fem følgende episoder befinder Elisa sig i privatsfæren; tre episoder omhandler hans forhold til to kvinder, hvorefter han som leder og
forsørger af en profetgruppe udfører to alimentære mirakler i ottende
(2 Kong 4,38-41) og niende episode (4,42-44). Samme profetgruppe
ses længere fremme, i tolvte episode, hvor Elisa får en økse tabt i Jordanfloden til at flyde ovenpå (6,1-7).
I femte Elisa-episode (2 Kong 4,1-7) eliminerer gudsmanden en
forgældet profetenkes økonomiske bekymringer med et alimentært
mirakel, der ligner en variant af den magiske oliekande og den magiske melkrukke, som Elias i sin tid udstyrede en anden enke med (1
Kong 17,7-16). I fortsættelsen af Elias-episoden genoplivede profeten
denne enkes afdøde søn (1 Kong 17,17-24); også denne episode gentages og videreudvikles med de to følgende Elisa-episoder, der begge
handler om en rig kvinde fra Shunem. I sjette episode (2 Kong 4,817) tilbyder kvinden Elisa husly, når han er på gennemrejse, uden at
hendes mand tilsyneladende har noget at indvende, for som hun betror ham, drejer det sig om איׁש אלהים קדוׁש, “en hellig gudsmand” (v.
9). Elisa gør da også en ende på kvindens barnløshed, men da drengen dør i syvende episode (4,18-37), rejser moderen til Karmels bjerg
for at møde profeten. Elisas karl Gehazi, der første gang dukkede op
i fortællingen i sjette episode (4,12), forsøger her som en anden Jesusdiscipel (Mark 10,13) at forhindre den fortvivlede kvinde i at komme
for tæt på gudsmanden, men Elisa sender ham væk med besked om at
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lægge sin stav over den døde dreng. Det er først, da kvinden nægter at
forlade Elisa, at profeten selv ulejliger sig af sted, og miraklet sker da
heller ikke, før Elisa har anråbt Jahve, varmet drengen med sin krop
og to gange krummet sig sammen over ham (vv. 29-37).

Elisa, de spedalske og de blinde

Et nyt tema i Elisa-historierne i forhold til profetens store forgænger
Elias er spedalskhed, der som motiv afgrænser den følgende serie episoder. I tiende episode (2 Kong 5,1-19a) hører Elisa om en aramæisk
sendefærd til kongen i Samaria. Det forlanges, at kongen skal helbrede den aramæiske officer Na’aman for spedalskhed, og da Elisa
blander sig og ordinerer sin virkningsfulde kur, udtrykker Na’aman
efterfølgende sin anerkendelse ved at flytte et vognlæs jord – og dermed et lille stykke Israel – til sit eget land for at kunne bringe ofre til
Israels Gud, som han nu ved, er den eneste Gud i verden. Spedalskhedstemaet fortsætter i elvte episode (5,19b-27), hvor Elisas karl Gehazi, der ikke omtales i Na’aman-historien, snyder sig til lidt af den
løn, som Na’aman havde tiltænkt Elisa, og af sin herre straffes med
den spedalskhed, der havde sluppet sit tag i Na’aman.
Clairvoyance og blindhed er emnet for trettende Elisa-episode (2
Kong 6,8-23), hvor aramæerne forgæves forsøger at få den magtfulde
gudsmand udleveret fra en by, der viser sig at være bevogtet af ildheste og ildvogne. I seriens sidste, lange, episode (6,24-7,20) vender spedalskhedstemaet tilbage, da fire spedalske mænd tildeles rollen som
forkyndere af et godt budskab i en trængt situation (7,3-12), hvor
hungersnøden hærger under en aramæisk belejring af Samaria. Elisa
får skylden for ulykkerne, og den unavngivne konge sender derfor en
mand af sted for at hugge hovedet af ham, men Elisa belønner paradoksalt kongens dødsensfarlige utålmodighed med et frelsesorakel
(6,24-7,1).

Elisas sidste dage

Ved slutningen af Elisas profetkarriere tematiseres erindringen om
ham i to sammenhængende episoder. Over for en gammel kvindelig
bekendt, hvis søn han engang har genoplivet (2 Kong 4,18-37), varsler Elisa i femtende episode (8,1-2), at Jahve har tilkaldt hungersnød,
og at den vil vare syv år. Efter råd fra profeten tilbringer kvinden
disse syv år i udlandet. I den følgende episode (8,3-6), hvor kvinden
vender tilbage og beder kongen om hjælp til at generhverve den jord,
hun forlod før hungersnøden, er Elisa kun en erindring. I kongens
palads møder kvinden Elisas karl Gehazi i færd med at fortælle kongen om sin herres mange bedrifter. Her er Gehazi forkynder, og der

DTT_Indhold_2015_3.indb 191

04-08-2015 14:16:12

192

Flemming A.J. Nielsen

er ikke spor af, at han tidligere skulle have bedraget sin herre og blev
straffet med spedalskhed (5,19b-27).
På sine ældre dage udfolder Elisa sig som kongemager og implementerer dermed omsider den guddommelige befaling, Elias i sin tid
havde modtaget på Horeb (1 Kong 19,15-16). I syttende episode (2
Kong 8,7-15) udstrækker Jahves profet sin virksomhed til Damaskus,
hvor han varsler et statskup, der realiseres, da usurpatoren Hazael,
måske, myrder sin konge, Ben-Hadad; teksten synes bevidst uklar
på det punkt (v. 15). Tilbage i Israel får Elisa i attende episode (9,113) sin discipel til at salve officeren Jehu til konge og dermed starte
en revolution. Jehu får til opgave at udrydde hele Akabs slægt, så
Jahve får hævn for profeternes og Jahvedyrkernes blod, som Jezabel
har udgydt (vv. 6-10). Med stor ihærdighed udfører Jehu dette hverv
(9,14–10,17), og til overmål udrydder han alle Ba’aldyrkere i Israel og
tilintetgør Ba’als tempel (10,18-29). Da Ba’al-kulten også elimineres i
Juda (kap. 11), har Elisa efterhånden udspillet sin rolle i Kongebøgernes lange fortælling om forholdet mellem Jahve og hans folk.
De to sidste Elisa-episoder har død og opstandelse som tema. Da
Elisa dør (2 Kong 13,14-20a), er hans forhold til Israels konge, Joash,
sønnesøn af Jehu, yderst kærligt, og det sidste profeten foretager sig, er
at varsle tre israelitiske sejre over aramæerne. I sidste episode (13,20b21) begraves profeten, og da et andet lig ved en forhastet begravelse
nogle år senere kommer til at ligge for tæt på Elisas kraftfyldte knogler, bliver den døde levende og rejser sig op.

Dobbeltdramaet og det bibelske epos
Fire episoder af Elias’ og Elisas saga forekommer dybere integreret
i Kongebøgernes grundstruktur7 end det øvrige, meget omfattende
materiale: 1 Kong 21 (Nabots vingård), 2 Kong 1,2-17 (Akazjas død),
2 Kong 3,4-27 (krigen mod Moab) og 2 Kong 9,1-13 (Jehu salves).
Der er dermed også grund til at tro, at langt hovedparten af dobbeltdramaet hører hjemme i en sen fase af Kongebøgernes tilblivelse,8 og
7. Se fx Flemming A.J. Nielsen, “Det deuteronomistiske og det kronistiske historieværk som historieskrivning”, Bibel og historieskrivning, FBE 10, red. Geert Hallbäck & John Strange (København: Museum Tusculanum 1999), 83-102; Thomas
Römer, The So-Called Deuteronomistic History (London/New York: T&T Clark
2005).
8. Susanne Otto, “The Composition of the Elijah–Elisha Stories and the Deuteronomistic History”, JSOT 27 (2003), 487-508. Otto medtager dog ikke krigen mod
Moab i sin version af det tidligste materiale.
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det forekommer da også rimeligt at læse dele af det som kommentarer
til det bibelske epos i øvrigt (jf. n. 5). Det er almindeligt kendt, at
Elias-figuren opviser mange paralleller til Moses’ historie; det gælder først og fremmest Elias’ ørkenvandring og møde med Jahve på
Horeb, men også hans og Elisas mirakuløse overgang over Jordanfloden.9 Mindre spektakulære er de to episoder, hvor Elisa kaster salt
(2 Kong 2,19-22) og et stykke træ (6,1-7) i vandet for hhv. at gøre
det drikkeligt (2,21) og få en tabt økse til at flyde ovenpå (6,6); også
Moses kunne skaffe drikkevand ved at smide et stykke træ i udrikkeligt vand (2 Mos 15,23-25). Der er talrige andre eksempler. Her
skal fremhæves tre episoder, der lader sig forstå som kommentarer til
det bibelske epos:
Ved Horeb affærdiges et klassisk teofaniscenarie10 med et par bemærkninger om, at Jahve ikke befinder sig i den række af voldsomme
naturfænomener, som typisk markerer Jahves tilsynekomst; det understreges, at Jahve er et andet sted (1 Kong 19,11-13). Først da profeten hører קול דממה דקה, “lyden af en lillebitte stilhed” (v. 12), er det
tid for Elias til at komme ud af sin hule og tale med Jahve. Modsat
forholder det sig, da Moses møder Jahve på Sinaj bjerg (2 Mos 19).
Læseren af Elias-episoden skal dermed ikke vente, at Jahve vil give
sig til kende på samme måde, som Moses oplevede det, og skulle det
alligevel ske, skal Jahve ikke søges i det, der i Elias-episoden blot reduceres til ledsagefænomener, men i stilheden.
To episoder fremstår gådefulde, men giver mening, hvis de læses
som sådanne kommentarer. Tolv sten, hvormed Elias møjsommeligt
har opbygget et alter til Jahve, brændes væk af Jahves altfortærende
himmelske ild (1 Kong 18,38), og 42 drenge flås ihjel af to rasende
bjørne efter at være blevet ofre for Elisas forbandelse (2 Kong 2,24).
Det siges udtrykkeligt, at de tolv sten refererer til Israels tolv stammer
(1 Kong 18,31), og de er tydeligvis ekkoer af Moses’ alterbyggeri ved
Sinaj (2 Mos 24,4) og Josvas tolv sten i Gilgal (Jos 4). De er dermed
ladet med betydning, og det er derfor ganske overraskende, at de tilintetgøres sammen med hele Elias’ omfattende installation af gennemvådt brændoffer, brænde, alter og fyldt vandrende; selv jorden,
hvor det hele foregår, og vandet brændes væk, så ethvert spor af det
passerede helt forsvinder (1 Kong 18,30-38). Tilbage er kun erindringen og folkets deraf følgende erkendelse af, at Jahve er Gud (18,39),
og det er derfor nærliggende at læse begivenheden som en allegori for
den kommende tilintetgørelse af det bibelske Israel med samt dets
kultiske institutioner; tilbage vil kun være erindringen og forkyndel9. En anden type mirakuløs overgang over Jordanfloden står Josva og præsterne i
spidsen for: Jos 3.
10. Andre teofaniscenarier er Sl 18,8-16 og Hab 3,3-13.
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sen. På samme måde giver det mening at opfatte episoden med de 42
sønderrevne drenge som en allegori: 42 er et tal, der i et par andre
bibelske tekster også er forbundet med død og ødelæggelse,11 men
er også det præcise antal konger i det bibelske Israels kongerække
fra David til Gedalja (Nielsen 1999, 94-95). De to bjørne kunne så
tilsvarende være billeder på hhv. det nyassyriske og det nybabylonske imperium, som i den bibelske historieskrivning er årsag til hhv.
Nordrigets og Sydrigets undergang (2 Kong 17 og 25).

Elias og Elisa som shamaner
Sagaen om Elias og Elisa skildrer to ganske forskellige profetfigurer
(jf. Brodie 2000, 6-7). Elias er den solitære, egenrådige profet uden
alder, der dukker op i kong Akabs historie som Natan hos kong David
(2 Sam 7,2) næsten uden introduktion (1 Kong 17,1), og selv om han
fra første færd erklærer sin ubetingede troskab over for Jahve, skaber
han så mange problemer, at han må til samtale hos denne guddom,
hvorunder han modtager en serie instrukser, som ikke overholdes (1
Kong 19,15-16). Til sidst fjernes han fra menneskenes verden med en
ildvogn (2 Kong 2,11), så hans efterfølger Elisa kan fuldføre Jahves
vilje (2 Kong 8,13; 9,1-6). Perspektivet i Elias-episoderne er dermed
hovedsageligt vertikalt, og de er holdt sammen i en rejseberetning,
der fører profeten fra Karmels bjerg i nord til gudebjerget Horeb langt
mod syd og videre derfra til et sted i Østjordanlandet, hvor han afhentes af ildvognen. Elisa er derimod en mand med en karriere. Midt
i det daglige arbejde ved landbruget kaldes han af Elias til at gå i hans
tjeneste (1 Kong 19,19-21), og det er som profettjener, at han opfatter,
at noget er i gære. Han slipper derfor ikke sin herre af syne og bliver
vidne til hans himmelfart. Han arver Elias’ efterladte magiske kappe
(2 Kong 2,13), og hans omgivelser kan desuden bevidne, at han er i
besiddelse af Elias’ ånd (2,15). I sine velmagtsdage står han i spidsen
for en hel profetgruppe (4,38-44; 6,1), men han ældes og kaldes ligefrem “skaldepande” (2,23), og han har øjensynligt trukket sig tilbage
fra aktivt virke, da han sender en discipel af sted for at salve Jehu (9,13). Gehazis forkyndelse om den fraværende (8,4) viser, at profeten nu
lever et stille liv, og fra han sender sin discipel af sted, til han dør af
noget, der ligner alderdom (13,14.20), hører man ikke mere til ham.

11. Dom 12,6; 2 Kong 10,14; Åb 11,2; 13,5. Se Johannes Herrmann, “Die Zahl
zweiundvierzig im AT”, OLZ 13 (1910), 150-152.
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De mange paralleller mellem den gammeltestamentlige profetisme
og shamanismen har før været tematiseret.12 Det forekommer meningsfuldt at skelne mellem profeter og shamaner: sagt i korthed erklærer en profet at have modtaget en guddommelig åbenbaring, som
han føler sig forpligtet til at videregive til kongen eller den nærmeste
offentlighed,13 hvorimod en shaman, på bestilling eller eget initiativ,
evner at tage kontakt med usynlige ånder og derved løse konkrete problemer for sit lokalsamfund. I den forstand findes der både profeter
og shamaner i mange kulturer. “[A]s is generally known”, skriver Åke
Hultkrantz måske lidt optimistisk, “[a] prophet is … a person who
has had a revelation from the gods or the spirit world and feels compelled to preach the revelation”,14 og han definerer en shaman som
“a social functionary who, with the help of guardian spirits, attains
ecstasy in order to create a rapport with the supernatural world on
behalf of his group members.”15 Som shamanens hovedroller fremhæver Åke Hultkrantz (1978, 15-17), at han16 er healer, spåmand, psykopomp og jagtmagiker, men kun i særlige tilfælde offerpræst. I den
form er shamanismen især et udbredt og velbeskrevet fænomen i hele
den arktiske verden og det aborigine Amerika17 og kan, vil jeg mene,
komparativt belyse dele af den gammeltestamentlige profetisme. Shamanisme er ikke i sig selv en religion, men hvad Hultkrantz benævner
“a religious configuration” (1978, 11), og shamanisme genfinder man
da også inden for adskillige religioner. Shamaner er Elias og Elisa måske ikke efter Hultkrantz’ snævre definition, men beskrivelser af sha12. Arvid S. Kapelrud, “Shamanistic Features in the Old Testament”, Studies in
Shamanism, red. Carl-Martin Edsman (Stockholm: Almqvist & Wiksell 1967),
90-96. En nyere og særdeles nyttig studie er Overholt (1996). Se også Lester L.
Grabbe, “Shaman, Preacher, or Spirit Medium? The Israelite Prophet in the Light
of Anthropological Models”, Prophecy and Prophets in Ancient Israel, red. John Day
(New York/London: Bloomsbury T&T Clark 2010), 117-132.
13. Det udelukker naturligvis ikke, at en profet også kan varetage andre funktioner
som fx spåmand eller præst.
14. Åke Hultkrantz, “Ecological and Phenomenological Aspects of Shamanism”,
Studies in Lapp Shamanism, red. Louise Bäckman & Åke Hultkrantz (Stockholm:
Almqvist & Wiksell 1978), 9-35 (30).
15. Åke Hultkrantz, “A Definition of Shamanism”, Temenos 9 (1973), 25-37 (34).
16. I tråd med den gammeltestamentlige profetismes dominerende maskulinitet
tænkes der her på mandlige shamaner, men shamaners køn er en kompliceret problemstilling; se Bernard Saladin d’Anglure, Être et renaître inuit, homme, femme ou
chamane (Paris: Gallimard 2006).
17. Alice Beck Kehoe, Shamans and Religion (Long Grove: Waveland Press 2000)
vil med sin lidt studentikose kritik af Mircea Eliade (bl.a. Schamanismus und
archaische Ekstasetechnik (Zürich/Stuttgart: Rascher Verlag 1954)) ligefrem reservere shamantitlen til sibiriske udøvere af denne kunst. For en generel introduktion
til shamanismen i mere bred forstand se Piers Vitebsky, The Shaman (London: Duncan Baird 1995).
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manernes virksomhed viser alligevel, at disse to profetfigurer i højere
grad end andre gammeltestamentlige profeter lader sig sammenligne
med disse religiøse vismænd.
Hvad der måske i særlig grad konstituerer shamanistisk virksomhed, er forestillingen om hjælpeånder, som bistår shamanen. Sådanne
hjælpeånder samler den kommende shaman sig på øde steder, men
selv om det gælder om at samle mange af dem, før læretiden er forbi,18
har shamanen, i hvert fald i den inuitiske shamanisme, en særlig yndlingshjælpeånd, i Grønland kaldet toornaarsuk.19 I det monoteistiske
univers, som Elias- og Elisa-episoderne så klart er indskrevet i,20 er
det hovedsageligt Jahve, der varetager denne rolle over for de to hovedpersoner, og det er ikke i modstrid med forestillingen om en himmelsk hær underlagt Jahves kommando. Jahveprofeten Mika har set
den (1 Kong 22,19), Elisa og hans tjener kan se den i Dotan (2 Kong
6,17), og den aramæiske hær får den til sin skræk at høre ved Samaria
(7,6). Det er en vogn fra denne hær, der afhenter Elias (2,11), men da
Jahve ved andre lejligheder transporterer profeten, er det Jahves ånd,
der flytter ham; det ved både Obadja og halvtreds Jahveprofeter af
erfaring (1 Kong 18,12; 2 Kong 2,16). At shamanen kan transporteres
af sin hjælpeånd, kendes der adskillige eksempler på, bl.a. fra Grønland, hvor Paul Egede i sin dagbog for 1737 kunne berette om “en
stor slem Kone”, der if. den lokale overlevering i Diskobugten, hvor
han var missionær, bor “[a]llernederst i Jorden”. Denne kvinde råder
over fangstdyrene og kan kun besøges af en shaman (angakkoq) i følge
med sin hjælpeånd (toornaq), som tager shamanen ved hånden og leder ham gennem alle forhindringer.21 Den modsatte vej skulle det gå
ved en anden lejlighed, hvor missionæren lagde øre til en anekdote om
en shaman, der som hjælpeånd havde fået “det Hval-Ros-Hovet, som
de Dødis Siæle spiller Bold med i Nord-Lyset”, og ved hvis hjælp han
ved først givne lejlighed agtede at fare til himmels (Egede 1741, 44).
To gange opholder Elias sig på øde steder og lader sig beværte af
hhv. ravne (1 Kong 17,2-6) og Jahves sendebud (19,5-7), og begge
gange er disse magiske måltider skelsættende. Efter at ravnene har
18. Se fx Merete Demant Jakobsen, Shamaner. Mellem ånder og mennesker (København: Forum 2001), 47-55.
19. Birgitte Sonne, “Toornaarsuk, an Historical Proteus”, Arctic Anthropology 23
(1986), 199-219.
20. 1 Kong 18,24: האלהים אׁשר־יענה באׁש הוא האלהים.
21. Paul Egede, Continuation af Relationerne Betreffende Den Grønlandske Missions
Tilstand og Beskaffenhed (København: Johan Christoph Groth 1741), 45-46. Den
her nævnte kone bor i de fleste myter, der nævner hende, på havets bund og kaldes
da Havets Moder. Nogle eksempler kan studeres i Klaus Engelbrechtsen & Jørgen
Thomsen: Inuitisk religion og mytologi (Nuuk: Ilinniusiorfik Undervisningsmiddelforlag 2013), 19-27, 121-132.
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holdt ham i live, er Elias i stand til at fremtrylle ubegrænsede mængder af mad og opvække en afdød, hvorefter han for første gang anerkendes som gudsmand (17,7-24). Efter at Jahves sendebud har vartet
ham op, kan Elias gå fyrre døgn uden stop og holde møde med Jahve
på gudebjerget Horeb (19,8-18). Samtaler mellem Jahve og profeten
er ikke i sig selv et shamanistisk træk; det er præcis sådanne åbenbaringer, der kendetegner en profet. Det er det indledende ophold
i ørkenen, mødet med Jahves sendebud, det guddommelige måltid
og dets følger, der tilsammen gør Elias til en shamanagtig skikkelse
i denne episode. Derefter ser hans forhold til ild ud til at have forandret sig. Ved styrkeprøven på Karmel måtte han anråbe Jahve, før
den altfortærende ild væltede ned fra himlen (18,37-38). Da han skal
arresteres af kong Akazjas håndgangne mænd, kan en magtfuld Elias
kort og godt præsentere sig som gudsmand og bekræfte sit udsagn
ved selv at nedkalde den himmelske ild (2 Kong 1,10.12). Også Elias’
kappe sker der noget med. Han hyller sig i den under sit møde med
Jahve (1 Kong 19,13), og det skal vise sig, at den derefter har magisk
kraft. Med den gør Elias Elisa til en gudsmand (19,19), der kan se det
ellers usynlige (2 Kong 2,11-12; 6,17), og både han og Elisa kan dele
Jordanflodens vande med den sammenrullede kappe (2 Kong 2,8.14).
Hos Elias’ efterfølger Elisa er det til at begynde med Elias, der har
rollen som hjælpeånd. Elisa udbeder sig to dele af Elias’ ånd (2 Kong
2,9), og profeterne fra Jeriko kan se, at Elisas ønske er gået i opfyldelse:
“Elias’ ånd har slået sig ned over Elisa”, konstaterer de (2,15). At en
afdød kan være hjælpeånd, kendes også fra Hans Egedes beskrivelse af
den grønlandske shamanisme: “Endeel har deres egne afdøde Forældre
til Torngak [toornaq, hjælpeånd]”.22 I Elisas historie konstaterer kong
Joshafat af Juda, at Jahves ord er hos gudsmanden (3,12), men ved en
senere lejlighed klager Elisa over, at Jahve har holdt noget skjult for ham
(4,27); forbindelsen til den usynlige verden kan altså glippe. Shamaner
har imidlertid særlige metoder til at etablere denne forbindelse, og litteraturen er rig på beskrivelser af dramatiske shamanseancer.23 Da kong
Joshafat i alliance med Israels konge efterspørger en Jahveprofet, “hos
hvem vi kan søge Jahve”, og bliver henvist til Elisa (3,11), lader Elisa sig
modstræbende overtale til at formidle kontakten med ordene “bring
mig en musiker”. Derefter hedder det, at “mens musikeren spillede,
kom Jahves hånd over ham” (3,15: )ותהי עליו יד יהוה, og han fremfører da
sit orakel (v. 16). Skønt holdt i en afdæmpet tone tyder formuleringen
“Jahves hånd” på en trancetilstand, hvad man især kan finde eksempler på i Ezekiels Bog (Overholt 1996, 48), hvor Jahves hånd kommer
22. Hans Egede, Det gamle Grønlands Nye Perlustration Eller Naturel-Historie (København: Johan Christoph Groth 1741), 110.
23. Et udvalg fra Grønland kan ses i Demant Jakobsen (2001), 37-47.
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over “præsten Ezekiel” (Ez 1,3), hvorefter han får spektakulære visioner.
Livligt går det også for sig, da Jahves hånd kommer over Elias, så han
løber foran Akabs vogn hele vejen fra Karmels bjerg til Jizre’el (1 Kong
18,46). I en anden sammenhæng forbindes ekstatisk adfærd med musik
i Samuels instrukser til Saul (1 Sam 10,5), og samme Samuel forklarer
trancetilstanden med, at man forvandles til et andet menneske (10,6),
men derudover kan man ikke i GT læse meget om eventuel musikledsagelse til den profetiske virksomhed (Sweeney 2007, 283). Derimod er
musik en almindelig komponent i shamanseancer i mange kulturer.24
Shamaner kan se, hvad der er skjult for andre, og er dermed clairvoyante (Overholt 1996, 43-44). Elias kan på forhånd høre, at regnen
er på vej (1 Kong 18,41), og Elisas hjerte udspionerer den bedrageriske
Gehazi (2 Kong 5,26).25 Han kan høre, hvad der foregår i aramæerkongens sovegemak (6,12), han ved på forhånd, at han skal halshugges (6,32), og han ved at Jahve har kaldt på hungersnøden (8,1). Han
kan endda få Jahve til at bibringe andre evnen til at se det skjulte, og
han kan også få Jahve til at blinde hans fjender (6,17-18).
En særlig væsentlig opgave for shamaner er at være healere. Typisk
forklares sygdom da med, at den syges sjæl mangler, og shamanen kan
påtage sig at lede efter og skaffe den manglende sjæl tilbage (Overholt
1996, 30-32); Grønlands første missionær, Hans Egede (1741, 114)
beskriver endda, at de grønlandske shamaner mente at kunne skabe
nye sjæle i de syge mod passende betaling.26 I healingsprocessen indgår ofte, at shamanen puster på den syge, hvad Hans Egede var en af
de første til at beskrive.27 Denne veldokumenterede shamanpraksis
kaster lys over Elias’ adfærd, da han genopliver enken i Sareptas døde
24. For en række eksempler, se Overholt (1996), 48-49.
25. Det er nærliggende at forstå 2 Kong 5,26 som i Septuaginta: … οὐχὶ ἡ χαρδία
μου ἐπορεύθη μετὰ σοῦ ..., dvs. [wta]i ךlh ybl-al[h].
26. Paul Egede (1741, 30) rapporterer, at en shaman i et konkret tilfælde modtog
en stor messingkedel, en skjorte, et stykke narhvaltand og en kniv for at skabe en ny
sjæl i en patient, der led af et maveonde. Egede fortæller videre: “Den Maade han
brugte til at skaffe hannem nye Siæl, var denne: Han tog en Skoe-Solle og rystet
over hans Hovet, trykket den siden derpaa, klappet ham paa hans Lænder, og blæste
paa hans Hovet tre gange”. Sagen kom til missionærens kundskab, fordi patienten
oplevede, at behandlingen var virkningsløs.
27. Han opholdt sig i Grønland 1721-1736 og blev ofte anmodet om at puste på
patienter og kvinder, der ikke kunne få børn; se Flemming A.J. Nielsen, “En ukendt
grønlandsk katekismus fra 1724”, Grønlandsk Kultur- og Samfundsforskning 201314, 123-144 (124-125). Om kvinderne, se Hans Egede, Omstændelig og udførlig Relation Angaaende Den Grønlandske Missions Begyndelse og Fortsættelse (København
1738), 387: “de stakkels Qvinder, som ingen Børn kand faae, … ere ofte komne til
mig, og viist mig deres bare Liv, og bedet mig blæse paa dem, meenende, som de og
holde mig for en Angekok [angakkoq, shaman], at de, alleene ved det at jeg blæste
paa dem, skulle giøres beqvem til at føde Børn”.
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søn (1 Kong 17,17-24), for det viser sig, at den hebraiske tekst er kommet i urede. Miraklet sker, efter at Elias har råbt til Jahve og pustet
tre gange på drengen, fremgår det af Septuaginta, hvor formuleringen Καὶ ἐνεφύσητε τῷ παιδαρίῳ, “han pustede på drengen” (v. 21) er
uforenelig med det hebraiske verbum ויתמדד, “han strakte sig”. Jeg
vil mene, at den græske tekst her forudsætter en hebraisk tekst, som
masoreterne siden har rettet i, måske for at sløre Elias’ shamanistiske
adfærd. At masoreterne lod Elias strække sig, synes at være formuleret
komplementært til det kropslige ritual i den senere dødeopvækkelse,
Elisa foretager, hvor gudsmanden krummer sig sammen (2 Kong
4,35). Efter at Elias har pustet på drengen, råber han igen til Jahve,
denne gang med en bøn om at lade sjælen vende tilbage til drengen,
hvilket også sker, hvorefter drengen bliver levende (v. 22). Det shamanistiske element maskeres her af mange nutidige oversættelser, der
gengiver “ נפׁשliv”, men denne berøringsangst over for den dikotomi
af “( נפׁשsjæl”) og “( בׂשרkød”), der også impliceres af fx blodtabuet i
5 Mos 12,23,28 er der ingen grund til at opretholde.29
En af de væsentlige forskelle på profeter og shamaner er, hvem der
tager initiativet: Profeten agerer efter guddommeligt påbud, hvorimod shamanen har sin egen dagsorden eller arbejder på bestilling af
personer i lokalsamfundet. I den forstand agerer Elias og Elisa både
som profeter og shamaner. Profeter er de, når de fremfører et budskab
af guddommelig oprindelse; det kan være et domsorakel som i historien om Nabots vingård: 1 Kong 21,17-24, eller et frelsesorakel under
Samarias belejring: 2 Kong 7,1. Det er også i hans rolle som profet,
at Jahve beordrer Elias til at mødes med Akab for at varsle regn (1
Kong 18,1-2), men da mødet realiseres, har Elias en anden dagsorden
(18,17-19). Først efter den dramatiske styrkeprøve udtaler Elias det
forjættende varsel (18,41), og alligevel bliver regnen ikke til noget, før
Elias har udført et ritual, der er så kraftfuldt, at det senere udført af
Elisa genopliver en afdød (18,42-45, jf. 2 Kong 4,34-35); verbet ויגהר,
“han krummede sig sammen”, bruges ikke ellers i Biblia Hebraica.
Elias og Elisa tager i det hele taget ofte selv initiativet. I nogle
episoder anråbes Jahve, hvorefter miraklet sker; det gælder først og
fremmest de to dødeopvækkelser (1 Kong 17,21-22; 2 Kong 4,33-35),
styrkeprøven på Karmel (1 Kong 18,36-38) og episoden, hvor Elisa
får Jahve til at gøre både seende og blind (2 Kong 6,17-18). Da Elias
varsler tørke, nævnes Jahve kun i en ed (1 Kong 17,1). I andre situationer er guddommen overhovedet ikke involveret: Elias nedkalder uden
videre den himmelske ild over dem, der forsøger at arrestere ham (2
28. Her forekommer den danske 1931-oversættelse ganske rammende: “… du må
ikke nyde sjælen tillige med kødet”.
29. For en oversigt over betydningsmulighederne for נפׁש, se Overholt (1996), 33.
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Kong 1,9-12), men i øvrigt er det Elisa, der er den store mirakelmager. Han gør en oliekrukke uudtømmelig (4,1-7), skaffer en barnløs
kvinde en søn (4,8-17), gør en giftig gryderet spiselig (4,38-41), helbreder en spedalsk (5,1-19a), straffer med spedalskhed (5,19b-27) og
får en tabt økse til at flyde (6,1-7), alt sammen uden at indblande Jah
ve. To gange supplerer Elisa sin handling med et frelsesorakel, nemlig
da han renser drikkevandet ved Jeriko (2 Kong 2,19-22), og da han
bespiser hundrede mand med kun en smule mad (4,42-44); men også
her er det ham selv, der tager initiativet. Det er et velbeskrevet fænomen, at shamaner fastslår deres status og skaffer sig anerkendelse i lokalsamfundet ved at udføre, hvad der i litteraturen ofte omtales som
“tricks” (Overholt 1996, 39-42), og i Na’amanepisoden siges det da
også ligeud, at netop det er formålet med Elisas indgriben: “Han skal
indse, at der er en profet i Israel” (2 Kong 5,8). De to eneste gange,
hvor Elias kaldes “gudsmand”, er led i en eksplicit promovering af
ham: moderen til den genoplivede dreng erklærer, at hun nu ved, at
Elias er en gudsmand (1 Kong 17,24), og senere demonstrerer han
sin status som gudsmand ved at nedkalde den himmelske ild over
sin fjende (2 Kong 1,10-11). Mere forventelige i det bibelske epos er
mirakler, der eksplicit tjener til at forherlige Jahve og fremme erkendelsen af, at kun han er Gud; det gælder først og fremmest styrkeprøven på Karmel (1 Kong 18,39). Også Na’aman gør – på egne og den
implicitte læsers vegne – denne erfaring (2 Kong 5,17), selv om Elisas
erklærede formål med sin indgriben var et andet.
I den landbrugskultur, som den gammeltestamentlige verden så
selvfølgeligt forudsætter,30 er den arktiske shamans rolle som jagtmagiker irrelevant, og psykopomper er Elias og Elisa så vist heller ikke.
Alligevel opviser de karaktertræk, der gør dem sammenlignelige med
de shamaner, som ellers hører hjemme i nomadekulturer. Vi har set,
at en række episoder eksplicit forherliger gudsmanden frem for Jahve.
De to dødeopvækkelser er enestående i den gammeltestamentlige
profetisme,31 og de fører begge til ny erkendelse hos de involverede
mødre; efter Elisas præstation kaster moderen sig for profetens fødder
i en tilbedende gestus (2 Kong 4,37). At shamaner disponerer over en
særlig kraft, er den afsluttende episode om Elisas kraftfyldte knogler
et spektakulært eksempel på (13,20b-21).32
30. Hans Jørgen Lundager Jensen: Gammeltestamentlig religion. En indføring (København: Anis 1998).
31. Overholt (1996), 30: “Elsewhere in the Hebrew Bible, there is no reticence
about attributing to Yahweh mighty acts in the world of human experience, but
resuscitation was apparently not considered to be part of Yahweh’s repertoire”.
32. Også Paul Egede (1741, 44) kunne referere sære historier om shamaners knogler: “De fortalte mig om en Angekok [angakkoq, shaman] som nu var død. Den
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“The central idea of shamanism is to establish means of contact
with the supernatural world by the ecstatic experience of a professional and inspired intermediary, the shaman”, skriver Åke Hultkrantz
(1978, 11) og opregner fire hertil svarende shamanistiske konstituenter: 1) ideen om en overnaturlig verden, som man kan få kontakt til;
2) shamanen som agerer på sin gruppes vegne; 3) shamanens hjælpeånder; 4) shamanens ekstase eller trance. Som det vil være fremgået,
genfindes alle fire konstituenter i sagaen om Elias og Elisa, og man
kan måske betegne denne sagas særlige variant som jahveficeret shamanisme.33 Nok er Elias hjælpeånd, da Elisa påbegynder sit virke (2
Kong 2,15), men begge gudsmænd er i deres praksis ubetinget loyale
over for Jahve, og dobbeltdramaet som sådan er indskrevet i en deuteronomistisk præget kontekst og kan læses som kommentarer dertil.
Shamanismen er ikke en særlig primitiv form for profetisme, som
det tidligere har været hævdet.34 De fleste af de 35 Elias- og Elisaepisoder, der her er identificeret, kan læses som en alternativ form for
profetisme, som her skal betegnes litterær shamanisme, og som ikke
blot udfolder sig inden for den etnisk-nationale diskurs, der ellers dominerer det bibelske epos, men sprænger disse rammer og genfindes
i den jødedom og kristendom, der udvikler sig under indflydelse af
sagaen om Elias og Elisa.35 Men det er en anden historie.

samme sagde de, havde for nogle Aar tilforne været parterit Leed for Leed af Torngarsuk [toornaarsuk, shamanens særlige hjælpeånd] uden for Huuset; og der hans
Broder fant Støkkerne paa Marken, bar han dem ind og lagde dem tilsammen, hver
Lem til sin Sted. Da han nu havde ligget nogen Stund begynte han igien at blive
heel og levende som tilforne”.
33. Jeg kan helt tilslutte mig Thomas Overholts karakteristik af “the shamanistic
pattern discernible in the Elijah and Elisha narratives” (1996, 39): “It is not a remnant of some “pure” and exotic Siberian shamanism, on its last legs in Israel and
about to disappear in the evolutionary triumph of a higher religious form, mono
theism. It is rather a pattern heavily influenced by Yahwism and part of it”.
34. Johannes Lindblom (Prophecy in Ancient Israel (Oxford: Basil Blackwell 1962))
henviser shamanismen til et kapitel om “Primitive Prophecy” (s. 6-12) og afviser
med bestemthed, at Jahves  רוחhar det fjerneste at skaffe med “the spirits of the
shamans or the jinn of the pre-Islamic Arabs; nor is there any question of possession
in the proper sense of the word” (s. 57-58). På samme måde henviser K. Goldammer
shamanismen til en “möglichen frühzeitlichen Hintergrund des späteren hochreligiösen biblischen Prophetismus” (“Elemente des Schamanismus im Alten Testament”,
Ex Orbe Religionum. II, red. C.J. Bleeker m.fl., SHR 22 (Leiden: Brill 1972), 266285 (285); forfatterens kursivering).
35. Overholt (1996), 39. Om shamanisme i antik jødedom og tidlig kristendom,
se bl.a. James R. Davila, Descenders to the Chariot. The People behind the Hekhalot
Literature, JSJSup, 70 (Leiden: Brill 2001); Pieter F. Craffert, The Life of a Galilean
Shaman. Jesus of Nazareth in Anthropological-Historical Perspective (Cambridge:
James Clarke & Co 2008).
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Abstract: Frants Peder William Buhl (1850-1932) is credited with introducing modern critical exegesis in a Danish theological context. This
article attempts to track Buhl’s theological concerns. Buhl saw his work
as an academic theologian in close connection with the faith and life
of the Christian church. In his earlier works he defends a conservative
historical position, including a Mosaic origin for Deuteronomy. Later,
he embraces basic insights promoted by Julius Wellhausen, and accepts
Pentateuchal source criticism and a late date for the Priestly source as
founded on valid historical arguments. Buhl retained an independent
position with regard to Wellhausen, and remained a great admirer of
the conservative scholar Frantz Delitzsch. As a biblical theologian, he
worked out a perspective which assigns significant value to the biblical
texts as witnesses to a divine revelation unfolding through the course
of history, and maintained that historical research at a critical basis is
essential to a proper theological understanding of the Old Testament
scriptures.
Keywords: Old Testament theology – Buhl, Frants – Pentateuch – biblical criticism – biblical theology – canon of the Old Testament – Wellhausen, Julius – Delitzsch, Frantz

Frants Peder William Buhl (1850-1932) er i dansk teologis historie
kendt som den gammeltestamentlige ekseget, der indførte den historisk-kritiske bibelforskning i Danmark, og som forsvarede “bibelkritikkens” ret og betydning over for dens modstandere.2 Min1. Tilegnet Niels Peter Lemche i venskab og taknemmelighed i anledning af hans
fødselsdag. Ikke alene falder den på samme dato som Frants Buhls (6/9); men gennem sit omfattende og innovative eksegestiske forfatterskab har Niels Peter Lemche
udvist et inspirerende engagement netop i spørgsmål, der knytter sig til gammeltestamentlig og bibelsk teologi.
2. En kortfattet og nuanceret fremstilling af Buhls indsats og position i forhold
til diskussionerne om “bibelkritikken” findes i Københavns Universitet 1479-1979.
Bind V: Det teologiske Fakultet, red. Leif Grane (København: G.E.C. Gad 1980),
442-448. En koncis levnedsbeskrivelse er Johannes Pedersen, “Buhl, Frants Peder
William”, Dansk Biografisk Leksikon IV, red. Povl Engelstoft (København: J.H.
Schultz Forlag 1934), 340-344. En kort beskrivelse fra Buhls hånd af sine studieår foreligger i: Indbydelsesskrift til Kjøbenhavns Universitets Aarsfest til Erindring
om Kirkens Reformation (Kjøbenhavn: J.H. Schultz 1878), 96-97. Se også Knud
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dre opmærksomhed har eftertiden generelt viet Buhls position som
gammeltestamentlig teolog og den sammenkædning af det teologiske
arbejde – herunder den bibelske eksegese – med kirkens eller den
kristne menigheds liv, som stod centralt i Buhls egen forståelse af sin
indsats. Det er denne bibelteologiske side af Buhls arbejde, som skal
trækkes frem i det følgende, hvor jeg vil forsøge at vise den indre forbindelse, der ifølge Buhl består imellem en fri og uhildet historisk betragtning af bibelteksterne på den ene side og forståelsen af teksterne
som vidnesbyrd om en guddommelig åbenbaring på den anden.
Buhl, der blev teologisk kandidat i 1874, havde i København studeret Det Gamle Testamente hos Christen Hermansen (1806-1882)
og semitiske sprog hos August F.M. van Mehren (1822-1907). Han
havde desuden også lejlighed til at studere i Leipzig og høre Frantz
Delitzsch (1813-1890) og Heinrich Leberecht Fleischer (1801-1888).
Ikke mindst Delitzsch må have gjort et stort indtryk på Buhl, der
livet igennem bevarede en dyb agtelse for denne forsker.
I 1880 blev Buhl docent og fra 1882 professor i teologi med Det
Gamle Testamente som fagområde. I 1890 modtog han kaldelsen
til at blive Delitzsch’ efterfølger i Leipzig. Her virkede han frem til
1898, hvor han vendte tilbage til København, nu som efterfølger for
van Mehren i professoratet i semitisk filologi. Det gammeltestamentlige professorat var i mellemtiden overtaget af Buhls efterfølger, J.C.
Jacobsen (1862-1948).
Buhls arbejde havde international rækkevidde. Flere af hans bøger
blev oversat til tysk og engelsk; og han fik blivende betydning ikke
mindst i kraft af, at han forestod en gennemrevideret ny udgave af
Wilhelm Gesenius’ (1786-1842) hebraiske ordbog. I Danmark kom
hans lærebøger – specielt Det israelitisk-jødiske Folks Historie og hans
kommentarer til Esajas og Salmerne – til at præge flere generationer
af teologer.3
Jeppesen, “Frants Buhl as an Old Testament Scholar: The Isaiah Commentary in
Danish”, Genesis, Isaiah and Psalms: A Festschrift to honour Professor John Emerton
for his eightieth birthday, red. Katharine J. Dell m. fl., Supplements to Vetus Testamentum 135 (Leiden/Boston: Brill 2010), 153-162; Jesper Høgenhaven, “Biblical
Scholarship in Northern Europe”, Hebrew Bible/Old Testament: The History of its
Interpretation. Volume III: From Modernism to Post-Modernism (The Nineteenth and
Twentieth Centuries). Part 1: The Nineteenth Century – a Century of Modernism and
Historicism, red. Magne Sæbø (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2013), 223243 (236-239). For Buhls bibliografi se J. C. Jacobsen, “Frants Buhl”, Teologisk
Tidsskrift for den danske Folkekirke, 4. række, 6 (1925), 271-291; “Supplement til
Fortegnelsen over Prof., Dr.phil. et theol. Frants Buhls literære Arbejder”, Teologisk
Tidsskrift for den danske Folkekirke 5. række 4 (1933), 159-160.
3. Kaj Munk (Foraaret saa sagte kommer. Erindringer (København: Westermann
1944), 322) beskriver i sine erindringer, hvordan han under læsningen af Buhls historie blev inspireret til at kaste sig ud i affattelsen af skuespillet En Idealist om kong
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I forhold til den bibelkritik, som i løbet af det 19. århundrede var
vokset frem særlig i Tyskland, stod det københavnske fakultet i perioden med Christen Hermansen som professor i Gammel Testamente
som en bastion for relativt konservative synsmåder. På denne baggrund måtte Buhls introduktion af kildekritik inden for fortolkningen af Mosebøgerne virke som et nybrud. Det er dog bemærkelsesværdigt, at Buhl stedse indtog en uafhængig kritisk position og fx
på ingen måde var en ukritisk discipel af Julius Wellhausen (18441918), hvis kildekritiske studier af Pentateuken og Israels historie fik
banebrydende betydning for den gammeltestamentlige forskning i
1800-tallets slutning. På væsentlige punkter tilsluttede Buhl sig ganske vist Wellhausens kritiske position: Han accepterede således, at
Pentateuken måtte være sammensat af fire oprindeligt selvstændige
kildeskrifter fra forskellige perioder. Samtidig forblev Buhl dog livet
igennem – under fuld anerkendelse af den historiske undersøgelses,
herunder kildekritikkens, saglige berettigelse – en selvstændig forsker
med et skarpt blik for nuancer og med en udtalt modvilje mod alt for
omfattende totalløsninger, der ikke lod nuancerne i det gammeltestamentlige tekstmateriale træde frem. Og der er endvidere ét væsentligt
aspekt ved bibeleksegese i en teologisk kontekst, som Buhl vedblivende lagde vægt på: Udgangspunktet for teologien og den teologiske bibeleksegese er den kristne menighed, idet det er menighedens
hellige skrifter, der tolkes. Det betyder ikke, at eksegesen får sine
resultater foreskrevet; men den kristne menigheds synspunkt er ikke
noget, eksegesen kan se bort fra.

Buhls tidlige arbejde om Pentateuken
Første gang Buhl tager selvstændig offentlig stilling til de kritiske
teorier om Pentateuken, som Wellhausen og andre repræsenterede, er
i en artikel fra 1878 om Femte Mosebogs affattelsestid og oprindelse.4
I dette tidlige arbejde indtager Buhl i udgangspunktet det samme
konservative standpunkt som sine lærere ved det københavnske faHerodes den Store: “Nu sad jeg altsaa i Buddinge med Examen et Par smaa Maaneder foran mig og repeterede Buhls Det jødiske Folks Historie og læste om Herodes
den Store og stødte paa en parentetisk Beklagelse af, at Shakespeare ikke var faldet
over dette Stof. Det gav et Ryk i mig. Det var, som om en Pegefinger løftede sig ud
af Bogens Parentes og strakte sig mod mig i et: Du er Manden”.
4. Frants Buhl, “Naar er Femte Mosebog affattet? (Indledning til Undersøgelser
om Pentateuchens Oprindelse.)”, Theologisk Tidsskrift (1878 (uden binddnummer)),
129-168, 194-227.
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kultet. Buhl går således kritisk til opfattelsen af Deuteronomium som
et værk fra kong Josijas’ tid, som en række forskere (bl.a. Wilhelm
Martin Leberecht de Wette, Heinrich Ewald, Karl Heinrich Graf og
Abraham Kuenen) argumenterede for. Imod denne position hævder
Buhl forbindelsen imellem Femte Mosebog og Moses, idet han forsvarer skriftets påstand om at gengive Moses’ afskedstale til Israels
folk som i det væsentlige historisk. Hvis Femte Mosebog ikke i en
vis forstand lader sig føre tilbage til Moses, ville der i Buhls øjne
være tale om et pseudonymt skrift. Og det er bemærkelsesværdigt, i
hvor høj grad Buhl her forstår spørgsmålet om pseudonymitet som
et spørgsmål med fundamentale etiske dimensioner. Pseudonymitet
er en form for bedrag, “falsk Forfatterangivelse” med Buhls udtryk:
At der existerer underskudte Skrifter er en Kjendsgerning, der ikke kan
betvivles, men det hindrer ikke, at Antagelsen af en falsk Forfatterangivelse er forbundet med de allerstørste Vanskeligheder, og kun er mulig
naar aldeles gjennemsigtige og uimodsigelige Grunde tale derfor, og
– kunne vi være fristede til at tilføie – slet Intet taler derimod (Buhl
1878, 131).

Man kan naturligvis diskutere, om Deuteronomium egentlig kan
kaldes et pseudonymt skrift, da det intetsteds af teksten selv fremgår,
at Moses skulle være forfatteren; men for Buhl er skriftets henvisning
til Moses som autoritetsfigur i sig selv afgørende. I Buhls øjne har
spørgsmålet om pseudonymitet netop en ganske særlig vægt i forbindelse med et skrift som Deuteronomium, hvor brugen af Moses’
navn ikke alene tjener det almene formål at forsyne et skrift med “den
høie Alderdoms Ærværdighed” men tillige giver direkte guddommelig autoritet til en samling love. Buhl mener således, at tanken om et
bedrag på dette punkt – at en anonym forfatter skulle have udgivet sit
værk for at stamme fra Moses mod bedre vidende – ville være uhyre
vanskeligt at forene med den etiske position, vi ellers møder i skriftet
(Buhl 1878, 131-132).
Deuteronomiums oprindelse – skriftets “ægthed” – som et mosaisk skrift er for Buhl umiddelbart knyttet sammen med skriftets
kanoniske stilling og værdi: “Saa vidt vi formaae at se, medfører her
en Benægtelse af Authentien ogsaa en Benægtelse af Kanoniciteten”
(Buhl 1878, 132). Buhl vier en stor del af artiklen til en detaljeret
gendrivelse af den kritiske teori, der forbinder Deuteronomium med
kong Josijas’ reform af kulten i det 7. århundrede. I denne forbindelse
viser hans kritiske gennemgang af de forskellige argumenter for en
affattelse på kong Manasses tid op til kultreformen i øvrigt et skarpt
blik for den vilkårlighed, som ofte kommer til at præge slutninger,
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der eksklusivt bygger på en historiserende tolkning af de fortællende
skrifter i Det Gamle Testamente eller enkelte passager heri.
Forlader man den traditionelle Opfattelse, ligger endnu baade det hebraiske Sprogs og de religiøse Ideers Historie i den Grad i det usikkre,
at enhver Fortolker lægger dem tilrette efter sin egen Smag, og udsætter
sig for at bevæge sig i en stadig Cirkel (Buhl 1878, 149).

Den indvending, Buhl her rejser mod den samtidige kritiske forsknings metodiske forudsætninger, foregriber på en vis måde den senere
tids vurdering: Faren for cirkelslutninger har unægtelig ligget nær
i meget af den historisk-kritiske bibelforsknings arbejde. Man har
typisk opereret med en bestemt rekonstruktion af den israelitiske religions historie. Rekonstruktionen bygger på en bestemt datering af
de forskellige dele af Det Gamle Testamente; men denne datering har
igen rekonstruktionen som sit udgangspunkt.5
Buhls egen kritiske gennemgang leder nu frem til et dobbelt resultat: Deuteronomium kan ikke, medgiver han, være nedskrevet
af Moses’ egen hånd. På den anden side taler al sandsynlighed for,
“at Nedskriveren kun har haft Indflydelse paa Formen, og at derfor
Indholdet er at betragte som reent mosaisk, saaledes som Bogen selv
paastaar for de egentlige Loves Vedkommende” (Buhl 1878, 215).
Der er med andre ord en lille åbning i Buhls position, idet et egentligt
mosaisk forfatterskab som et resultat af den kritiske undersøgelse må
afskrives. Det forhindrer ham dog ikke i at antage en direkte forbindelse imellem den lovtradition, der er indeholdt i skriftet, og Moses
og hans tid. Buhl er således nået til den konklusion, at den kritiske
videnskab i virkeligheden viser sandsynligheden af den traditionelle
opfattelse af Deuteronomium som mosaisk, i det mindste i sit væsentlige indhold. Den endelige vished leverer nu ifølge Buhl “det religiøse
Beviis”:
Er kun Sandsynligheden for den traditionelle Opfattelse fastslaaet, træder det religiøse Beviis, eller om man vil, den religiøse Tilegnelse til
og skaffer den Sikkerhed, der ikke kan naaes paa anden Maade (Buhl
1878, 216).

Buhls formulering her er af flere grunde bemærkelsesværdig. Den
viser, i hvor høj grad Buhl forstår sit ærinde som apologetisk. “Sikkerhed”, når det gælder de bibelske bøgers ægthed og troværdighed,
5. Denne fare for bestandige cirkelslutninger understreges af Niels Peter Lemche,
Det Gamle Testamente mellem teologi og historie. Den historisk-kritiske bibelforsknings
storhed og fald (København: Anis 2008), 137-138.

DTT_Indhold_2015_3.indb 206

04-08-2015 14:16:14

Frants Buhl som gammeltestamentlig teolog

207

er tydeligvis et vigtigt mål. Den sikkerhed, han henviser til, er nøje
forbundet med det, han kalder “den religiøse Tilegnelse”, et udtryk,
der må dække over en subjektiv indstilling hos den enkelte. Det er
dog ikke sådan, at den ønskede sikkerhed uden videre er identisk med
denne subjektive tilegnelse. Hvis det var tilfældet, ville den kritiske
efterprøvning af de traditionelle opfattelser af bibelteksternes alder
og ophav og af argumenterne imod disse være overflødig. Buhl anerkender også, at spørgsmålet om bibelteksternes herkomst har en objektiv side, som er underlagt den kritiske forsknings prøvelse. Det er
denne, der må levere sandsynligheden for den traditionelle opfattelse
af Moseloven. Og den kritiske prøvning kommer, som citatet viser, i
en vis principiel forstand først. Havde undersøgelsen således vist, at
Deuteronomium intet kunne have med Moses’ tid at gøre, ville det
være nødvendigt – må vi gå ud fra, når vi læser Buhl her – at opgive
den traditionelle forståelse af skriftet som “mosaisk”.

Buhls artikler fra 1880erne om Pentateuken
I de følgende år vedbliver Buhl (der altså fra 1882 er professor i Det
Gamle Testamente ved det københavnske fakultet) at vende tilbage
til Pentateuk-kritikkens helt centrale spørgsmål om antagelse af kilder og disses affattelsestid og indbyrdes forhold. Hans position, hvad
det rent saglige angår – oprindelse, affattelsestid, muligheden for at
sondre mellem oprindeligt selvstændige kilder osv. – bevæger sig i
denne periode i stadig mere kritisk retning.
I en artikel fra 1884 forsøger han at tegne et samlet billede af den
gammeltestamentlige forsknings aktuelle situation.6
Er den “mosaiske Lov” – ialtfald efter sine væsentlige Bestanddele – Udgangspunktet for Israels Historie, eller er den Afslutningen deraf og kun
Udgangspunktet for det degenererede Israel, for Jødedommen, som den
udformede sig efter det babyloniske Fangenskab? – saaledes lyder det
store Spørgsmaaal, der har sat saa megen Skarpsindighed og Lærdom i
bevægelse (Buhl 1884, 325).

Det spørgsmål, Buhl her henviser til som det afgørende udgangspunkt for en omfattende diskussion imellem gammeltestamentlige
forskere, afspejler grundtesen i Julius Wellhausens Prolegomena zur
6. Frants Buhl, “Til Oversigt over de gammeltestamentlige Undersøgelsers og Forhandlingers nuværende Standpunkt”, Theologisk Tidsskrift for den danske Folkekirke
1 (1884), 325-342.
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Geschichte Israels (1878), at profeterne i det gamle Israel fra en religions- og litteraturhistorisk synsvinkel kommer før Moseloven. Loven
er dermed ikke udgangspunktet for Israels men for jødedommens
historie.7 Wellhausen gennemfører sin radikale ombytning af rækkefølgen – profeterne først og loven til sidst – på grundlag af en række kritiske studier af Pentateuken og de kildeskrifter fra forskellige
perioder, som man mente, at den måtte være sammensat af. Denne
kildekritik havde forskere som Wilhelm Vatke, Eduard Reuss, Karl
Heinrich Graf og Abraham Kuenen i mangt og meget allerede tidligere udarbejdet. Wellhausen gav imidlertid den kritiske Pentateukteori dens klareste og mest konsekvente udtryk; og det er Wellhausens rekonstruktion af Israels historie og religon, som Buhl først og
fremmest forholder sig til.8
Buhl mener nu at kunne konstatere, at der ikke alene er ved at være
udbredt enighed om eksistensen af separate kildeskrifter bag den
foreliggende Pentateuk, men at der tillige er ganske bred enighed om,
at “Præsteskriftet” (P) må være den yngste kilde og ikke som tidligere
antaget det ældste stof i Pentateuken.9 Der er dog stadig væsentlige
nuancer, når det gælder den absolutte datering: Wellhausen mente,
at Deuteronomium hørte hjemme på kong Josijas’ tid, og at P stammede fra eksiltiden, hvorimod Delitzsch daterede Deuteronomium
til tiden imellem Salomo og profeten Esajas og P til den sidste del af
kongetiden. Men at Delitzsch også havde antaget kritikernes relative
datering af kilderne, viser ifølge Buhl rækkevidden af det nybrud, der
har fundet sted i forskningen (Buhl 1884, 329).
Nok så vigtigt er det, at Delitzsch anser Præsteskriftets narrative
indhold for historisk pålideligt, ligesom han fortsat vil hævde, at der
i Pentateuken indgår mosaiske bestanddele (fx de ti bud). Dommertiden er for Delitzsch ikke (som for Wellhausen) den oprindelige tilstand, som Israel langsomt har udviklet sig fra; men denne periode
står snarere for et fald (med Buhls udtryk et “Tilbagefald”) i forhold
til den mosaiske tid. Og uagtet hvor mange forandringer der i enkelt7. Julius Wellhausen, Prolegomena zur Geschichte Israels, (Berlin: Georg Reimer
5
1899), 1-14. Buhls udtryk om den efterbibelske jødedom, “det degenererede Israel”, er naturligvis tidstypisk.
8. Se om den kritiske undersøgelse af Pentateuken i det 19. århundrede Thomas
Römer, “‘Higher Criticism’; The Historical and Literary-critical Approach – with
Special reference to the Pentateuch”, Sæbø (2013), 393-423; Rudolf Smend, “The
Work of Abraham Kuenen and Julius Wellhausen”, Sæbø (2013), 424-453. Til
Wellhausens helhedsopfattelse – og baggrunden herfor i hans stadium af Samuelsbøgerne – se også Karl William Weyde, “Studies on the Historical Boks – Including
Their Relationship to the Pentateuch”, Sæbø (2013), 521-555.
9. I perioden betegnede mange “Præsteskriftet” (P) som “grundskriftet”. Andre
gængse betegnelser for Præsteskriftet i perioden var “A” eller “den første elohist”.
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heder måtte være sket med Moselovens bogstav, udgør loven dog ikke
desto mindre en enhed, der i alt væsentligt er bestemt af de grundtanker, som Moses har angivet. Dermed kan man meningsfuldt tale om
loven som “Enhed og Helhed” til forskel fra den efterfølgende profeti
(Buhl 1884, 330).
Delitzsch’ position, som Buhl her ridser den op, svarer tydeligt nok
i grundtræk til, hvad Buhl selv var nået frem til i forbindelse med sin
undersøgelse af Deuteronomium: Indholdet var “mosaisk”; formen
og udtrykket i den foreliggende tekst var derimod resultatet af en
længere traditions- og redaktionsproces. Buhls udførlige henvisning
til Delitzsch er da også helt i tråd med hans egen opfattelse. Værd at
bemærke er det, at Buhl føjer følgende kommentar til sin gengivelse
af Delitzsch’ syn: “Dette er Menighedens Standpunkt, idet den indviklede Pentateuchkritik for den bliver et rent esoterisk Problem, som
den hverken kan eller skal stræbe efter at beherske” (Buhl 1884, 330).
Buhl sætter med andre ord sin (og Delitzsch’) formidlende forståelse af Moselovens historiske baggrund – indholdet går tilbage til
Moses, formen har været genstand for en række forandringer gennem
tiden – i direkte forbindelse med den kristne menigheds bibellæsning: I et kirkeligt perspektiv er det den fundamentale kontinuitet i
Moseloven, der er det væsentlige; de finere detaljer i forbindelse med
skrifternes formulering er noget, forskerne kan beskæftige sig med,
uden at menighedens forhold til Bibelen eller den bibelske historie
egentlig er berørt.
Denne position supplerer og underbygger Buhl med en argumentation for, at specielt de kultiske love i Præsteskriftet må afspejle ældre
forhold, selv om selve den litterære komposition skulle afspejle en
sen episode. I tilslutning til August Dillmann indvender Buhl (mod
Wellhausen-skolen), at det er en absurd antagelse, at netop alle de
kultiske love skulle være forfattet i det babyloniske eksil, hvor der
ingen kult var. Hvad der blev indført ved Ezras reform efter eksilet
har ikke været en samling helt nye, tidligere ukendte kultiske regler,
men derimod en kodificering af ældre ritualer, men nu – under indtryk af den nye situation på den præstelige forfatters tid, hvor presset
fra andre folkeslag var stærkere og mere mærkbart – med en særlig vægtlægning på skillelinjerne imellem jøder og hedninger (Buhl
1884, 331-334).
Vi kan altså notere os, at Buhl her i 1884, hvor han tydeligvis er i
bevægelse i retning af en langt højere grad af tilslutning til den nyere
Pentateuk-kritiks opfattelse af Mosebøgernes tilblivelseshistorie, helt
udtrykkeligt ønsker at gøre fælles sag med en i bund og grund konservativt indstillet forsker som Delitzsch. Buhl giver i denne forbindelse også meget direkte udtryk for sin dybe beundring for Delitzsch,
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ikke mindst dennes evne og vilje til at ændre opfattelse under indtryk
af tvingende saglige argumenter:
…navnlig maa det vække Beundring, at en Forfatter i en saa fremrykket
Alder har haft Kraft til at optage en hel Række nye Synspunkter og til at
modificere sin tidligere Opfattelse i saa stort et Omfang. Noget saadant
sker kun efter en haard indre Kamp, især naar som her Standpunktet flyttes noget længere ud i negativ Retning, og vistnok kunde derfor
den Ærbødighed for en subjectivt erkendt Sandhed, som Delitzsch paa
denne Maade har lagt for Dagen, have gjort Krav paa en mindre brutal
Behandling end den, der er bleven den til Del i Fortalen til Wellhausens
Prolegomena (Buhl 1884, 329).

Buhl fremhæver således hæderligheden og sagligheden hos Delitzsch,
træk, der lige præcis viser sig i villigheden til at skifte position trods
den “indre kamp”, som det utvivlsomt må have kostet. Samtidig finder Buhl anledning til at klandre Wellhausen for på arrogant (“brutal”) vis at nedgøre Delitzsch’ synspunkt.
I en dobbeltartikel (1885-1886) gør Buhl sin position op i forhold
til den nyere Pentateuk-kritik, først og fremmest repræsenteret ved
Wellhausen.10 Atter er det bemærkelsesværdigt, hvordan Buhl tager
udgangspunkt i Frantz Delitzsch’ studier over Pentateuken: I sine
nyeste artikler har Delitzsch ændret sin position væsentligt i forhold
til opfattelsen i hans Genesis-kommentar fra 1872. Igen tager Buhl
denne bevægelighed som udtryk for forfatterens dybe engagement i
stoffet:
For den, der ikke kjender de Skrifter, der have fremkaldt disse Afhandlinger, fremfor alt Wellhausens nu allerede berømte Prolegomena, maa
unegtelig denne Forandring af Standpunkt tage sig ud som en højst
paafaldende Bevægelse, der kunde synes at vidne om en pludselig,
umotiveret og farlig Svaghed hos Forfatteren. Og dog vilde man derved gjøre Delitzsch en uforsvarlig Uret, da hans Udtalelser meget mere
vare Frugter af en ganske usædvanlig Kraftanspændelse, der kjempede
efter Fodfæste under det første overvældende Indtryk af det nye Angreb
(Buhl 1885, 257).

Det er i denne sammenhæng – hvor Buhl som i 1884-artiklen ganske
klart stiller sig på linje med Delitzsch – også værd at lægge mærke til
den anvendte retorik. Wellhausens udspil kendetegnes som et angreb.
10. Frants Buhl, “Den nyeste Pentateuchkritiks Ret og Uret”, Theologisk Tidsskrift
for den danske Folkekirke 2 (1885), 256-282; “Den nyeste Pentateuchkritiks Ret og
Uret II”, Theologisk Tidsskrift for den danske Folkekirke 3 (1886), 250-277.
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Det virker, som om Buhl her i et eller andet omfang genkender sin
egen stilling i Delitzsch, som kæmper for at genvinde fodfæste under
det nye angreb fra kritikken. Det militære billedsprog vender Buhl
flere gange tilbage til. Den radikalt kritiske position udgør for Buhl
et angreb; og overfor dette er det nødvendigt at gennemtænke den
rette forsvarsstrategi:
Det gjelder om at se, hvad der skal og kan forsvares, og hvilke Sandheder der maa indrømmes. Kun ved aaben Anerkjendelse af disse sidste
faar Forsvaret virkelig overbevisende Kraft, og der er kun Haab om at
blive Kritiken overlegen ved at give Afkald paa Kunstgreb, der ere under al Kritik (Buhl 1885, 259).

Er Buhls retorik hentet fra slagmarken, hvor han ser sig selv som
forsvarer af en bastion under fjendtligt angreb, er der, hvad den indholdsmæssige side af sagen angår, en bemærkelsesværdig åbenhed og
fleksibilitet over hans linje. Buhl slår til lyd for en åben anerkendelse
af de “sandheder”, som kritikken har fremført, og som må indrømmes uden forbehold, fordi de er velbegrundede. Efter sammenhængen at dømme tænker Buhl her i første række på kildesondringen og
fordelingen af Pentateuk-kilderne på forskellige faser af Israels historie. Her er det for Buhl afgørende, at det er teksterne selv, der leder
til erkendelsen af kildesondringens nødvendighed og uundgåelighed
(Buhl 1885, 265).
Når det gælder indsigter, som giver sig af et grundigt studium
af teksterne, er Buhl da også rede til at indrømme den nyere kritik
dens ubestridelige ret: at den har tjent til at fremkalde “en sandere
og mere historisk Anskuelse af Lovens Stilling i den forexilske Tid”
(Buhl 1886, 250). Denne sagligt begrundede anerkendelse betyder
dog ikke, at Buhl er parat til at overtage Wellhausens positioner i
deres helhed. Buhls kritiske modsvar drejer sig helt overordnet om
Wellhausen-skolens udstrakte brug af argumentum e silentio: Når
de gammeltestamentlige tekster tier om et eller andet fænomen eller forhold, mener man herfra uden videre at kunne slutte, at det
pågældende fænomen eller forhold ikke eksisterede på disse teksters
tid. Her peger Buhl på, at Det Gamle Testamente kun indeholder et
lille begrænset udvalg af kilder til hele Israels historie.11 Det er derfor
i Buhls øjne ikke noget afgørende bevis imod de præstelige offerloves
eksistens i føreksilsk tid, at der ikke findes udtrykkelige henvisninger
11. Buhl nævner som et eksempel, at Jeremias slet ikke er nævnt i Kongebøgerne.
Var Jeremias’ Bog ikke overleveret, og havde Jeremias alene været omtalt i en notits
i Krønikebøgerne, ville den moderne kritik givetvis have afskrevet ham som uhistorisk (Buhl 1886, 254).
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til disse love i den fortællende eller profetiske litteratur. Buhl er i det
hele taget skeptisk over for den “nykritiske skoles” tilbøjelighed til
at tænke i drastiske modsætninger: Wellhausen forstår lovene i de
enkelte kildeskrifter som “successive, udtømmende og autoriserede
Udtryk for de historisk gjældende Lovforhold” (Buhl 1886, 272). De
senere af disse lovsamlinger er blevet indført med det formål at erstatte og fortrænge den eller de tidligere gældende. Dette scenario
finder Buhl usandsynligt; for det bliver herudfra uhyre vanskeligt at
forstå den sammenredigering af kilderne, som dog må have fundet
sted. Langt mere nærliggende er det at forestille sig en højere grad af
kontinuitet, hvor Præsteskriftets kultiske lovgivning fx i stort omfang
afspejler kultisk praksis længe før eksilet.
I forbindelse med spørgsmålet om Præsteskriftets alder går Buhl
også i rette med Wellhausen for dennes subjektive og værdiladede
domme over teksterne. Buhl fremhæver, hvordan vurderingen af P
har skiftet kolossalt: Han citerer Heinrich Ewalds begejstrede beskrivelse af “das Buch der Ursprünge”, som denne fortolker priser for
skriftets fylde, klarhed og rolige gennemskuelighed. Sådan var synet
på den præstelige forfatter for mindre end en generation siden.12 Nu
er det imidlertid den “herlige Jehovist”, der har fortolkerens gunst og
vækker begejstring, medens man udtaler sig nedsættende og negativt
om det præstelige skrift, som “navnlig hos Wellhausen skildres paa
en saa haanende og nedsættende Maade, at allerede dette kan forklare
den Uvilje og Forargelse, som hans Prolegomena har vakt i mange
Kredse” (Buhl 1885, 274).13
Noget afgørende nyt ved Wellhausens position er ifølge Buhl dens
karakter af radikal helhedsløsning. Her møder man nemlig op med
“en positiv udformet Totalopfattelse af det israelitiske Folks Udvikling, hvor hver Enkelthed synes at finde sin harmonisk bestemte
12. Buhl (1885, 273) citerer Heinrich Ewald, Geschichte des Volkes Israel I (Göttingen: In der Dieterichschen Buchhandlung 1864), 137-138. Det er tankevækkende
at sammenligne Ewalds karakteristik af den præstelige forfatters stil med senere
eksegeters indstilling: “Die darstellung hat eine von der wärme des theilnehmenden
gefühls fast üppig überfliessende fülle, klarheit und ruhige durchsichtigkeit, welche
um den gedanken nach allen seiten vollendethinzustellen auch leichte wiederholung nicht scheut und sich oft in einem fast dichterischen ebenmasse der glieder
erst erschöpft”.
13. Buhl henviser her til kapitlet om P i Wellhausens Prolegomena (“Durch diese
Vorliebe für unfruchtbare Namen und Zahlen und technische Beschreibungen
kommt der Priestercodex auf eine Linie zu stehn mit der Chronik und der übrigen Literatur des Judentums, welche mit der künstlichen Wiederbelebung der alten
Tradition sich abgiebt” (Wellhausen (1899), 356). Se til den tidstypiske negative
vurdering af P også Hans Jørgen Lundager Jensen, “Drabet på P. 1. del: Efterskrift
til Wellhausens Prolegomena”, Fønix 18 (1994), 130-153; “Drabet på P. 2. del: Gunkels Einleitung”, Fønix 18 (1994), 224-251.
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Plads, og hvor alle de mange Gaader, som man i lange Tider beskjeftigede sig med, pludselig synes at faa deres fuldstændige Løsning”
(Buhl 1885, 257). Netop denne side af Wellhausen-skolens position –
at der præsenteres en sammenhængende totalløsning – er efter Buhls
mening med til at gøre den attraktiv for mange. Buhl henviser således
til, at den “nyere Pentateuk-kritik” har vundet en hel række dygtige
yngre teologer som tilhængere, blandt dem også flere, der ønsker at
hævde Det Gamle Testamentes karakter af åbenbaringsbog.14 Dette
kan for Buhl kun hænge sammen med, at kritikken rent faktisk påviser problemer og vanskeligheder, som fordrer en løsning, og som man
ikke længere kan ignorere. Det eneste forudsigelige resultat, dersom
disse vanskeligheder negligeres, er, at “alle, der tragte efter en dybere
Tilegnelse”, vil slutte sig til den nyeste kritiks løsning (som Buhl kalder en “Overhuggen af Knuden” (ibid.)).
Buhls retorik i denne forbindelse er sigende: Wellhausen-skolens
kritiske position fremstår – i kraft af sin karakter af totalløsning –
med en vis forførende og i den forstand farlig attraktion. Buhl gør
sig således en teoretisk overvejelse over denne radikale bibelkritiks
muligheder for at vinde indpas i en dansk kontekst: Når kritikken har
kunnet samle så mange tilhængere i udlandet, er det nærliggende, at
det samme vil ske i Danmark, “hvis den blev fremsat med Talent og
med Kjendskab til de mange forviklede Enkeltheder, hvoraf Pentateuchproblemet er sammensat – en Mulighed, der, hvad Dag det skal
være, kan blive til Virkelighed” (ibid.).
Det er uden videre klart, at Buhl betragter dette perspektiv som
lidet ønskværdigt. Nok så væsentligt er det, at hans baggrund for den
vurdering først og fremmest er saglig og indholdsmæssig og altså ikke
taktisk eller kirkepolitisk. Den wellhausenske model er i Buhls øjne
lige præcis problematisk, fordi den giver indtryk af en så høj grad af
sikkerhed, et træk, som den i øvrigt deler med den traditionelle ukritiske opfattelse af Pentateuken:
Idet vi nu saaledes ikke formaa at se en virkelig Løsning af Pentateuchens Gaader i den moderne Pentateuch-Kritik, knytte vi dertil den
Bemærkning, at det overhovedet efter vor Formening aldrig vil lykkes
fuldstændig at give en saadan Løsning deraf som den, Kritiken har tilstræbt, der har præcise og fyldestgjørende Svar paa rede Haand overfor
alle Enkeltheder. Aabenbart er det netop dette Skin, der har skaffet den
moderne Pentateuchkritik en saa forbausende Udbredelse; den kappes
14. Buhl (1885, 257-258) nævner som eksempel Friedrich Eduard König (Der Offenbarungsbegriff des Alten Testaments (Leipzig: J. C. Hinrichs’sche Buchhandlung
1882); Die Hauptprobleme der altisraelitischen Religionsgeschichte gegenüber den Entwicklungstheoretikern beleuchtet (Leipzig: J. C. Hinrichs’sche Buchhandlung 1884)).
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i saa Henseende med den traditionelle, rent antikritiske Opfattelse af
Pentateuchen, idet den mener sig istand til med Bestemthed at angive
Oprindelsen og Sammenhængen ved enhver selv den ubetydeligste Enkelthed (Buhl 1886, 272).

Det afgørende problem ved Wellhausen-modellen er med andre ord
sagligt: Denne helhedstolkning repræsenterer et alt for unuanceret
og forenklet forsøg på at få alle genstridige data til at falde på plads
og kappes dermed i virkeligheden med den traditionelle antikritiske
position. Den må derfor afvises og modvirkes, ikke primært fordi den
er uantagelig i et kirkeligt perspektiv, men fordi den for en videnskabelig bedømmelse ikke holder. Men i øvrigt er der i Buhls forståelse
ikke nogen modsætning her imellem den kristne menigheds interesse
og den videnskabelige søgen efter sandhed. Det er således netop den
wellhausenske models uholdbarhed fra et kritisk videnskabeligt synspunkt, der gør den ubrugelig i et kirkeligt perspektiv.

Det Gamle Testamente og den kristne tro
Der er for Buhl en indre overensstemmelse imellem den historiskkritiske betragtning af bibelteksterne og teksternes teologiske betydning. I artiklen fra 1885 går han ind på nogle mere principielle betragtninger over den kristne tros forhold til Det Gamle Testmente,
som han betegner som “et mere middelbart Forhold” (Buhl 1885,
259).
På dette punkt er der en vigtig forskel imellem Det Gamle og Det
Nye Testamente. Den kristne tro står nemlig i et direkte forhold til
det, der fortælles i Det Nye Testamente, eller i hvert fald til det væsentlige i evangeliernes beretning om Jesus Kristus. Når der rettes
angreb på Det Nye Testamente eller “den evangeliske historie”, bliver striden derfor ifølge Buhl meget hurtigt til et personligt religiøst
spørgsmål, hvor den afgørende instans bliver det umiddelbart personlige forhold til “det hellige Kristusbillede, som Evangelierne give”, og
hvor man til syvende og sidst træffer en personlig afgørelse, om man
vil bøje sig for evangeliernes Kristusskikkelse, eller man vil forvandle
den til en rent menneskelig skikkelse.
For Det Gamle Testamentes vedkommende er forholdet et andet,
da dette
betegner Aabenbaringen paa et historisk trin, som vi som Kristne ere
hævede over, og som vi ikke kunne fordybe os i, uden at Bjergprædikens
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“der er sagt til de Gamle – men jeg siger Eder” klinger for vore Ører.
Kun forsaavidt Kristus vidner om sig selv, at han er den gamle Pagts
Opfyldelse, forsaavidt altsaa den gamle Pagts Historie er en profetisk
Historie, komme vi i et virkeligt personligt Forhold dertil, medens dette
aftager i samme Grad som Gjenstandens profetiske Character træder
tilbage (Buhl 1885, 260).

Den kristne tros forhold til de gammeltestamentlige skrifter og den
åbenbaring, som de vidner om, er med andre ord et forskudt eller med
Buhls udtryk “middelbart” forhold, der er formidlet gennem Det Nye
Testamentes tolkning af det gammeltestamentlige vidnesbyrd. Det
Nye Testamente er opfyldelsen af den gamle pagt, som dermed får
karakter af en “profetisk Historie”; men det er tydeligvis ikke alt i Det
Gamle Testamente, der uden videre er “profetisk” i denne forstand.
Som bjergprædikenens modstilling af, hvad der i sin tid blev sagt til
de gamle, og hvad Kristus nu siger, i Buhls læsning tydeligt viser, er
der også sider af Det Gamle Testamente, som Kristus har ophævet eller i hvert fald relativeret. Og dermed bliver det nødvendigt at skelne
inden for Det Gamle Testamente imellem det, der er “profetisk Historie” i den forstand, at det peger frem mod opfyldelsen i Kristus, og
det, der ikke er.
Dette forskudte eller “middelbare” forhold, hvori den kristne står
til Det Gamle Testamente, er for Buhl på en og samme tid en vanskelighed for forsvaret af Det Gamle Testamente og en stor lettelse.
På den ene side gør dette “middelbare” forhold og den differentiering,
det fordrer, forsvaret til en mere kompliceret og nuanceret sag. På den
anden side befrier det også forhandlingerne om en række punkter, der
ikke berører de kristnes tro på umiddelbar måde, fra en byrde (Buhl
1885, 260).
Når det drejer sig om Pentateuk-kritikken og de spørgsmål, der drejer sig om kildeskrifterne bag Mosebøgerne og deres indbyrdes alder
osv., er der i virkeligheden netop tale om sådanne punkter, der kun
har indirekte betydning for den kristne tro. Det, som Buhl kalder
“den profetiske Side af Historien”, er nemlig forholdsvis uberørt af
dette opgør. Også kritikerne (Wellhausen-skolen) betragter den profetiske fortæller af urhistorien (J) som et tidligt skrift og priser i øvrigt dettes forfatter i høje toner. Det stof, som kritikerne flytter ned
til en sen epoke, er det kultiske lovstof, som er uden større betydning
i en kristen sammenhæng. Faktisk taler også flere udsagn i Det Nye
Testamente (Gal 3,19-20; Matt 19,8) for, at Moseloven er en historisk
størrelse, der også undervejs i overleveringen kan have ændret sig under indtryk af skiftende situationer og hensyn (Buhl 1885, 260-261).
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Bag ved striden om den moderne Pentateuk-teori ligger der imidlertid en kontrovers, der stikker dybere, og som i virkeligheden drejer
sig om den israelitiske religions karakter eller, for at blive i Buhls udtryksmåde, Det Gamle Testamentes karakter af åbenbaring. Kritikken ses nemlig som udtryk for “en ren naturlig Evolutionstheoris Anvendelse paa den israelitiske Religion” (Buhl 1885, 261). Men denne
opfattelse – at Pentateuk-kritikken er farlig, fordi den tilskriver Moseloven en “naturlig” evolution uden at anerkende nogen guddommelig
åbenbaring – beror i virkeligheden på en illusion. Kritikerne mener
ganske vist, at de ved at rykke hele forestillingen om en førprofetisk
tid op og overføre den til Israels seneste periode, har ryddet grunden
til en ny bygning, der rejser sig på naturlig vis i kraft af en gradvis
evolution fra “en almindelig Naturreligions Grundlag til den senere
profetiske Højde” (Buhl 1885, 262). Men, påpeger Buhl, reelt fører
denne forskydning i tid ikke til nogen bedre eller mere indlysende
forklaring på den israelitiske religions opståen end den traditionelle
opfattelse. “Man kan optage alle den nykritiske Skoles Resultater og
alligevel kommer man ikke Forklaringen af den israelitiske Religions
Oprindelse et Skridt nærmere” (ibid.).
Det afgørende er nemlig for Buhl, at der består et modsætningsforhold imellem den gammeltestamentlige religion på den ene side og
enhver naturreligion på den anden. Derfor bliver det hverken mere
eller mindre forståeligt, at profeterne skulle have skabt Israels særlige
religionsform, end at den skulle stamme fra Moses. Kontrasten er
den samme; og denne kontrast forbliver i grunden lige vanskelig at
forklare uanset, hvordan man tidsfæster de enkelte dele af Det Gamle
Testamente:
Man kan derfor uden Overdrivelse sige, at hvis Striden var endt med en
ubetinget Sejr for den nye Pentateuchkritik, saa vilde dette ikke have
forandret vor Opfattelse af den israelitiske Religions Aabenbaringscharacter og dybeste Oprindelse, saa lidt som Kristendommens Forhistorie
derved vilde være blevet omstyrtet – hvor vanskeligt det i andre Henseender kunde være at tilegne sig en saadan Omvæltning af den overleverede Fremstilling af den gamle Pagts Historie (Buhl 1885, 262-263).

Her er der i virkeligheden tale om et generalangreb på Wellhausenskolens grundlæggende tankegang, der vil gøre profeterne i kongetidens Israel og Juda (og altså ikke Moses i et tidligt tidsrum af Israels
historie) til de egentlige opfindere af den særlige gammeltestamentlige religion. Buhls hovedindvending er vel at mærke empirisk og historisk funderet: For Buhl er det en dokumenterbar kendsgerning, at
den israelitiske religion skiller sig markant ud fra “naturreligionerne”
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i Israels omverden. Det er denne modsætning, der ifølge Buhl gør det
ikke alene plausibelt men nødvendigt at fastholde forestillingen om
den israelitiske religion som byggende på en guddommelig åbenbaring.

Den historiske kritik og de bibelske skrifters værdi og
betydning
Buhl er således i 1885 nået til den slutning, at antagelsen af forskellige kildeskrifter bag Pentateukens foreliggende tekst er en uundgåelig
slutning, som teksterne selv støtter. Der ligger imidlertid også ifølge
Buhl et vigtigt apologetisk aspekt i kildesondringen, når først man
har erkendt dens berettigelse og uundgåelighed. Hvis man nemlig
vil fastholde, at Mosebøgerne skulle være en enkelt forfatters værk,
bliver de “bestandige unødige Gjentagelser og endnu mere de uformidlede Modsætninger og Forskjelligeheder” i teksten et vidnesbyrd
om denne forfatters ubehjælpsomhed og forvirring (Buhl 1885, 266).
Er Mosebøgerne derimod resultatet af en varsom sammenstilling af
forskellige oprindelig uafhængige kildeskrifter, vidner de ikke-ophævede modsætninger tværtimod om redaktorens skønsomhed og troskab mod de kilder, han benytter:
Men hvad der maa dadles hos en enkelt Forfatter, det bliver til Ære for
den, der sammenstiller forskjellige Kilder, da det vidner om den Samvittighedsfuldhed og Troskab, hvormed han har gjengivet Brudstykkerne af de forskjellige Fortællere (Buhl 1885, 267).

Herved bliver den historiske kritik altså i virkeligheden leverandør af
et gedigent forsvar for de gammeltestamentlige teksters værdi og rette
betydning. Dette er nu i det hele taget en kongstanke hos Buhl: Den
historiske forståelse af teksterne er så langt fra at udgøre et angreb på
disses værdi, at den tværtimod leder til en dybere og mere ægte sans
for skrifternes egentlige betydning.
Dette synspunkt udbygger og understreger Buhl i lejlighedsskriftet
fra 1895 om den gammeltestamentlige kritiks berettigelse og betydning.15 Hans vigtigste eksempel er her Daniels Bog, som den histo15. Frants Buhl, Til Vejledning i de gammeltestamentlige Undersøgelser. Et Lejlighedsskrift (Kjøbenhavn: Gyldendalske Boghandels Forlag 1895). Spørgsmålet om
Daniels Bog spillede en ganske central rolle i tidens debat om “bibelkritikken”.
Christian Ditlef-Nielsen viede en hel monografi til at gendrive argumentet om,
at det aramæiske i Daniel måtte være sent (Christian Ditlef-Nielsen, Danielsbo-
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riske kritik betragter som et skrift fra Makkabæertiden (midten af
2. årh. f.Kr.), medens den traditionelle opfattelse anså skriftet som
stammende fra det babyloniske eksils tid i overensstemmelse med
dets egen angivelige tidsramme. Buhl mener, at den kritiske (sene)
datering af Daniels Bog giver et langt dybere indblik i skriftets betydning og åndelige rigdom, end den traditionelle opfattelse (Buhl
1895, 99).
Her gør Buhl dog en vigtig bemærkning: Det er nemlig ikke sådan,
at det apologetiske ærinde skal have lov til at styre fortolkningen af
de gammeltestamentlige tekster. Det styrende element må alene være
hensynet til den sandhed, som det videnskabelige arbejde skal tjene
så godt som muligt.
Men selv om den rigtigere Opfattelse af Bogens Character og Oprindelse ikke ydede en saadan positiv Vinding, saa vilde vi dog være ubetinget forpligtede til at give Sandheden Æren, saasandt det, som man
træffende har kaldt videnskabelig Samvittighed, er noget langt Ædlere
og med Kristendommens Aand langt nærmere beslægtet end alle Forsøg paa at fastholde en nedarvet Anskuelse ved Hjælp af Fortielser eller
uridderlige Forsøg paa at spille Striden over paa det personlig religiøse
Omraade (Buhl 1895, 99-100).

Jødedommen og kirkens kanon
I sin bog fra 1885 om den gammeltestamentlige kanondannelse og
tekstoverleveringens historie giver Buhl udtryk for det synspunkt, at
jøderne er den egentlige autoritet til at afgøre, hvad der hører med til
kanon.16
Israels Folk, hvem den gammeltestamentlige Aabenbaring var blevet
betroet, og hvis Livsopgave det var at bevare den ublandet og uforstyrret, er i Virkeligheden de retmæssig competente Dommere til at afgjøre,
i hvilke Skrifter denne Aabenbaring fremtræder rent og uden fremmede
og modificerende Elementer (Buhl 1885b, 53).

Ganske vist kan det fra et historisk synspunkt være vanskeligt og
ind imellem umuligt at finde frem til de kriterier, der i sin tid lå til
gens Ælde (København: G.E.C. Gad 1899)). Til periodens debat se generelt Grane
(1980, se note 1).
16. Frants Buhl, Den gammeltestamentlige Skriftoverlevering (Kjøbenhavn: Gyldendalske Boghandels Forlag 1885b).
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grund for den ene eller anden konkrete afgørelse om inklusion i eller eksklusion fra kanon: At fx Prædikerens eller Esters Bog er med i
den jødiske kanon men ikke Første Makkabæerbog, kan forekomme
ejendommeligt; ikke desto mindre må vi ifølge Buhl “anerkjende Palæstinensernes Kanonsbestemmelser som den eneste Autoritet, der
sætter os istand til at afgjøre, hvad der er et rent Udtryk for den gamle
Pagts Indhold og hvad ikke” (Buhl 1885b, 53).
Her vender Buhl tilbage til bestemmelsen af den kristne menigheds
forhold til Det Gamle Testamente som et “middelbart” forhold: Det
drejer sig netop ikke om at gå “umiddelbart” til de enkelte skrifter i
kanon – Buhl mener fx, at det er en sådan umiddelbar betragtning,
der hos “et kraftigt og selvstændigt religiøst Gemyt” som Luther nødvendigvis må føre til nedsættende domme over enkelte af skrifterne
(som Esters Bog). Buhl uddyber sin opfattelse ved at skelne imellem
Det Gamle Testamente som udtryk for en “forberedende Religion”
– en synsmåde, han lægger afstand til – og som udtryk for “en forberedende Aabenbaring”. Forskellen ligger først og fremmest i det historiske: Det Gamle Testamente er ikke en forberedende religion, “der
i jævn og uafbrudt Stigen fører op til et afsluttende Højdepunkt”.
Det Gamle Testamente er derimod en forberedende åbenbaring, “der
efter at have culmineret begynder at synke og opløse sig, forat det
derigjennem maatte blive klart, at den var en ufuldkommen Form,
der var bestemt til under stærke brydninger at vige Pladsen for det ny
og fuldkomne, som skulde komme” (Buhl 1885b, 54).
De seneste dele af Det Gamle Testamente er således for Buhl – ligesom i øvrigt også for Wellhausen – udtryk for en form for nedadgående linje eller forfaldstendens. At denne begyndende opløsning eller
nedgangslinje rent faktisk kommer til udtryk i de kanoniske skrifter
selv, nedsætter nu efter Buhls opfattelse netop ikke disses værdi for
forståelsen af den gamle pagts væsen og betydning. Tværtimod er
– synes han at mene – just dette aspekt ved den gamle pagts åndshistorie af væsentlig betydning. Dette syn hænger sammen med, at
den “forberedende Aabenbaring” i Buhls øjne er uløseligt knyttet til
åndshistorien: Åbenbaringen er ikke primært eller eksklusivt knyttet
til teksterne men fuldt så meget til det liv, som de vidner om.
Buhl beskriver den udvikling inden for den senere del af kanon,
som der hentydes til, som en form for spaltning i jødedommen selv:
Den gamle Pagts sidste Tider vise os ikke blot Spirerne til den Jødedom,
der anerkjendte Kristus, men ogsaa til den, der klamrede sig fast til
det gamle og afviste dets Fuldkommengjørelse i Kristendommen (Buhl
1885b, 54).
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Der er således ikke en men to hovedlinjer i Det Gamle Testamente
ifølge Buhl, en, der peger frem mod den nye pagt i Kristus, og en
anden, der fortsætter i den farisæisk-rabbinske jødedom. Men netop
tilstedeværelsen af begge disse linjer siger nu noget vigtigt om kompleksiteten i den gamle pagts historie, som den er bevidnet i Det
Gamle Testamente:
Alt dette kommer tilorde i de yngste af de Skrifter, som Palæstinenserne
anerkjendte som tro Udtryk for den gamle Pagts Aandsliv, hvorfor disse
Skrifters Betydning indenfor den gammeltestamentlige Skriftsamling
kun lader sig paavise ved en middelbar historisk Betragtning, der formaar at tildele de enkelte Dele deres Plads indenfor det store, mangeartede Hele (Buhl 1885b, 54).

Buhl er, som formuleringen i det sidste citat viser, her tilbage ved
sin kongstanke, at den “middelbare historiske betragtning” af Det
Gamle Testamente er den afgørende nøgle til den rette forståelse. Her
mødes det historiske og det teologiske perspektiv i Buhls optik: Det
Gamle Testamente må forstås historisk for at give teologisk mening.
Det er således konkret kun muligt at forstå betydningen af de yngste
skrifter i Det Gamle Testamente – som fx Prædikerens Bog, Esters
bog og Daniels Bog – gennem en historisk betragtning, der lader
disse skrifter fremstå som vidnesbyrd om den tid, de er blevet til i, og
om den udvikling, jødedommen på den tid var inde i. Den historisk
funderede forståelse er med andre ord den vigtigste nøgle til at forstå
Det Gamle Testamente i dets kompleksitet. Og denne forståelse er
vel at mærke netop nødvendig, hvis Det Gamle Testamente skal give
mening i en teologisk sammenhæng eller give mening som kanonisk
skriftsamling for den kristne menighed. Det centrale i denne historiske forståelse af Det Gamle Testamente er at “faa et tro og ægte
Billede af den gamle Pagts Aabenbaring med dens ejendommelige
Udviklingsgang og af de Former, som det derved fremkaldte Liv antog” (Buhl 1885b, 55).
Dette tro og ægte billede fremgår for Buhl alene af de kanoniske,
dvs. de af den palæstinensiske jødedom anerkendte, skrifter. Det synes nærliggende at forstå Buhls synspunkt på den måde, at netop
udvælgelsen og afgrænsningen af den palæstinensiske jødiske kanon
rent historisk udtrykker den betydning, som disse skrifter havde vundet for “det derved fremkaldte Liv”. Den palæstinensiske jødiske menighed fandt i netop disse tekster sit livsgrundlag; og derved blev det
netop denne skriftsamling, der kom til at præge det levede liv. Derfor
er det for Buhl alene disse skrifter, som giver et sandt billede af den
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gamle pagts profetiske betydning “som Forudforkyndelse af Messias
i Ord og Begivenheder” (ibid.).
Den særlige betydning, som Buhl tillægger den palæstinensiske jødiske kanon, indebærer også, at den kristne menighed bør anderkende
og overtage kanons tredeling i loven, profeterne og skrifterne (Buhl
1885b, 56). Denne tredeling, som også Det Nye Testamente forudsætter og udtrykkeligt støtter, er nemlig ifølge Buhl forudsætningen
for at forstå de enkelte skrifters rette plads og funktion i helheden.
Buhl gennemfører da også denne tredeling af Det Gamle Testamente
i sin oversættelse, der udkom i 1910.17

Historiens betydning
Til grund for Buhls forståelse af Det Gamle Testamente som kanonisk skrift ligger en opfattelse af historien som et afgørende element
i Guds åbenbaring. Dette grundsyn forklarer Buhl i kort sammenhængende form i sin bog fra 1894 om de messianske forjættelser i Det
Gamle Testamente.18 Der er ifølge Buhl en organisk uløselig sammenhæng imellem profeternes forkyndelse og den tid og de forhold,
som de taler ind i. Det viser sig i de enkelte profeters individuelle
menneskelige særpræg, som kendetegner de udsagn, de har efterladt
sig. Denne menneskelige prægning af den profetiske forkyndelse –
samtidig med, at profeterne er sig bevidst, at de viderebringer det ord
fra Gud, som de har fået givet, altså er formidlere af en guddommelig
åbenbaring – sammenholder Buhl med inkarnationen:
Ligesom den guddommelige Logos ikke fremtraadte utilhyllet blandt
Menneskene, men som Gudmenneske, saaledes forkyndte Profeterne
ikke det guddommelige Ord som umiddelbart Ord af Gud, men som
gudmenneskeligt Ord, d.e. præget og bestemt ved deres menneskelige
Individualitet (Buhl 1894, 22).

Det enkelte menneske er ifølge Buhl “et Barn af sin Tid” og har sin
nærmeste opgave i forhold til sin egen generation. Profeterne i Det
Gamle Testamente har da også først og fremmest haft deres egen tid
17. Det gamle Testamente oversat under Medvirkning af Prof. theol. J.C. Jacobsen i
København, Pastor lic. theol. Martensen-Larsen i København, Professsor Dr. Michelet
i Kristiania og Cand.theol. Johannes Pedersen af Professor Dr. Fr. Buhl (København/
Kristiania: Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag 1910).
18. Frants Buhl, De messianske Forjættelser i Det Gamle Testament (Kjøbenhavn:
Gyldendalske Boghandels Forlag 1894).
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for øje. Til gengæld har de været af den klare opfattelse, at Guds endegyldige indgriben, Herrens dag eller historiens afslutning var ganske
nært forestående og ville indtræffe i deres egen levetid. Således tænker
forfatteren til Esajas 40-55, at den messianske herlighed indtræder
samtidig med folkets hjemvenden fra det babyloniske eksil, medens
Haggaj forventer den noget senere men dog i Zerubabels levetid.
Buhl skelner her imellem et rent historisk og et absolut eskatologisk
element i profeternes forkyndelse. De tidshistoriske forudsigelser gik
ofte i opfyldelse på det konkrete plan: Nord- og Sydriget gik virkelig
under, som profeterne havde forudsagt; og Deuterojesaja fik ret i, at
de bortførte kunne vende hjem under Kyros. Derimod gik den eskatologiske forventning i arv fra generation til generation, idet historien
stadig dementerede profeternes forventning om messiastidens og de
forudgående katastrofers komme. Denne bestandige udsættelse førte
dog ikke til nogen svækkelse af profeternes håb:
Derfor gik den med de tidshistoriske Forudsigelser sammenknyttede
eskatologiske Forventning i Arv fra den ene Profet til den anden og
beviste derved sin Selvstændighed og sin tidsovervindende EvighedsKraft, men stadig saaledes, at den efterfølgende Profet var ligesaa sikkert overtydet om Frelsens nære Komme som hans Forgjængere (Buhl
1894, 25-26).

Det er nu netop forbindelsen imellem de eskatologiske forventninger
og det konkrete tidshistoriske stof, der ifølge Buhl har ledt mange
nyere fortolkere til at skelne skarpt, så det er de evige religiøse grundtanker, der er det blivende i profeternes forkyndelse. Kristus og den
kristne kirke er i denne optik ikke så meget opfyldelsen af profetierne
som kulminationen på en religiøs udvikling (Buhl 1894, 27). Buhl
vil derimod ikke skelne imellem evigt og tidsbestemt på denne måde,
men hævder, at forbindelsen imellem profeternes “evig gyldige Tanker” og deres tidshistoriske forudsigelser
ikke betegner en hæmmende Forening af det Uensartede, men at der
er et inderligt Slægtskab mellem dem, saa at de historiske Former trods
deres Skiften og stadige Selvopløsning, dog betegner den uundværlige
Legemliggjørelse for de profetiske Tanker, indtil disse endelig faa deres
sande Legeme i Kristus og hans Kirke (Buhl 1894, 28).

Der er således en form for inkarnatorisk begrundet forbindelse imellem det guddommeligt åbenbarede indhold i Det Gamle Testamente
og dettes tidshistoriske skikkelse. Buhl udfolder denne tanke ved at
bestemme selve den gammeltestamentlige historie som profeti, for-
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billede eller typologisk historie. Han henviser til, at fortidige begivenheder allerede inden for Det Gamle Testamente selv bruges som
forbilleder på det, der forventes, samtidig med, at det forventede
bestandig overgår det tidligere. Det hænger sammen med, at Israel
bestandig stræber mod virkeliggørelsen af et ideal, som er givet fra
Moses’ grundlæggelse af “et Samfund, der udelukkende skulde søge
sin Frelse hos Jahve, og som ikke skulde kjende nogen anden Lov end
hans hellige Vilje” (Buhl 1894, 30). Buhl betoner, at forventningen
hos israelitterne om en virkeliggørelse af dette ideal ikke så meget
føltes som et krav men snarere som “en af en mægtig Troskraft baaren
Forvisning” (ibid., 31). Forventningen svækkes da heller ikke ved folkets fald og fjernhed fra idealet; tværtimod træder håbet om, at Jahve
selv vil fuldende sit værk netop klarest frem under sådanne forhold.
Ifølge Buhl sker den endelige virkelig- eller legemliggørelse af den
gamle pagts ideal i Kristus og hans værk; og dermed indeholder profetierne – og, må man forstå, den gammeltestamentlige historie i det
hele taget – ikke blot abstrakte religiøse tanker men virkelige forjættelser om Kristus (ibid., 32).
Med denne understregning af historien som “profetisk Historie” er
Buhl tydeligt i slægt med en hovedstrømning i det 19. århundredes
teologiske læsning af Det Gamle Testamente, der tilkender historien
en primær betydning som åbenbaringens medium.19 For Buhl bliver
der dermed en dyb overensstemmelse imellem den historisk-kritiske
undersøgelse af Det Gamle Testamente og teologiens – og den kristne
menigheds – spørgen efter teksternes profetiske vidnesbyrd om den
gamle pagt som en foreløbig åbenbaring, der skal fuldendes i Kristus.
Til denne overensstemmelse svarer det dybe slægtskab, som Buhl ser
imellem den historisk-kritiske videnskabs sandhedskriterium og kristendommens forpligtelse på sandheden. Den historiske kritik i dens
“rene” form – hvor det virkelig er sandheden, der spørges efter, og
ikke bestemte teologiske eller anti-teologiske dagsordener, der søges
fremmet – er dermed i pagt med den kristne menigheds behov for oplysning af Bibelen, selv om det ikke er alt, hvad den historiske undersøgelse beskæftiger sig med, der har nogen umiddelbar eller direkte
relevans for menighedens forhold til teksterne.
Som bibelsk teolog står Buhl med andre ord i forlængelse af en
lang tradition, der fremhæver historiens centrale betydning som det
ydre udtryk for Guds forberedende åbenbaring. Hvad der især kendetegner Buhls position, er hans uforbeholdne anerkendelse af den
19. I bred forstand kan Buhl siges at videreføre elementer af den frelseshistoriske
tænkning hos eksegeter som Carl Friedrich Keil og Delitzsch, ligesom man kan tale
om et overordnet slægskab med den frelseshistoriske tilgang hos Carl Paul Caspari.
Jf. Høgenhaven (2013), 229-234 (Se note 1).
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kritiske undersøgelses ret og egenværdi som en stræben efter sandhed
i sin egen ret. Denne forpligtelse på sandheden ser Buhl som væsensbeslægtet med kristendommens sandhedsbegreb. Med denne accentuering kan Buhl siges at tegne en ny udformning af det historisk
orienterede paradigme inden for bibelforskningen.
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“The Pentateuch that the Samaritans
Chose”
Moderne fejlslutninger vedrørende den samaritanske
Pentateuks oprindelse og karakteristika1
Lektor, ph.d.
Ingrid Hjelm, Københavns Universitet
Abstract: “The Pentateuch that the Samaritans Chose”, is the heading
of Chapter Seven in Magnar Kartveit’s The Origin of the Samaritans
(2009). The heading is highly problematic in regard to both the origin of the Samaritans and the production of biblical texts and books
in ancient Palestine. Kartveit’s assumption that the Samaritans “chose
one text-type in particular among the different texts available” rests
on several old paradigms about Samaritan origins and religion, which
badly fit recent evidence from archaeology and epigraphy. A continuous
and independent Yahvistic cult in Israel, from at least the Iron Age, a
temple on Mt Gerizim from early in the Persian period, and a highly
developed temple city on Mt Gerizim in the Hellenistic period, do not
sustain paradigms about Samaritans as an “aberrant” branch of Judaism
or the Samaritan Pentateuch as an off-shoot of a Jewish pre-Samaritan
or proto-Masoretic Pentateuch.
Keywords: Gerizim – cult place – Yahvistic cult – continuity – Persian
Period – Hellenistic period – Samaritan Pentateuch – pre-Samaritan
texts – expansionist texts – additional text – missing text – Moses veneration.

“The Pentateuch that the Samaritans Chose” er overskriften på kapitel syv i Magnar Kartveits seneste bog, The Origin of the Samaritans.2
Overskriften er yderst problematisk i forhold til både samaritanernes
oprindelse og tidlige historie og til produktionen af “bibelske” tekster
i det gamle Palæstina. Til trods for omfattende ny viden i de seneste 15 år om de geo- og religio-politiske samt demografiske forhold
i datidens persiske og hellenistiske Palæstina anser mange forskere
1. Denne artikel er baseret på Ingrid Hjelm, “’The Pentateuch that the Samaritans
Chose’, and Theories of the So-called ‘Pre-Samaritan’ Texts from DSS as Stepping
Stones to a Fully Developed Samaritan Pentateuch” (foredrag ved EABS’ kongres
i Thessaloniki 2011, udgivet som “’The Pentateuch that the Samaritans Chose’?”,
A.B.-The Samaritan News (2012) nr. 1119-1120, 69-76; nr. 1121-1122, 86-88.
2. Magnar Kartveit, The Origin of the Samaritans (Leiden: Brill 2009).
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fortsat den samaritanske Pentateuk (SP) for at være en aflægger af en
“jødisk” eller måske snarere en palæstinensisk teksttradition.3 Denne
teksttradition, som er bevidnet i en række såkaldt “harmoniserende”
eller “ekspansionistiske” håndskrifter fra Qumran, skulle samaritanerne angiveligt have tilføjet de såkaldte sekteriske ændringer, som
gør den entydigt samaritansk.4 Baseret på sammenligninger med omkring ti af disse Dødehavstekster, som forskerne i mangel på bedre
nu kalder “præ-samaritanske” (“pre-Samaritan”), vurderes denne aktivitet at have fundet sted i første århundrede før og /eller efter vor
tidsregnings begyndelse (Kartveit 2009, 294-295).
Hvis, som antaget af Kartveit, samaritanerne “chose one text-type
in particular among the different texts available” (Kartveit 2009,
299), rejser det unægtelig spørgsmål om, hvem der skrev disse tilgængelige tekster. Hvornår var de skrevet og for hvem, og hvornår fandt
samaritanerne det passende at bestille en fuldt udviklet tekstsamling,
som de kunne gøre til deres egen ved at supplere den med “the tenth
commandment and [made] other changes that were related to the
altar on Mount Gerizim”? (Kartveit 2009, 295). Kartveit selv overvejer flere muligheder med en terminus ante quem i midten af det 3.
årh. f. Kr. for en mulig SP-grundtekst, baseret på en palæografisk
datering af 4QExod-Levf = 4Q17. Eftersom merteksterne i de præsamaritanske tekster ikke findes i LXX, udgør denne hans uspecificerede terminus post quem (Kartveit 2009, 276). Evidens for, at de
præ-samaritanske Qumran-tekster ikke blot blev opbevaret, men rent
faktisk brugt, rejser for Kartveit problemer vedrørende ejerskabet og
brugen af teksterne:
Is it conceivable that the pre-Samaritan texts were used at Qumran at
a time when this text-type was used in Shechem or at Gerizim? The
strong anti-Samaritan sentiment of 4Q371 can be considered incompatible with a favourable attitude to the Samaritan community on the part
of those residing at Qumran (Kartveit 2009, 294).

Spørgsmålet fører til den nette formodning, at “the tenth commandment is later than the turn of the era, and that pre-Samaritan texts
3. F.eks. Reinhard Pummer, “The Samaritans and Their Pentateuch”, The Pentateuch as Torah: New Models for Understanding Its Promulgation and Acceptance, red.
Gary Knoppers & Bernhard Levinson (Winona Lake: Eisenbrauns 2007), 237-69
(247); Sidnie White Crawford, Rewriting Scripture in Second Temple Times (Grand
Rapids: Eerdmans 2008), 22; Robert T. Anderson & Terry Giles, The Samaritan
Pentateuch. An Introduction to Its Origin, History, and Significance for Biblical Studies (Atlanta: Society of Biblical Literature 2012), 43-44.
4. Emanuel Tov, “Rewritten Bible Compositions and Biblical Manuscripts, with
Special Attention to the Samaritan Pentateuch”, DSD 5 (1998), 334-54.
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were used more widely in Israel before that time” (Kartveit 2009,
294). Antagelser om valg og adoption hviler på adskillige gamle paradigmer om samaritanernes oprindelse og religion, som passer dårligt
sammen med områdets arkæologi, herunder ikke mindst de epigrafiske fund, og de realpolitiske forhold. Dette er især interessant, fordi
de nævnte forskere ikke er uvidende, ja faktisk selv behandler nogle af
de nye landvindinger, men ikke desto mindre hiver gamle travere af
stalden, når det drejer sig om tilblivelsen af den samaritanske skriftsamling. At SP bliver trukket ind i varmen som en tekst, der “in fact
contains an ancient edition of the Pentateuch current in Palestine in
the second temple period” (White Crawford 2008, 22), fører ikke til
fornyede overvejelser over forholdet mellem Garizims og Jerusalems
templer og præsteskaber, eller for så vidt andre templer og kultsteder
i det såkaldte andet tempels tid. Jerusalem-orienteringen forbliver i
det store og hele intakt.5 Det samme gør synet på den samaritanske
version som en tekst, der er blevet tilføjet visse lag af teologisk og
sekterisk indhold med det formål at fremme Moses’ rolle og pointere
udvælgelsen af Garizim som det rette kultsted. Det ikke-sekteriske
indhold bliver ofte regnet for harmoniserende tilføjelser, og ord som
“udvidelse”, “tilføjelse”, “oprindelig læsemåde” (“expansion”, “addition”, “original reading”) mere end antyder, at forskerne generelt
betragter de senere masoretiske versioner som repræsentanter for den
oprindelige sande udgave af Mosebøgerne.

Samaria og Jerusalem – en historisk skitse
Jerusalem-orienteringen baserer sig på en række fejlantagelser om samaritanernes oprindelse som enten fremmede tilflyttere (jf. 2 Kong
17,6.14-41; Ezra 4; Josefus, Ant. 9.277-91; 11.1-119) eller udgået fra
præsteskabet ved Jerusalems tempel (Josefus, Ant. 11.297-347).
Den første antagelse er for længst blevet afvist som uden hold i
virkeligheden, idet der ikke fandt nogen omfattende folkeombytning
sted ved den assyriske erobring af det israelitiske kongedømme, Bit
Humria, omkring 720 f. Kr. Jahvedyrkelsen, som allerede var en del
5. Men se Sidnie White Crawford, “Understanding the Textual History of the Hebrew Bible: A New Proposal”, The Hebrew Bible in Light of the Dead Sea Scrolls, red.
Nóra Dávid m.fl. (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2012), 60-69, for advarsel
om at give den masoretiske tekst prioritet i analysen af oldtidsteksterne. Synspunkter og diskussioner af forholdet mellem originalskrift og genskrivning kan findes
i de mange artikler i Bibelske Genskrivninger, red. Jesper Høgenhaven & Mogens
Müller, Forum for Bibelsk Eksegese 17 (København: Museum Tusculanum 2012).
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af den religiøse identitet fra det 9. årh., fortsatte og blev mere prominent også i det judæiske kongedømme mod syd. De talrige epigrafiske vidnesbyrd herom (Meshastelen, Khirbet el-Qom- og Kuntillet
‘Ajrud-indskrifterne, Samaria-ostraka, assyriske indskrifter, persiske
dokumenter fra Wadi el-Daliyeh og Elefantine, Garizim-indskrifterne, mønter, segl og fylakterier)6 peger alle i retning af en kontinuerlig
Jahvedyrkelse, som synes at få en mere “bibelsk” karakter i den persiske og hellenistiske periode. Stadig flere forskere anser derfor nu
samaritanerne for at være efterkommere af de “oprindelige israelitter”,
dvs. befolkningen generelt i Israel/Bit Humria, der blev til den assyriske provins Samarina i 720 f. Kr. I den samaritanske selvforståelse,
bevidnet allerede hos Josefus (Ant. 9.291; 11.341), er de efterkommere af Josef og hans sønner Manasse og Efraim, som også betegner
Samarias regionale navne.
Med hensyn til den øgede “biblicering” af Jahvedyrkelsen kunne
det være nærliggende at antage, at Josefus’ beretning om opførelsen
af templet på Garizim som resultat af, at et medlem af Jerusalems ypperstepræstefamilie havde giftet sig ind i Samarias persiske guvernør
Sanballats familie hen imod slutningen af det 4. årh. f. Kr. (Josefus,
Ant. 11.297-347; jf. Neh 13.28), var årsag til denne “bibelske” eller “jødiske” udvikling. Det er der dog ikke noget, der tyder på, eftersom
Josefus’ fortælling er det rene opspind, som søger at placere oprindelsen
til det samaritanske tempel i en hellenistisk kontekst med Alexanders
erobring af Palæstina.7 Fornyede udgravninger på Garizim under ledelse af Yitzhak Magen fra 1982-20068 har afdækket et stort offerkult6. Om dette se yderligere i Ingrid Hjelm, “Lost and Found? A Non-Jewish Israel
from the Merneptah Stele to the Byzantine Period”, History, Archaeology and the
Bible Forty Years after “Historicity”. Changing Perspectives 6, red. Ingrid Hjelm &
Thomas L. Thompson, Copenhagen International Seminar (London: Routledge,
under udgivelse).
7. Ingrid Hjelm, The Samaritans and Early Judaism: A Literary Analysis, JSOTSup
303; CIS 7 (Sheffield: Sheffield Academic Press 2000), kapitel 5; Reinhard Pummer, The Samaritans in Flavius Josephus, Texts and Studies in Ancient Judaism 129
(Tübingen: Mohr Siebeck 2009), kapitel 3.
8. Yitzhak Magen m. fl., Mount Gerizim Excavations I: The Aramaic, Hebrew and
Samaritan Inscriptions, Judea & Samaria Publications 2 (Jerusalem: Staff Officer of
Archaeology, Civil Administration of Judea and Samaria 2004); Yitzhak Magen,
“The Dating of the First Phase of the Samaritan Temple on Mount Gerizim in Light
of the Archaeological Evidence”, Judah and Judaeans in the Fourth Century B.C.E.
red. Oded Lipschits, m.fl. (Winona Lake: Eisenbrauns 2007), 157-211. Yitzhak Magen, Mount Gerizim Excavations II: A Temple City, Judea & Samaria Publications
8 (Jerusalem: Staff Officer of Archaeology, Civil Administration of Judea and Samaria 2008). For øvrige ref. se Ingrid Hjelm, “Changing Paradigms: Judaean and
Samarian Histories in Light of Recent Research”, Historie og Konstruktion. Festskrift
til Niels Peter Lemche i anledning af 60 års fødselsdagen den 6. september 2005, red.
Mogens Müller & Thomas L. Thompson, Forum for Bibelsk Eksegese 14 (Køben-
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område (98 x 98 m)9 under den byzantinske Maria Theotokos-kirke
med offeralter, seks-kamrede portanlæg, proto-ioniske søjler, kultgenstande, knoglerester og mønter fra første halvdel af det 5. årh. f. Kr.
Kultstedet blev kraftigt udbygget i den hellenistiske periode (3.-2. årh.)
sammen med den tilhørende tempelby, som på sit højeste husede mere
end 10.000 indbyggere (Magen 2008, 177). Både byen og templet blev
totalt ødelagt af Johannes Hyrkan i 110 f.Kr., som i 107 også ødelagde
det gamle Sikem for foden af Garizims bjerg og byen Samaria. Fra
den hellenistiske periode er der fundet 381 indskrifter på aramæisk og
hebraisk, hvoraf de fleste er votivindskrifter med donornavne og evt.
stedsbetegnelser:  על נפשה על אנתתה ועל בנוהיSN  מןPN “( זי הקרבDette
er hvad PN fra SN ofrede for sig selv, sin hustru og sine børn”) (Magen m. fl. 2004). Omkring 70 af disse nævner også gavens formål,
nemlig at skaffe donoren gudens ( )אלהאihukommelse på dette
sted: לדכרן טב קדם אלהא באתרא דנה.10 En lignende klassisk formulering, udbredt i hele Middelhavsområdet (Gudme 2013), findes også i 2
Mos 30,16. Én indskrift (nr. 150) har varianten “foran Adonai ( )אדניi
templet” ()במקדש. Fire indskrifter refererer til præsten Pinhas samt øvrige unavngivne præster. Benyttede gudsbetegnelser er “Adonai” eller
“Elah”, mens tetragrammet (YHWH) kun findes i et fåtal indskrifter
skrevet med palæo-hebraisk skrift. “Shem” eller “Shema” (samaritansk
praksis) for Jahve eller Adonai optræder ikke i indskrifterne.
Fra kultstedets to perioder er der fundet ca. 300.000 fragmenter af
dyreknogler deponeret fire steder i dets nærhed. En analyse af disse
viser, at offerkulten i begge perioder udelukkende bestod af offerdyr,
som vi finder foreskrevet i offerkultsbestemmelserne i 3 Mos 1-7: 1-3
år gamle får og geder, duer, og, især fra den hellenistiske periode, også
kalve og køer. Indskrift nr. 199 nævner tyre ( )פרין כלofret i offerhuset
()בבית דבחא.11
havn: Museum Tusculanums Forlag 2005), 161-179; “Mt. Gerizim and Samaritans
in Recent Research”, Samaritans: Past and Present. Current Studies, red. Menachem
Mor & Friedrich V. Reiterer (Berlin/New York: De Gruyter 2010), 25-41.
9. Målene skifter lidt i Magens fremstillinger: 98 x 98m i Magen 2007, 160, og 96
x 98m i Magen 2008, 143. Den tilhørende plantegning i Magen 2008, 143 måler
dog det samme i højden og bredden, når man, som også Magen gør det, inkluderer
portene.
10. Magen m. fl. (2004), 18. Se også Jan Dušek, Aramaic and Hebrew Inscriptions
from Mt. Gerizim and Samaria between Antiochus III and Antiochus IV Epiphanes
(Leiden: Brill 2012) og Anne Katrine de Hemmer Gudme, Before the God in This
Place for Good Remembrance. A Comparative Analysis of the Aramaic Votive Inscriptions from Mount Gerizim (Berlin: De Gruyter 2013); Gary N. Knoppers, Jews and
Samaritans. The Origins and History and their Early Relations (Oxford: Oxford University Press 2013), 109-120.
11. Hjelm (under udgivelse, se note 6)
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Opsummerende må det konstateres, at kultstedet på Garizim giver
vidnesbyrd om en kontinuerlig Jahvedyrkelse i det centrale Palæstina
i mere end 350 år i de persiske og hellenistiske perioder med rødder i det gamle Israel. Kultstedets udformning svarer til de visionære
templer i Ezekiels bog og Tempelrullen.12 Offerkulten synes at stemme overens med forskrifterne i Mosebøgerne; og der er ikke fundet
spor af den synkretisme, som siden oldtiden hyppigt er fremsat som
et kritikpunkt13 mod kulten på Garizim. For indeværende må det
endvidere konstateres at udgravningerne på Garizim giver os de tidligste og mest omfattende vidnesbyrd om en “bibelsk” eller “mosaisk”
Jahvekult i Palæstina. At stedet blev anset for at være israelitisk og
ikke judæisk eller jødisk ved vi fra Delosindskrifterne fra 2. årh f. Kr.,
som nævner “the Israelites in Delos, who send the temple tax to holy
Ar-garizein”.14
Disse forhold stiller unægtelig spørgsmålet om SP i et ganske andet
lys. Bemærkelsesværdigt bliver det især, når det medtænkes, at den
assyriske ødelæggelse af Judæa i 701 var endog ganske omfattende,
og at den godt 100 år senere babyloniske ødelæggelse af Jerusalem og
dets nærmeste omgivelser på det nærmeste gjorde det af med resten.
Deportationen af befolkningen gav plads til en edomitisk ekspansion i Judæa, hjemkomsten fra eksilet var en sløv affære; og byen og
samfundet som helhed kom først for alvor på fode i det 3-2. årh.
f. Kr.15 Traditionen regner bygningen af det eftereksilske tempel i
Jerusalem til omkring 516. Formentlig et fiktivt tal, der skal passe
med 70 året for dets ødelæggelse i 586. Vores tidligste vidnesbyrd
om templets mulige eksistens er en omtale af ypperstepræsten i Jerusalem, Jehohanan og hans præstekolleger i et brev fra Elefantine
dateret til Darius’ 17. regeringsår (407 f.Kr.) (TAD A4.7:18).16 Det er
dog ikke tempelinstitutionen eller præsteskabet, som har autoritet til
12. Se imidlertid for en anden opfattelse af denne sammenhæng Anne Katrine de
Hemmer Gudmes artikel i dette nummer af DTT.
13. Se bl.a. Josefus’ brug af 2 Makk 6:1-2 i Ant. 12.237-64 (Jf. Hjelm 2000, 207212). Yderligere diskussion herom i Hjelm (under udgivelse, se note 6).
14. Kartveit (2009), 216-225; jvf. Philippe Bruneau, “Les israelites de Delos et la
juiverie delienne”, Bulletin de Correspondance Hellénique 106 (1982), 465-504.
15. De seneste analyser af disse forhold kan findes i Judah and Judaeans in the
Neo-Babylonian Period, red. Oded Lipschits & Joseph Blenkinsopp (Winona Lake:
Eisenbrauns 2003); Judah and the Judaeans in the Persian Period, red. Oded Lipschits & Manfred Oeming (Winona Lake: Eisenbrauns 2006); Judah and Judaeans
in the Fourth Century B.C.E, red. Oded Lipschits m.fl. (Winona Lake: Eisenbrauns
2007); Judah and the Judaeans in the Achaemenid Period. Negotiating Identity in an
International Context, red. Oded Lipschits m. fl (Winona Lake: Eisenbrauns 2011).
16. Bezalel Porten, “Request for Letter of Recommendation (First Draft) (3.51)”,
The Context of Scripture. Archival Documents from the Biblical World, red. William
W. Hallo (Leiden: Brill 2003), bd. III, 125-130.
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at træffe beslutninger, endsige bidrage til genetableringen af kulten i
Elefantine og Jerusalem; det er de persiske myndigheder repræsenteret ved guvernørerne i Judæa og Samaria.17
Indtil det 2. årh. f. Kr. var den politiske, økonomiske og geografiske
magtbalance mellem de to provinser Shomron og Yehud i Shomrons
favør. Udviklingen af en fælles religio-kulturel ethos mellem Shomron, Jehud og Edom var en proces, der havde været i gang i hele
det første årtusind f. Kr. til trods for regionernes politiske adskillelse
(Knoppers 2013). Det giver derfor ikke mening at fokusere entydigt
på en Jerusalem-orientering for en teksttradition, der essentielt set
ikke handler om Jerusalem. Etienne Nodets hypotese om en protosamaritansk Pentateuk/Hexateuk, der videreudvikledes i fællesskab
mellem Garizims og Jerusalems præsteskab i 3.-2. årh. f. Kr., er det
hidtil bedste bud på en forklaring på eksistensen af den fælles tekstsamling.18 Her kunne det måske være nyttigt at minde om Paul Kahles ide om, at SP var ældre og mere original end MT, som først senere
var blevet samlet og redigeret fra forskellige kilder.19 Kahles forslag
vandt tilslutning fra en lang række prominente forskere (Hjelm 2000,
78) og udvikledes yderligere i Frank Moore Cross’ forslag om tre forskellige teksttraditioner: en palæstinensisk proto-Pentateuk, en alexandrinsk LXX og en babylonisk proto-MT. Ifølge Cross udviklede
den samaritanske Pentateuk sig fra den palæstinensiske tekstfamilie
som en genskrevet sekterisk tekst “not earlier than the Hasmonean
era”.20 Teorier om en eller flere urtekster nu er i al væsentligt blevet
opgivet til fordel for mere nuancerede syn på Pentateukens udvikling
over en lang årrække førende til de særprægede udgaver, vi kender
bedst (White Crawford 2012; Anderson & Giles 2012, 25-41).
The gradual publication of the DSS has shown that the variations in
length, order, and content that one finds among the MT, LXX, and the
SP reflect fluidity in the composition and growth of the biblical texts in
17. Lisbeth S. Fried, The Priest and the Great King: Temple-Palace Relations in the
Persian Empire, Biblical and Judaic Studies 10 (Winona Lake: Eisenbrauns 2004),
kap. 5.
18. Etienne Nodet, In Search of the Origins of Judaism. From Joshua to the Mishnah
(rev. eng. version af Essai sur les origines du Judaïsme: de Josue aux Pharisiens (Paris: Les Edition du Cerf 1992)], JSOTSup 248 (Sheffield: Sheffield Academic Press
1996), 12, 191.
19. Paul Kahle, “Untersuchungen zur Geschichte des Pentateuchtextes”, Theologische Studien und Kritiken 88 (1915), 399-439.
20. Frank Moore Cross, “The Contribution of the Qumran Discoveries to the
Study of the Biblical Text”, Qumran and the History of the Biblical Text, red. Frank
M. Cross & Shemaryahu Talmon (Cambridge: Harvard University Press 1974),
278-92.
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the Persian and Hellenistic eras. It is also now apparent that the Pentateuch was not a sudden or late arrival in Samaria in the 2nd and 1st centuries, but rather developed, at least in its final stages, in tandem with
the forms of the Pentateuch circulating in Judah (Knoppers 2013, 179).

Inden for disse udviklinger fremhævede den samaritanske tradition
Garizims prioritet, mens proto-masoretiske tekster udtrykte en tvetydighed, der pegede frem mod udvælgelsen af Jerusalem i Davidstraditionen. Disse særpræg synes ikke at have været problematiske, før de
politiske modsætninger mellem Jerusalem og Garizim brød ud i lys
lue i sidste halvdel af det 2. årh. f.Kr.

Præ-Samaritanske tekster og den samaritanske Pentateuk 21
Som nævnt tilhører SP en teksttype, som i sammenligning med masoretiske udgaver anses for at være udvidede tekster, såkaldte “ekspansive” eller “harmoniserende” tekstudgaver. Disse tekster er karakteriseret ved gentagelser af en given ordre i især exodusfortællingen og
indsættelse af “kildetekster” fra den ene bog til den anden med det
formål at bringe overensstemmelse mellem fortællingerne i ExodusNumeri og Deuteronomiums genfortælling. Teksterne udviser hermed en narrativ sammenhæng, som er fraværende i de masoretiske
udgaver. Denne teksttype er repræsenteret i otte eller ni håndskrifter
fra Qumrans manuskripter af Mosebøgerne22 og vurderes at udgøre

21. Den hidtil mest benyttede udgave af SP er Adolf F. von Gall, Der hebräische
Pentateuch der Samaritaner ([Giessen: J. Richer 1914-18]; Berlin: A. Töpelmann
1966). Der er dog tilkommet senere og bedre komparative udgaver: Jewish and Samaritan Versions of the Pentateuch – With Particular Stress on the Difference Between
Both Texts, red. Abraham Tsedaka & Ratzon Tsedaka (Tel Aviv: Samaritan Press
1961–65). De samaritanske manuskripter, der ligger til grund for denne udgave,
foreligger nu i engelsk oversættelse: Benyamim Tsedaka m.fl., The Israelite Samaritan Version of the Torah. First English Translation Compared with the Masoretic
Version (Grand Rapids: Eerdmans 2013). Abraham Tal, The Samaritan Pentateuch
(Tel Aviv: Tel Aviv University Press, 1994). Abraham Tal & Moshe Florentin, The
Pentateuch – The Samaritan Version and the Masoretic Version (Tel Aviv: The Haim
Rubin Tel Aviv University Press 2010; hebraisk) er en flot udgave, som desværre
har benyttet et samaritansk manuskript, der anses for inferiørt og fejlbehæftet. M.
Shoulson, The Torah: Jewish and Samaritan Version Compared (privat publikation,
2008), er en ikke- annoteret udgave, der søger at korrigere Abraham Tals 1994-publikation af MS 6(C) Shechem ved hjælp af A. and R. Tsedaka 1961-65.
22. 4Q17 = 4QExod-Lev f; 4Q22 = 4QpaleoExodm; 4Q27 = 4QNumb; + de fem
håndskrifter, der betegnes “Reworked Pentateuch”: 4Q158=RPa; 4Q364=RPb;
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ca. 15 % af de “bibelske” Qumran-manuskripter (Tov 2001, 115).23
Pentateukteksterne har fået betegnelsen “præ-samaritanske tekster”, fordi de indeholder udvidelser eller bearbejdelser kendt fra SP
(Kartveit 2009, 264). Af de 40 større udvidelser i SP, som Kartveit
opregner,24 er de 30 også bevidnet i de præ-samaritanske håndskrifter
(Kartveit 2009, 265-309 + chart 1 og 2 (310-311); Tal og Florentin
2010, 758; Tsedaka og Sullivan 2013, Appendix B (497-503)). Udvidelserne forekommer ikke i Septuaginta til trods for, at denne i
forhold til mindre varianter i betydelig grad stemmer overens med
SP, hvor denne afviger fra MT. De nævnte Qumran-håndskrifter
indeholder i lighed med SP en stærkere betoning af Mosesfiguren,
men derudover er deres indhold ikke specifikt samaritansk, og det må
konstateres at betegnelsen egentlig er baseret på teksttypen og ikke på
indholdet (Hjelm 2000, 81).25
Dette lag, som Kartveit kalder “Moses-laget” (Kartveit 2009, 280),
betoner Moses’ særlige rolle som modtager af Loven; og han præsenteres i højere grad som modtager og formidler af guddommelig
instruktion i SP end i MT. Dette er især udtalt i 2 Mos 6-11, hvor forfatteren har skabt en fyldigere og mere sammenhængende fortælling
ved at fortælle, at Moses og Aron gik hen til Farao og advarede ham
ved ordret at fortælle, hvad Jahve havde sagt i de forudgående vers (2
Mos 7,18. 29; 8,19; 9,5. 19). Med disse ordrette gentagelser af Jahves
tale, introduceret ved den profetiske sendebudsformel “dette sagde
Jahve” ()כה אמר יהוה, fremstår Moses som en troværdig budbringer,
der afleverer den guddommelige domsprofeti før dens opfyldelse.
“Dette sagde Jahve”-formlen hører til den instruktion, som Jahve gav
Moses i Midjan (2 Mos 4,22) og som gentages i den første generelle
advarsel til Farao i 2 Mos 5,1-3. Formlen optræder 9 gange i MTs
og 16 gange i SPs exodusfortælling. Syv af de ti plager i fortællingen
indledes med Jahves ordre til Moses om at gå til Farao og advare om
plagens komme (nr. 1: blod; nr. 2: frøer; nr. 4: insekter; nr. 5: pest;
nr. 7: hagl; nr. 8: græshopper; nr. 10: den førstefødtes død), hvis ikke
han lader folket rejse. Det er her bemærkelsesværdigt, at MT i de
første fem tilfælde nøjes med at konstatere, at Moses og Aron gjorde,
som Jahve havde befalet, mens SP beretter, at Moses og Aron rent
4Q365=RPc; 4Q366=RPd; 4Q367=RPe. Kartveit (2009, 264-273) anfører også
4QTestimonia (4Q175).
23. Emanuel Tov, Textual Criticism of the Hebrew Bible (Minneapolis: Fortress
Press, 1992; 22001).
24. Baseret på Wilhelm Gesenius, De Pentateuchi Samaritani Origine, Indole et
Auctoritate Commentatio Philologico-critica (Halle: Regenerianae 1815), 45-48.
25. Faktisk har flere forskere påpeget, at termen præ-samaritansk er misvisende, og
at tekster med harmonistiske træk var temmelig almindelige i det andet tempels tid
(Anderson & Giles 2012, 47).
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faktisk gik til Farao i mertekstpassagerne: 7,18+; 7,29+; 8,19+; 9,5+
og 9,19+. En kritisk læsning af teksten kan føre til den konklusion, at
den manglende tekst i MT implicerer, at Farao faktisk ikke er blevet
advaret, eller så tvivl om, hvad Moses har sagt til Farao.26 Dette er
tilfældet med plagerne nr. 3: myg (8,12-15), 6: bylder (9,8-12) og 9:
mørke (10,21-29), som i begge traditioner mangler både budskab og
advarsel. Et omvendt mønster tegner sig i forbindelse med den 8. og
10. plage i SP 2 Mos 10,2+; 11,3+, hvor Jahves beslutning er forudsagt, mens ordlyden af hans budskab til Farao mangler i MT. Dette
er så meget mere bemærkelsesværdigt, som det kun er i disse passager,
at både MT og SP beretter eksplicit om Moses’ møde med Farao i
kap 7-11. Merteksterne i SP gentager Moses’ ord til Farao i 10,3-6 og
11,5-7 som Jahves ord til Moses. Hermed er det godtgjort, at Moses
næsten ikke har sagt andet til Farao end det, Jahve havde bedt ham
om (der er nogle få variationer, som vi ikke vil behandle her). De
nævnte varianter er enten direkte dokumenteret i 4Q22, eller de kan
rekonstrueres ud fra en beregning af linjers og kolonners omfang i
dette håndskrift. De forekommer ikke i LXX.27
Udover Exodusfortællingen er der i SP 2 Mos 18-39 ti tilfælde af
mertekst kongruent med andre tekster i 2 Mos (5 tekster) eller i 5 Mos
(5 tekster). Af disse er 5 mertekster sikkert bevidnet i 4Q22 mens 4 enten har usikker bevidnelse eller er rekonstrueret på grundlag af andre
Qumran-tekster (4Q158 og 4Q175). Én tekst, nemlig henvisningen
til Garizim i den samaritanske version af Dekalogen, findes ikke i de
præ-samaritanske Qumran-håndskrifter (mere herom nedenfor).
Andre former for litterær korrespondens finder vi også i SPs narrative kongruens mellem Mosesfortællingerne i 4 Mos og Moses’ vidnesbyrd i 5 Mos. Siden Gesenius’ analyse af SP har der været tradition
for at kalde disse tekster for “interpolationer”, “major expansions”28
26. Det traditionelle synspunkt, at SP og 4Q22 repræsenterer kreativ genskrivning, kan også findes i Søren Holst, “Hvornår er en tekst bibelsk? Bearbejdede
Mosebøger blandt Dødehavsrullerne”, Høgenhaven & Müller (2012), 111-138. I
Ingrid Hjelm, “Portraits of Moses in the Samaritan Pentateuch (SP) and the Fourth
Century Samaritan Midrash Memar (M.M.) or Tibat Marqah (T.M.)”, red. Gert
Steyn (under udgivelse) har jeg argumenteret for det modsatte synspunkt, at MT
repræsenterer en forkortet udgave. Der kan være mange grunde til disse forskelle:
økonomiske, litterære, teologiske og ritualistiske. Den sædvanlige antagelse, at forskellene skyldes “pedanteri” hos 4Q22’s afskriver (Holst (2012), 122), er nok den
mindst sandsynlige.
27. Patrick W. Skehan m.fl., Qumran Cave 4. Palaeo-Hebrew and Greek Biblical
Manuscripts. Discoveries in the Judaean Desert IX (Oxford: Clarendon Press 1995),
67; Kartveit (2009), 267-70, 310.
28. Gesenius benytter betegnelserne “addidamenta maiora” og “interpolata” og opregner 9 tilføjede passager til Num 4,14; 10,10; 12,16; 13,33; 20,13; 21,11.12.20;
27,23. Kartveit (2009), 311-12 opregner 16 “major expansions” og tilføjer 14,40.45;
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eller “kildetekster”.29 Der er en påfaldende systematik i Kartveits 16
passager, idet første og sidste passage (4 Mos 4,14+ og 31,20+) hører
til lovstoffet, mens resten fordeler sig på 4 Mosebogs narrative enheder i kap. 10-14 (5 mertekster) og 20-27 (9 mertekster). Et karakteristisk fællesemne for disse to enheder er israelitternes oprør og Jahves
vrede og straf.30
De 16 passager mangler i LXX, mens 1/3 findes sikkert bevidnet
i det præ-samaritanske håndskrift 4Q27, 1/3 er rekonstrueret, og resten ikke er bevidnet (Kartveit 2009, 311-312; Tov 1989; 1992, 80100). Ca. halvdelen af passagerne introduceres med “( וידברog han
sagde”) eller “( ויאמר יהוה אל משהog Jahve sagde til Moses”) svarende
til 5 Mosebogs “( ויאמר יהוה אליog Jahve sagde til mig”) i parallelpassagerne.31
I lighed med exodusfortællingen skaber merteksterne i SP 4 Mos en
narrativ sammenhæng, som mangler i MT 4 Mos.32 Dette er tydeligt
i den mindre betydningsfulde detalje, at MT 4 Mos 4,14 “glemmer”
at pakke vaskebækkenet forskriftsmæssigt ned ved tabernaklets nedtagning. Dette kan synes at være en uvæsentlig variant, men bækkenets funktion som renselseskar for præsterne (2 Mos 40,11.30-32)
kræver, at det behandles forskriftsmæssigt, så kontamination undgås.
Tilsvarende kan det synes at være en mindre detalje, at israelitterne
bryder op fra Sinajs ørken uden, at Jahve har givet dem ordre til det
i 4 Mos 10,10. Merteksten i SP medtager her 5 Mos 1, 6-8 og skaber
dermed en kongruens med 4 Mos 9,22-23 og 10,12-13 om, at lejren
bryder op, når både skyen løfter sig og Jahve har befalet opbruddet.
Eftersom det er det første opbrud siden lejrens ankomst til Sinaj i 2
Mos 19, er det næppe en uvæsentlig eksegetisk detalje, at israelitterne
20.13 x2 (idet merteksten kommer fra forskellige Deut. tekster); 21,21. 22. 23 og
31,20.
29. Emanuel Tov, “Protosamaritan Texts and the Samaritan Pentateuch”, The Samaritans, red. Alan D. Crown (Tübingen: J.B.C. Mohr/Paul Siebeck 1989), 397407; Textual Criticism of the Hebrew Bible.
30. Mary Douglas, In the Wilderness: The Doctrine of Defilement in the Book of
Numbers (Oxford: Oxford University Press 2001).
31. Det er imidlertid ikke, som Kartveit (2009, 291) synes at forudsætte, en kopiering fra en masoretisk Deuteronomium. Et vigtigt aspekt ved Numeris mertekster
er, at de netop ikke er overensstemmende med teksterne i MT Deut men med SP
Deut. Den samaritanske tradition bygger altså ikke på et (proto-)masoretisk forlæg,
og det er sådan set en fejltagelse at sammenligne merteksterne i et SP-skrift med
MT-tekster i et andet skrift (som det oftest gøres) med mindre det netop er forskellene mellem disse, man vil undersøge.
32. For en mere udførlig bearbejdelse af Numeriteksterne, se Ingrid Hjelm,
“Northern Perspectives in Deuteronomy and its Relation to the Samaritan Pentateuch (SP)”, Northern Perspectives in Deuteronomy, red. Cynthia Edenburg & Reinhard Müller, HeBAI (under udgivelse).
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ikke rejser videre uden at have fået Jahves befaling. Kompositorisk
ligger merteksten fint i forlængelse af 4 Mos 9,23, idet begge traditioner bryder det narrative forløb med 10,1-10 om sølvtrompeterne.
At SP-mertekster også i 4 Mos demonstrerer manglende tekst i
MT bliver især tydeligt, når man sammenligner de to teksttraditioner i 5 Mos 2,7, hvor SPs mertekst fra 4 Mos 20,14-17, bevidnet
også i 4Q364, dokumenterer, at Moses havde sendt bud til Edoms
konge, før israelitterne gik over grænsen. Merteksterne i SP 4 Mos
20-21(20,13; 21,11-12. 20-23) og SP 5 Mos 2,14-17 bekræfter samstemmende, at Edom, Moab og Ammon var blevet varskoet om, at
israelitterne ville vandre gennem deres lande uden at angribe. Til
trods for, at tekstindholdet i 4 Mos er meget mere omfattende end i
5 Mos, har begge tekster det samme narrative forløb. Merteksterne
er bevidnet eller rekonstrueret i 4Q27 = 4QNumb (Kartveit 2009,
270-271; 312). Meget mere kan siges om SPs komposition i 4 og 5
Mosebog, men en gennemført og detaljeret analyse må vente til en
senere lejlighed.
Ifølge Kartveits analyse udgør de nævnte “major expansions” i SP et
redaktionelt lag, der sammen med tilføjelsen om den sande profet (5
Mos 18,18-22) i Dekalogen i SP 2 Mos 20 fremstiller Moses som en
troværdig formidler af Jahves ord, sådan som de er nedskrevet i Toraen. Denne understregning af Moses’ formidlerrolle kunne ses som
en samaritansk polemik mod de bibelske profeter, som blot prædiker
over Jahves ord (Kartveit 2009, 299). Et tilføjet “i dag” ( )היוםi SPs
befaling om ikke at tilføje eller fjerne noget fra Jahves befalinger i 5
Mos 4,2; 12,28; 13,1, også bevidnet i LXX, “give an impression of
emphasis on the original Law of Moses over against newer revelation”
(Kartveit 2009, 285). Kartveit deler SPs varianter i 2-5 Mos op i fire
grupper: 2 Mos 6-11; 20; 25-40; 4 Mos 10 - 5 Mos 10. Hver af disse
betoner forskellige aspekter af Moses’ profetiske opgaver som mediator, prædikant, leder og historiefortæller (Kartveit 2009, 284). Det er
da muligt, at disse varianter tilsammen giver Moses en mere ophøjet
status i SP end i MT som foreslået af Kartveit. Portrættet placerer
ham imidlertid også mere emfatisk i rollen som Jahves tjener og giver
mindre plads for den tilsyneladende guddommelige status, han bliver
givet i 2 Mos 4,16 og 7,1 i både SP og MT.33
Forskerne har generelt interesseret sig meget lidt for de ovenfor
nævnte varianter i SP, og en samlet analyse af SPs mertekster i disses
egen ret er et desideratum. Diskussionerne om SP har oftest drejet sig
om de såkaldte tilføjelser til Dekalogen i 2 Mos 20 og 5 Mos 5, der
fremhæver Garizim som det rette kultsted. Dertil kommer SPs benyt33. Hjelm, “Portraits of Moses” (under udgivelse).
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telse af qatal-formen “( בחרvalgte”) i 5 Mos 12 mod MTs yiqtol יבחר
(“vil vælge”) i standardfrasen  יבחר יהוה/ “( המקום אשר בחרdette sted,
som Jahve har valgt / vil vælge”). Diskussionen herom angår, hvorvidt
teksten i 5 Mos 12, sammenhængende med 5 Mos 11,29-30 og 27,4’s
udvælgelse af Garizim til Jahves velsignelse i SP, henviser til, at Jahve
allerede har valgt kultstedet, eller han som i MT først vælger det,
når Salomon har bygget templet (1 Kong 9,3).34 Flertallet af forskere
anser fortsat den masoretiske læsning for oprindelig i forhold til SP.
Senest har Stefan Schorch med henvisning til Schenker (2008; 2010)
gjort opmærksom på, at den samaritanske læsemåde faktisk også findes i nogle LXX-manuskripter samt i koptiske og latinske oversættelser af tidlige græske manuskripter, hvorfor han anser den samaritanske læsemåde  בחרfor oprindelig og den masoretiske for sekundær.35
Eftersom SPs varianter ikke findes i gængse udgaver af LXX eller de
præ-samaritanske Qumran-håndskrifter, er det Kartveits konklusion, at samaritanerne tilføjede disse “sekteriske” ændringer på et langt
senere tidspunkt end sædvanligvis antaget. Disse ændringer skulle
i så fald være blevet tilføjet en “deliberately chosen” teksttype, som
“was created before the writing of the oldest manuscript in this group
4Q17 from the middle of the third century B.C.E., and it was in
use down to the turn of the era” (Kartveit 2009, 299). Fra et samaritansk perspektiv må man sige, at teksttypen aldrig ophørte med at
være i brug! Præmisserne for Kartveits konklusioner hviler på adskillige temmeligt udbredte fejlslutninger. Det skal retfærdigvis siges, at
Kartveit faktisk prøver at gøre op med nogle af dem.
Fejlslutning 1: Præ-samaritanske tekster repræsenterer den samaritanske teksttradition fra det 2.-1. årh.f.Kr.
Hertil må indvendes, at de præ-samaritanske tekster er stærkt fragmentarisk overleveret, og deres læsemåder i flere tilfælde er blevet
rekonstrueret ud fra von Galls udgave af SP. Kun 4QpaleoExodm
=4Q22, som har størst overensstemmelse med SP, giver reel mulighed for en diskussion om, hvorvidt præ-samaritanske tekster kunne
34. Ingrid Hjelm, “Jahves udvalgte sted. Tempelideologi og historisk (re)konstruktion”, Collegium Biblicum Årsskrift 13 (2009), 21-29.
35. Stefan Schorch, “The Samaritan Version of Deuteronomy and the Origin of
Deuteronomy”, Samaria, Samarians, Samaritans. Studies on Bible, History and Linguistics, red. József Zsengeller, Studia Samaritana 6 (Berlin: De Gruyter 2011), 2337; Adrian Schenker, “Le Seigneur choisira-t-il le lieu de son nom ou l’a-t-il choisi?
L’apport de la Bible grecque ancienne à l’histoire du texte samaritain et massorétique”, Scripture in Transition: Essays on the Septuagint, Hebrew Bible and Dead Sea
Scrolls in Honour of Raija Sollamo (Leiden/Boston: Brill 2008), 339-351; “Textgeschictliches zum Samaritanischen Pentateuch und Samareitikon”, Mor & Reiterer
2010 (se note 8), 105-121.

DTT_Indhold_2015_3.indb 237

04-08-2015 14:16:17

238

Ingrid Hjelm

have indeholdt de samaritanske udgaver af Dekalogen, der i SP 2 Mos
20,17+ indeholder tre mertekster, af hvilke kun parallelteksten til 5
Mos 5,24-27 er repræsenteret i 4QpaleoExodm. En lakune i håndskriftet tillader, at der indsættes yderligere en mertekst, som enten
kan være SP-teksten om kultstedet fra SP 5 Mos 5,18/22+ (cf. 5 Mos
11,29a + 27,2b-6 + 11,30), eller det kan være SPs mertekst om en
profet som Moses i 5 Mos 18,18-22 omkranset af 5 Mos 5,28-29
og 30-31. Eugene Ulrich, Judith E. Sanderson og Patrick Skehan
valgte i DJD IX den anden mulighed baseret på logisk overvejelse og
en lignende komposition i 4Q158 og 4QTestimonia (4Q175).36 Jeg
mener, at deres overvejelser er korrekte og støtter det helt åbenlyse,
at Qumran-håndskrifterne ikke er samaritanske. Selvom 4QpaleoExodm =4Q22 er den Qumran-tekst, der er tættest på SP, indeholder
den også afvigende mertekster og varianter fælles med LXX og MT.
Man kan derfor ikke drage vidtrækkende konklusioner vedrørende
samaritanske teksters redaktionelle udvikling på grundlag af præ-samaritanske tekster. Man kan heller ikke, som der er en lang tradition
for, lægge MT 5 Mos til grund for en analyse af merteksterne i SP
2 Mos 20, for SP-teksterne har større kongruens med SP 5 Mos end
med MT 5 Mos, hvortil kommer at SP 2 Mos 20 har større grad af
overensstemmelse med SP 5 Mos kapitel 5 end med kapitel 27. Alle
tre tekster fremhæver Garizimbjerget som det sted, hvor Moses skal
opsætte nogle sten, skrive loven derpå, rejse et alter og bringe ofre.
I MT 5 Mos 27,4 er stedet Ebals bjerg. Endnu er det kun Garizims
bjerg, der har tekstlig bevidnelse i Qumran, idet der i 2010 fremkom
et fragment af et ikke-samaritansk håndskrift af 5 Mos 27,4-6, som
i lighed med Vetus Latina og Pap. Giessen læser Hargerzim i 5 Mos
27,4. Fragmentet, publiceret af James Charlesworth, er palæografisk
dateret til 1. årh. f.Kr. I Charlesworth’s artikel i A.B.-The Samarian
News og på internettet er hans konklusion, at “the manuscript preserves the original reading and is not a portion of the Samaritan Pentateuch” med implikationen at “the MT and related textual traditions
reflect alteration”.37 Eftersom vi ikke har andre Qumran-fragmenter,
der kan dokumentere læsningen af det ene eller det andet bjerg i 5
36. Patrick W. Skehan m.fl., Qumran Cave IV. 4: Palaeo-Hebrew and Greek Biblical
Manuscripts, DJD IX (Oxford: Clarendon: 1994), 66-68. Se også Jesper Høgenhaven, “Den uforudsigelige Jahve i 4QReworked Pentateuch A – på grænsen imellem
afskrift og genskrivning af Bibelen i Qumran”, Høgenhaven & Müller 2012, 139163.
37. James H. Charlesworth, “The Qumran Fragment of Deut. 27:4-6 – Building
the Altar of the Almighty on Mount Gerizim – Declared Authentic”, A.B.-The Samaritan News 1059-1060 (2010), 91-100 (93): “I suggest that our fragment preserves the original reading and indicates that the MT and related textual traditions reflect alterations”; se også James H. Charlesworth, “What is a Variant? Announcing
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Mos 27,4, er det dog for vidtrækkende konklusioner baseret på en
ideologi om én oprindelig grundtekst. Her er det måske mere farbart at følge Kartveits konklusion vedrørende Vetus Latina og Pap.
Giessen – at de er uafhængige vidner til den samme tekst, og at der
“once was a Hebrew text with Mount Gerizim in Deut 27,4” (Kartveit 2009, 303).
Fejlslutning 2: At de bibelske tekster opstod i judæiske kredse, er en
vidt udbredt antagelse, som prioriterer den masoretiske tekst frem for
andre tekstudgaver.
Hertil må indvendes, at vi ikke ved, hvor og hvornår bibelske tekster blev skrevet eller hvilke stadier af redaktion de har været udsat
for. Det er mere sandsynligt at en proto-Pentateuk opstod i Israel end
i Juda og blev del af en fælles tradition, med bevarelse af muligheden
af, at brugerne kunne give deres egen version(er) særlige karakteristika. Det vil sige, at tekster blev omarbejdet, udvidet og forkortet i henhold til de religiøse samfunds behov. Hvis vi, forskerne, vil fortsætte
med at beskylde den ene eller anden gruppe for at have forfalsket eller
fordrejet teksterne, er det ikke givet, at det var samaritanerne (alene),
der ændrede “grundteksten”, hvis en sådan eksisterede.38 Et uafklaret spørgsmål i denne henseende er afslutningen af Pentateuken med
enten en Tetrateuk + en Josvabog, som vi finder i en middelalderlig
samaritansk-arabisk udgave af Josvabogen.39 Den samaritanske Tetrateuk kunne godt repræsentere en tidlig udgave, som først i samarbejdet med et jødisk præsteskab tilsattes en proto-Deuteronomium
med dens mere ambivalente karaktertræk som foreslået af Nodet.40
Fejlslutning 3: Der eksisterede en (præ-masoretisk) standardtekst
som grundlag for udviklingen af andre teksttyper. Denne antagelse
a Dead Sea Scroll Fragment of Deuteronomy”, Maarav 16 (2009), 201-12, 273-74
(planche ix og x).
38. Rabbinske beskyldninger om, at samaritanerne skulle have forfalsket 5 Mos
11,30 findes i y. Soṭ. 7:3 og b. Soṭ. 33b. Mishnateksten M. Soṭ. 7.5 støtter imidlertid
den samaritanske tilføjelse “over for Sikem”. Jf. Hjelm (2000), 92; Kartveit (2009),
259. Robert T. Anderson & Terry Giles (Tradition Kept. The Literature of the Samaritans (Peabody: Hendrickson 2005), 6-9): “Gesenius was of the opinion that the
SP is a fairly late corruption of a standard Hebrew text and as such of very little,
if any, value for textul criticism. …the shadow Gesenius cast influenced the better
part of a generation of SP scholarship”. Se også Tal & Florentin 2010, 11-25.
39. Theodor G.J. Juynboll, Chronicon samaritanum, arabice conscriptum, cui titulus
est Liber Josuae. Ex unico cod. Scalegieri (Leiden: S. & J. Luchtmans 1848). Eng.
oversættelse: The Samaritan Chronicle, or the Book of Joshua the Son of Nun (New
York: John B. Alden 1890).
40. Nodet (1997), 381. Se også Iain R.M. Bóid, Principles of Samaritan Halachah
(Leiden: E.J. Brill 1989), 330-340.
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fører til, at ikke-masoretiske tekster omtales som tekster, der er blevet
udvidet og ændret på forskellig vis.
Hertil må siges, at den masoretiske tekst fra BHS, som forskerne
oftest bruger som den autoritative bibelske tekst, i bedste fald er middelalderlig fra det 10.-11. årh. e.Kr. De to første udgaver Biblia Hebraica fra 1905 og 1913 var i virkeligheden baseret på den Anden
Rabbinske Bibel sammensat af forskellige manuskripter og udgivet på
foranledning af Daniel Bomberg i Venedig i 1525-26. Først med den
tredje (1929-37) og senere udgaver blev BHS baseret på Leningradensis (B19A) skrevet i det gamle Cairo (Fustat) i 1009. Det betyder dog
ikke, at BHS eller nyere udgaver som Dotans udgave fra 2001 og den
endnu ikke fuldt udgivne Biblia Hebraica Quinta og The Oxford Bible
slavisk følger Leningradensis.41 Der er altså ingen moderne bibeludgaver, der kan tjene som en grundtekst for en formodet oprindelig
tekst (White Crawford 2012, 69). Skønt Codex Aleppo er ældre end
Codex Leningradensis, valgte Deutsche Bibelgesellschaft siden deres
3. udgave af Biblia Hebraica at benytte det yngre manuskript, fordi
det var det mest komplette. Denne tekst har vundet status som den
masoretiske tekst, til trods for at der ikke fandtes – hverken i middelalderen eller i dag – én enkelt standardiseret masoretisk tekst.42
Det er altså ikke mindre fejlagtigt at tale om den masoretiske Pentateuk, som det er at tale om den samaritanske Pentateuk. Begge hviler
på og er præsenteret i forskellige versioner. Proto-masoretiske tekster
fra den judæiske ørkendateres til 3.-1. årh. f.Kr. og senere. Skønt nog41. Referencer i Ingrid Hjelm, “Eksegesens filologiske opgave: Hvad skal vi med
sprogene? En historisk vinkel”, Collegium Biblicums Årsskrift 14 (2010), 39-42;
anm. af [Abraham Tal & Moshe Florentin, The Pentateuch. The Samaritan Version
and the Masoretic Version. Edited and Annotated ( נוסח שומרון ונוסח.חמישה חומשי תורה
 ;המסורהTel Aviv: The Haim Rubin Tel Aviv University Press 2010)], SJOT 26/1
(2012), 145-151.
42. Tov (1992), 22-39, 77-79 passim; Tov (2001), 371-378; Marjo C. A. Korpel,
“Review of A. Dotan (ed.), Biblia Hebraica Leningradiensia: prepared according to
the Vocalization, Accents, and Masora of Aaron ben Moses ben Asher in the Leningrad
Codex (Peabody: Hendrickson 2001)”, RBL (2004) (http://www.bookreviews.org/
pdf/1561_2769.pdf, besøgt 2. august 2015). “According to all experts there never
was a unified tradition that one might call ‘the Masora’ (as Dotan does [vii])… No
doubt the Codex Leningradensis is the most reliable complete witness for the Tiberian Masoretic tradition, but from a scholarly point of view it is unwarranted to lend
a kind of canonical status to this manuscript. It should be compared to other Tiberian manuscripts, and variant readings in this and other traditions should be presented in a critical apparatus, as is the case in the Hebrew University Bible project.
Moreover, it should never be forgotten that in many respects the Tiberian tradition
rests on the rabbinic exegesis compiled in Mishnah, Talmud and Midrashim”. Ingrid Hjelm, “Whose Bible Is It Anyway? Medieval Manuscripts, Ancient Authors
and Modern Perceptions”, SJOT 18 (2004), 108-134; Niels Peter Lemche, Gammeltestamentlig og bibelsk teologi. Ti forelæsninger (København: Anis 2008), 31-33.
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le skrifter er repræsenteret ved et stort antal forskellige manuskripter,
dækker de langtfra bibelteksternes indhold. Sammen med de ældste
græske og latinske tekster, LXX fra det 2. årh. e.Kr., samt tidlig jødisk og kristen litteratur bevidner Dødehavsteksterne, at de religiøse
tekster var pluriforme i det første årtusind e.Kr.
Fejlslutning 4: Samaritanerne ændrede den adopterede præ-samaritanske tekst og supplerede den med en Moses-veneration, “shared
by wider elements in Israel”, således som det kan bevidnes ved “preSamaritan texts from DSS dating from the third-first century BCE”
(Kartveit 2009, 367). Samaritanerne valgte bevidst (“deliberately”)
denne tekstform som deres grundtekst.
Hertil er kun at sige, at konceptet om valg af tekst hviler på et skismeparadigme, der synes at være analogt med den protestantiske afvisning af Vulgata. Eftersom samaritanere og jøder altid har været to
selvstændige folk og religiøse samfund, med undtagelse af den korte
periode under det hasmonæiske herredømme, er det vanskeligt at se,
at paradigmet kan opretholdes. Den samaritanske kult, præsteskab
og formentlig også litterære tradition opstod langt tidligere, som det
kan bevidnes i arkæologien fra Garizim. Hvorfor skulle samaritanerne foretage et valg mellem forskellige Pentateuk-udgaver på så sent et
tidspunkt, når de formentlig i århundrede havde udviklet og brugt
deres egne traditioner?
Fejlslutning 5: Teorier om kultcentralisering har næret fortolkninger
af bibelsk litteraturs fordømmelse af ikke-jerusalemitiske kultsteder
som skismatiske og hæretiske.
Hertil må siges, at kultcentralisering først blev et centralt politisk
emne i det 2. årh. f.Kr. Indtil da havde provinserne Shomron og Yehud hver sin kultiske og politiske administration. Dette kan bevidnes
med om- og udbygningen af kultstedet og byen på Garizim under
Antiokus III. Hvis det er korrekt, som Josefus nævner (Ant. 12.133146), at Antiokus (også) gav støtte til en ombygning af Jerusalems
tempel, må deraf følge at kultcentralisering var et regionalt fænomen,
og at konsekvenserne heraf først blev mærkbare med nedlæggelse af
grænserne under den hasmonæiske ekspansion (Hjelm 2000, 237;
Knoppers 2013, 213-16).
Fejlslutning 6: “The Samaritans became a distinctive, one might say
aberrant, group when they built their temple on Mt. Gerizim” (Kartveit 2009, 351).
I henhold til ovenstående indvending mod kultcentralisering giver
det ringe mening at tale om samaritanerne som en “distinctive” el-
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ler “aberrant” gruppe. Distinkt fra hvad? Fra jøderne? De var aldrig
jøder. Fra israelitterne? De var altid israelitter. Fra befolkningen i
Shomron? De var altid del af denne befolkning politisk og religiøst.
Det er egentlig først med den romerske administration, det herodianske regime og vel egentlig også så sent som efter ødelæggelsen af
Jerusalems tempel, at der opstår etic forvirring om forholdet mellem
jødisk og samaritansk. Litteraturen indtil da definerer klart de regionale og religiøse forskelle, som vi ser det i bl.a. Det Nye Testamente, hos Josefus og såmænd også i den tidlige rabbinske tradition
i Mishna. Romerne var ikke så nøjeregnende og tenderede mod at
kalde alle, der boede i Palæstina, for jøder.43 Også den senere talmudiske tradition fra 4. årh. og fremefter tenderede i retning af at anse
samaritanerne for frafaldne jøder, som man under opfyldelsen af visse
betingelser kan tage tilbage (Hjelm 2000, 104-115).44

43. Amnon Linder, The Jews in Roman Imperial Legislation (Detroit: Wayne State
University Press 1987), passim. Jf. Ingrid Hjelm, “Samaritan Literature in the Roman Period”, Oxford Companion to the Literatures of the Roman Period, red. Daniel
L. Selden & Phiroze Vasunia (Oxford University Press, under udgivelse).
44. Jf. James A. Montgomery, The Samaritans: The Earliest Jewish Sect: Their History, Theology and Literature (Philadelphia: The John C. Winston Company 1907;
repr. New York 1968), 196-203.
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Abstract: Both Israel Finkelstein and William Dever have allegedly distanced themselves from the kind of “biblical archaeology” of William F.
Albright. Their own efforts, however, to relate Palestinian archaeology
and biblical narrative not only reflect Albright’s earlier methods, they
create a politically oriented incoherence. In three recent works, since
the turn of the millennia, Finkelstein uses archaeologically based arguments primarily to resolve problems of biblical interpretation. Dever,
who also has published three biblical-archaeological studies since 2001,
concentrates, rather, on archaeological issues, while using biblical narrative for his underlying historical context. A discussion of the figures
of Solomon and Josiah on the one hand and a discussion of “landscape
archaeology” and site classification, on the other hand, illustrate the
shortcomings of their methodology.
Keywords: Biblical archaeology – history of Palestine – Canaanite – Israelite – Solomon – Josiah.

Albrightean “Biblical Archaeology”
In a presentation of “expert opinions” in the article “Biblical Archaeology” in Wikipedia,1 both William Dever and Israel Finkelstein are
cited – along with Ze’ev Herzog – as clearly distancing themselves
from Albrightean “biblical archaeology”– a theologically apologetic
discourse on the use of Palestinian archaeology in support of the historicity of biblical narrative, which, until the mid-1970s, had dominated Old Testament studies.2 At least, Dever and Finkelstein are
1. http://en.wikipedia.org/wiki/Biblical_archaeology, (accessed Feb 10, 2015).
2. William F. Albright, From the Stone Age to Christianaity: Monotheism and the
Historical Process, 2nd edn (Baltimore: Johns Hopkins 1946); The Biblical Period
from Abraham to Ezra (New York: Harper & Row 1963); Yahweh and the Gods of
Canaan, a Historical Analysis of Two Contradictory Faiths (London: The Athlone
Press 1968), cf. Thomas L. Thompson, The Historicity of the Patriarchal Narratives:
The Quest for the Historical Abraham (Berlin: De Gruyter 1974); John Van Seters,
Abraham in History and Tradition (New Haven: Yale University Press 1975; J. Maxwell Miller and John H. Hayes (eds.), Israelite and Judean History (Philadelphia:
Westminster 1977).
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represented as distancing themselves from “biblical archaeology”, insofar as it relates to the stories of the patriarchs, of an exodus from
Egypt, a conquest under Joshua and, in the case of Finkelstein and
Herzog, a “united monarchy” and a “temple of Solomon”.3 In spite of
such alleged distance, however, and in contrast to Herzog and David
Ussishkin,4 both Dever and Finkelstein have written extensively over
the past fifteen years, within the genre of biblical archaeology and
have grounded their presentations on a wide variety of “convergencies” and “conjunctures” between archaeology and the Bible, which
they believe can be established.5 In fact, they show little hesitation
in interpreting the Bible with the help of archaeology or, indeed,
archaeology in terms of their understanding of “biblical Israel”.6
Whatever the progress archaeology has made since Albright published his first contributions some ninety years ago7, a methodological
distancing of Finkelstein and Dever’s perspectives from the “biblical
archaeology” that Albright’s work gave expression to, is hardly apparent. Albright, in fact, points to just such “correspondences” and
“conjunctures” as Dever and Finkelstein use, when he defends the
thesis that Abraham was a Hapiru caravaneer of the early second millennium.8 Rather than directly identifying Abraham’s activities in
the evidence we have of caravan trade, Albright pointed to biblical
texts that speak of Abraham as a Hebrew, such as in Genesis 14. On
3. E.g., William G. Dever, Recent Archaeological Discoveries and Biblical Research
(Seattle: University of Washington Press 1989; Israel Finkelstein, The Archaeology
of the Israelite Settlement (Jerusalem: IES 1988); Ze’ev Herzog, “Beersheba Valley
Archaeology and its Implications for the Biblical Record” in André Lemaire (ed.),
Congress Volume Leiden 2004 (Leiden: Brill 2006), 81-102.
4. David Ussishkin, “The Temple Mount in Jerusalem during the First Temple
Period: An Archaeologist’s View”, in J. David Schloen (ed.), Exploring the Longue
Durée (Winona: Eisenbrauns 2009), 473-483.
5. William G. Dever, What Did the Israelites Know and When Did They Know It?
What Archaeologists Can Tell Us About the Realities of Ancient Israel (Grand Rapids:
Eerdmans 2001); Who Were the Early Israelites and Where Did They Come From?
(Grand Rapids: Eerdmans 2003); The Lives of Ordinary People in Ancient Israel
(Grand Rapids: Eerdmans 2012); Israel Finkelstein and Neil A. Silberman, The Bible Unearthed: Archaeology’s New Vision of Ancient Israel and the Origin of its Sacred
Texts (New York: The Free Press 2001); David and Solomon: In Search of the Bible’s
Sacred Kings and the Roots of the Western Tradition (New York: The Free Press 2006);
Israel Finkelstein, The Forgotten Kingdom: The Archaeology and History of Northern
Israel (Atlanta: Society of Biblical Literature 2013).
6. For this concept, see Philip R. Davies, In Search of Ancient Israel (Sheffield: Sheffield Academic Press 1992), passim.
7. William F. Albright, “Contributions to Biblical Archaeology and Philology”,
JBL 43 (1924), 363-393.
8. William F. Albright, Yahweh and the Gods of Canaan (New York: Doubleday
1968).
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the basis of such biblical texts, he argued that Abraham was in fact a
caravaneer, that caravaneers in the second millennium were generally
Hapiru and that Hapiru caravan trade was carried out in the period
in which Albright understood the Old Testament to have set Abraham. Finally, his argument was considered confirmed because such
caravaneers visited the places Abraham visits in the Bible and performed the type of actions performed by Abraham (Albright 1968;
Thompson 1974, 53).
Albright ever spoke of an “essential historicity” and allowed for inaccuracies, discrepencies and anachronisms, as well as the existence
of variable traditions. His eventual history was ever recognised as
probable and in “harmony” with the Bible and archaeology, precisely
as Dever and Finkelstein have understood “convergence” and “conjuncture”. Also like Albright, Dever and Finkelstein severely reduce
the role of biblical criticism to that of defining an “historical reality”
which they see as implied in biblical narrative. So, for example, we
find Albright arguing that “if the patriarchs are to be seen as leaders
of large tribal groups, then to show that tribal migrations of related
linguistic peoples took place in a way reminiscent of the patriarchal
movements demonstrates the historicity of these narratives and establishes for us the date of the patriarchal period” (Albright 1963,
5; 1968, 56; cf. Thompson 1974, 53). Like Dever and Finkelstein,
Albright also used archaeology to correct the biblical narrative in
constructing his history: most notoriously, in his adjustment of the
“exodus and conquest” period to the Late Bronze/ Iron Age transition.9 In the closing summary of my evaluation of Albright’s methods
for writing the history of the second millennium (Thompson 1974,
316-321), I drew the following principle:
Because of the limitations of our primary data, particular care
must be taken in the isolation of our material and in its independent
evaluation. Before general conclusions can be drawn encompassing
all available materials, we must be careful that the relationships we
trace between distinct bodies of evidence are themselves concretely
supported by evidence (Thompson 1974, 320).
In my review of the 2001 publications of Dever and Finkelstein and
Silberman, I pointed out that Dever’s arguments, supporting the “reality” of the Bible’s view of ancient Israel (Dever 2001, 239) suffered
from a failure to understand the complexity of both biblical compo9. William F. Albright, “The Israelite Conquest of Canaan in the Light of Archaeology”, BASOR 74 (1939), 11-23; John J. Bimson, Redating the Exodus and Conquest, Journal for the Study of the Old Testament Supplement Series 5 (Sheffield:
Sheffield Academic Press 1981); Thompson (1974), 52-57.
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sition and ethnicity.10 It is, therefore with gratitude that I view Dever’s return to the question of the convergence of his archaeological
research regarding the 8th century and alleged biblical associations. It
is wholly on the basis of such associations that his continued use of
an Albrightean “biblical archaeology” seeks legitimacy. I agree with
his statement “that the information from archaeological and material
sources is now our primary source for writing history – not the biblical texts” (Dever 2003, 71). I also agree with him that “Joshua-Kings
cannot be read uncritically as a satisfactory history, but neither can
they be discarded as lacking any credible historical information” (Dever 2003, 226). What I do find missing, however – and here Dever
stands in contrast to Finkelstein – is the lack of critical respect for the
integrity of a reading of texts on their terms, whether they are biblical
or ancient Near Eastern.11
Dever and Finkelstein’s continued efforts to take the middle ground
in the “minimalist-maximalist” debate echo Roland de Vaux’s earlier
effort to find a balance in the mid-twentieth century debate between
American and German versions of “biblical archaeology”.12 The debate engaged Albright on the one hand, along with John Bright and
George Ernest Wright, who used their archaeological research as a
means of historicizing the biblical narrative,13 and, on the other hand,
most European scholars and, especially, Albrecht Alt and Martin
Noth.14 De Vaux’s historical constructions chose the center between
the German and American sides of the debate, typically focusing on
10. Thomas L. Thompson, “Methods and Results: A Review of Two Recent Publications”, SJOT 15 (2001), 306-325 (309).
11. Thompson (1974), 57; “A Testimony of the Good King: Reading the Mesha
Stele”, Ahab Agonistes: The Rise and Fall of the Omri Dynasty, ed. Lester L. Grabbe
(London: T&T Clark 2007), 236-292; Biblical Narrative and Palestine’s History:
Changing Perspectives 2 (Sheffield: Equinox 2013).
12. Roland de Vaux, “Method in the Study of Early Hebrew History”, The Bible
and Modern Scholarship, ed. James Phillip Hyatt (New York: Abingdon 1966), 1529; “On Right and Wrong Uses of Archaeology”, Near Eastern Archaeology in the
Twentieth Century in Honor of Nelson Glueck, ed. James A. Sanders (New York:
Doubleday 1970), 64-80.
13. William F. Albright, The Biblical Period From Abraham to Ezra (New York:
Harper 1963); John Bright, Early Israel in Recent History Writing (London: SCM
Press 1956); George Ernest Wright, God Who Acts: Biblical Theology as Recital,
Studies in Biblical Theology 8 (London: SCM Press 1952).
14. Albrecht Alt, “Erwägungen über die Landnahme der Israeliten in Palästina”,
Palästina-Jahrbuch 35 (1939), 126-175; Martin Noth, Das System der Zwölf Stämme
Israels (Stuttgart: Kohlhammer 1930); Geschichte Israels (Göttingen: Vandenhoeck
und Ruprecht 1950); Thomas L. Thompson, “Martin Noth and the History of Israel”, The History of Israel’s Traditions: The Heritage of Martin Noth , ed. Steven L.
McKenzie and M. Patrick Graham (Sheffield: Sheffield Academic Press 1994), 1-90.
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a limited, but “essential historicity” of theologically defined “events”,
not least the Exodus and the Davidic covenant.15
Central to understanding Dever and Finkelstein’s need to find a
biblical component in their historical interpretation has been the
challenge to the project of “biblical archaeology” by three books in
1991 and 1992, which launched the “minimalist-maximalist” debate
and came to dominate the field through the following decade.
The first work was a short monograph on the Canaanites by Niels
Peter Lemche.16 Although the first published and the more immediately relevant of the three to the current discussion, it was less noticed
even as it clearly underlined the political dynamic in the misuse of
biblical names as historical. The name “Canaanite” personifies an ancient geographical term, but, in the Bible, evokes a people: the bearers
of values, identity and heritage. Biblical “Israelite” and “Canaanite”
present a dichotomous pair with an effective literary function, essential to the inauthoctonous trope which defines the “promised land”
as Eretz Israel. Israelites stand opposed to the indigenous people of
the land, whose ancestor, Canaan, is marked by Noah’s curse. As
Canaan becomes Eretz Israel, Canaanites epitomize the dispossessed.
The politics of Israeli archaeology’s early decision to use “Canaanite”
and “Israelite” as period markers did not only identify the heritage of
an Iron Age Eretz Israel as Israeli. It offered Palestinians the heritage
of the Bronze Age and marked them as a people without a heritage in
the land: the heirs of a literary, divinely blessed, genocide and historiographic disaster! If the “Canaanites”, however, in fact, were neither
a nation nor a people, but simply any who lived in the land, once
called Cana’an, Israelites, too, would be, historically, no more than
those who lived in the central highlands. The origin of this region’s
settlements were not related to either the settlement of Judah or its
future Jews. So simple was the “minimalist-maximalist” debate.
My own monograph, on the possible historical context for the
concept of an Israelite people,17 drew four conclusions, expanding
Lemche’s argument: 1) The biblical narratives about Israel – from the
Patriarchs of Genesis to the destruction of Jerusalem by Nabuchadnezzar – were not historical accounts of the past, but literary and
15. Roland de Vaux, “Les Patriarches Hébreux et l’Histoire”, RB 72 (1965), 5-28;
also Bruce Vawter, A Path Through Genesis (New York: Sheed and War 1965) and
Wright 1952; cf. Magne Sæbø, Hebrew Bible Old Testament: The History of Its Interpretation III/2 The Twentieth Century: From Modernism to Post-Modernism (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2015), 420-421.
16. Niels Peter Lemche, The Canaanites and Their Land: The Tradition of the Canaanites (Sheffield: Sheffield Academic Press 1991).
17. Thomas L. Thompson, The Early History of the Israelite People From the Written
and Archaeological Sources (Brill: Leiden 1992).
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theological fictions. 2) The origins of Israel were related to the new
Iron I settlements of the central highlands, which, in the ninth century, BCE, developed a small highland patronate bearing the name
Bit Humri/Israel. 3) The formation of this polity in the central highlands, following a recovery from the climate-driven desedentarization
of the highlands in the Late Bronze Age, was both much earlier and
without any direct relationship to the comparable but later recovery
and return to sedentary settlement in the southern highlands in the
course of the tenth and ninth centuries, BCE. This region and the
Transjordan highlands of Edom also developed the small patronage
kingdoms of Judah and Edom, closely associated to the Assyrian development of the overland trade network. 4) The biblical understanding of Israel as an ethnicity was to be dated to the Persian Period at
the earliest and should be understood as an utopian trope of biblical
literature.
Closely related to my monograph was Philip Davies’ very important
essay,18 which distinguished three different functions of the name
“Israel”: 1) “Israel” of biblical narrative: the figure of the patriarch
and father of 12 sons, themselves the fathers of twelve tribes, who
were brought from Egypt by Moses and whose sons conquered the
“promised land”. This was the Israel led by Joshua and the Judges and
which formed the legendary kingdoms of Saul, David and Solomon:
an Israel which Yahweh had destined for disaster at the hands of the
Assyrians and Babylonians. 2) The second Israel is “ancient Israel”:
a construct of scholars. This Israel is hypothetical and theoretical: a
modern understanding, a narrative, ideally based on evidence. 3) His
third “Israel” is often confused with the other Israels. It is the Israel
of the real past, one that no longer exists.
This exposure of the fictive foundations of Israeli heritage politics, so central to “biblical archaeology”, fed the heated polemics of
scholarly discourse. The late 1980s and early 1990s also witnessed the
closure of the fifteen years discourse over the historicity of biblical
origin stories.19 Both Israeli and European scholars came to understand Israel’s historical origins in the Iron I settlements of the central

18. Philip R. Davies, In Search of Ancient Israel (Sheffield: Sheffield Academic Press
1992).
19. John Van Seters, The Hyksos: A New Investigation (New Haven: Yale University
Press 1966); Abraham in History and Tradition (New Haven: Yale University Press
1975); Niels Peter Lemche, Israel i Dommertiden (Copenhagen: Gad 1972); Early
Israel: Anthropological and Historical Studies on the Israelite Society Before the Monarchy, VTS 37 (Leiden: Brill 1985); Thompson 1974; John H. Hayes & J. Maxwell
Miller, Israelite and Judean History (Philadelphia: Westminster 1977).
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highlands and as culturally rooted in the Bronze Age.20 The related
acceptance of the legendary character of biblical narrative by many
archaeologists in Tel Aviv still fuels the intense debate between the archaeological faculties from Tel Aviv and Jerusalem over the dating of
early Iron Age pottery, which might be related to events of the tenth
century, BCE and is, therefore, central to any argument in favor of
the historicity of the United Monarchy. The use of the chronology of
the Hebrew Bible, however, given its roots in the allegorical chronology of the medieval Masoretes, exposes an incoherence in the ideology of much Israeli archaeology.
Although the old arguments of “biblical archaeology” had fully collapsed, since the turn of the millennia, two competitive efforts have
sought to salvage the remnants of its “ancient Israel”. In a concerted
effort to maintain some form of “biblical archaeology”, Dever and
Finkelstein have each published three books, adding six new heads
to our scholarly Hydra at great cost in methodological transparency
(Dever 2001; 2003; 2012; Finkelstein & Silbermann 2001; 2006:
Finkelstein 2013).
While Finkelstein uses archaeology in an effort to solve problems
of biblical interpretation, Dever centers his historical contributions
primarily in archaeological issues, but ever in support of a history of
biblical Israel. While one is never in doubt of the technical progress
of this old-new “biblical archaeology” since Albright had dominated
the field for a period of fifty years,21 one may doubt this new wave of
a biblical, ethnocentric archaeology is any more critical.

An Old-New Biblical Archaeology: Israel Finkelstein
Finkelstein’s perspective of “biblical archaeology” owes much to Roland de Vaux’s ethnocentric exaggeration of Israel’s role.22 With de
20. Moshe Kochavi, Judea, Samaria and the Golan: Archaeological Survey, 19671968 (Jerusalem: IES 1972); Thomas L. Thompson, The Settlement of Palestine in
the Bronze Age, BTAVO 34 (Wiesbaden: Dr. Reichert Verlag 1979); “Palestinian
Pastoralism and Israel’s Origins”, SJOT 6 (1992), 1-13; The Early History of the Israelite People: From the Written and Archaeological Sources (Brill: Leiden 1992); Israel
Finkelstein, The Archaeology of the Israelite Settlement (Jerusalem: IES 1988); “Further Observations on the Socio-Demographic Structure of the Intermediate Bronze
Age”, Levant 21 (1989), 129-140.
21. William F. Albright, “Historical and Mythical Elements in the Joseph Story”,
Journal of Biblical Literature 37 (1918), 111-143; Albright (1968).
22. Roland De Vaux (1965; 1966; 1970); L’Histoire ancienne d’Israel I: Des Origines
à l’ installation en Canaan (Paris: Gabalda 1971), cf. Finkelstein 2012.
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Vaux, Finkelstein largely neglects a sustained construction of nonIsraelite Iron Age Palestine, even while acknowledging, e.g., the Phoenician orientation of coastal Palestine from Acco to Tantura, the
Aramean cultural links of the eastern Galilee and northern Jordan
rift, including Beth Shan, Tel Kinneret, Dan and much of northern
Transjordan. Finkelstein also draws on the Mesha stele to view 9th
century Moab in competition with Bit Humri/ Israel and the Arameans of Damascus for Megiddo, Ta’anek and the control of the
Jezreel. They are disputed territories, but hardly Israel.23 Yet, in unequivocal terms, Finkelstein alleges an unparalleled greatness for Israel
(Finkelstein 2012, passim), however much one must doubt that its
borders would differ much from the limited region of the highlands,
which are defined by known “Israelite” forts (Dever 2012, 89-97);
that is, the highland region north of Ramat Rahel and al-Khirbe and
South of Tel Jezreel.
Also echoing de Vaux, Finkelstein’s three volumes deal primarily
with defending the historical quality of the Bible’s legendary figures
and narratives, an orientation, which creates an absurd, politically
oriented history. Archaeology is used not to write history or show that
the biblical narratives were accurate history, but to show that such
legends might reflect historical events and contexts, which might yet
be reconstructed with archaeology’s help (Finkelstein & Silberman
2006; Finkelstein 2013). Archaeology, for Finkelstein, also offers a
key to understanding unhistorical biblical legends, as, for example,
in his arguments that the greatness of Samaria and Bit Humri be
understood as the historical reality which lay behind a Judean writer’s
competitive effort to create a narrative of David and Solomon, within
Jerusalem’s legend of a “United Monarchy”. Similarly, the biblical
narrative about David and his band of outlaws finds its historical, literary context in the eighth century, BCE; much as the story of Saul’s
reign discloses Israel’s historical political origins, before Samaria was
built (Finkelstein 2013, esp. chapters 2-3)!
Central to Finkelstein’s project is the assumption that the core of
the “Deuteronomistic History” had been written within that narrative’s historicized story of a Josianic religious reform (Finkelstein &
Silberman 2001, 14). This circular argument claims that the story
of Josiah’s centralizing reform is evidence for itself (cf. Thompson

23. See also Thomas L. Thompson, “Ethnicity and A Regional History of Palestine”, History, Archaeology and the Bible Forty Years after Historicity, Changing Perspectives 6, CIS, ed. Ingrid Hjelm & Thomas L. Thompson (London: Routledge,
forthcoming).
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2001, 317)!24 Finkelstein, otherwise, identifies a narrative implying a
supersessionist ideology, viewing Jerusalem as the cultic center of biblical Israel, but offers neither evidence nor argument for its historicity
or his dating of the story (Finkelstein 2007; 2012). Given its primary
orientation in form criticism,25 this discourse hardly deals adequately
with the literary complexity of such heroic chain-narratives, among
which Samuel-Kings finds its home.26
Alternative interpretations are readily available among biblical
scholars: not least the recent study of Louis Jonker.27 Alternatively,
one could consider Gary Knopper’s theory of an implicit claim of
ideological priority in Samaria’s earlier temple, from at least the 5th
century, BCE.28 Unlike Finkelstein’s Josiah story, the priority of the
Samaritan temple has the merit of supporting archaeological evidence. Finkelstein claims that Jerusalem’s expansion to its western
hill sometime in the 7th century is explained by the evocation of a
mass exodus of refugees from the siege and fall of Samaria in the
fourth quarter of the eighth century. As a biblical scholar, I always
wonder – when I consider Finkelstein’s tireless pressing of this biblically oriented claim – why such refugees would have sought or found
security among the most treacherous of their enemies!
One can hardly miss the deeply ironic contrast, which Finkelstein
and Silberman sketch between the limited archaeological-historical
evidence for a Judean monarchy before the eighth century and the
biblical story of the united kingdom of David and Solomon. One
24. Thomas L. Thompson, “Archaeology and the Bible Revisited: A Review Article”, SJOT 20 (2006), 286-313.
25. Following, variously, Nadav Na’aman, “The Kingdom of Judah under Josiah”,
Tel Aviv 18 (1991), 3-71; “Population Changes in Palestine Following Assyrian Deportations”, Tel Aviv 20 (1993), 104-124; “The Debated Historicity of Hezekiah’s
Reform in the Light of Historical and Archaeological Research”, ZAW 107 (1995),
179-195; “The Contribution of the Amarna Letters to the Debate on Jerusalem’s
Political Position in the Tenth Century, BCE”, BASOR 304 (1996), 17-27; Steven
L. McKenzie, The Trouble with Kings: The Composition of the Book of Kings in the 7th
-6 th centuries BCE (Leiden: Brill 1991); Baruch Halpern, The First Historians: The
Hebrew Bible and History (San Francisco: Harper & Row 1988); Baruch Halpern
& David S. Vanderhooft, “The Edition of Kings in the Seventh-Sixth Centuries,
BCE”, Hebrew Union College Annual 62 (1991), 179-244.
26. Ingrid Hjelm, Jerusalem’s Rise to Sovereignty: Zion and Gerizim in Competition,
CIS 14 (London: T&T Clark 2004), 195-210; Thomas L. Thompson, The Messiah
Myth: The Near Eastern Roots of Jesus and David (London: Jonathan Cape 2005),
223-321.
27. Louis Jonker (ed.), Texts, Contexts and Readings in Postexilic Literature,
Forschungen zum Alten Testament 2. Reihe (Tübingen: Mohr Siebeck 2011), 7486.
28. Gary N. Knoppers, Jews and Samaritans: The Origins and History of Their Early
Relations (Oxford: Oxford University Press 2013), 102-134.
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must, however, point out that the narrative of Kings, which is
launched by the tragic story of Solomon’s hubris, lays its primary
plotline within the theme of unity vs. division. The theme of greatness is not so much engaged in David’s story as in the tragic story of
Solomon’s rise and fall. The David story follows far more the plotline and themes of the king’s rise to power, particularly the motif
of “past suffering” as stereotypically found in the “testimony of the
good king” (Thompson 2007, 260-262). The discrepancy with which
Finkelstein is most preoccupied is that which is apparent in comparing the limited evidence of settlement in the Judean highlands during
the 10th and early 9th centuries, BCE, with the hundreds of highland
settlements, which supported the early patronage kingdom of Bit
Humri (Especially Finkelstein 1988, 47-53 and 89-91; cf. Thompson
1992, 288-292 and 221-239, respectively). Given such a contrast in
our historical record, how can one but entertain an ironic reversal of
the Bible’s supersessionism?

The Way with Kings
I have previously argued that the biblical narrative of the Books of Samuel and Kings is not an historiography (Thompson 1992, 372-382),
nor relating an understanding of any real past, which archaeologists
might find useful for their historical reconstructions.29 Here, I wish
only to take up the issue of a single motif of that great biblical chainnarrative; namely, the motif of greatness. It is not a motif, which
relates to an actually historical, past greatness of any king or polity,
whether of Samaria or Jerusalem. This greatness has rather a literary
and narrative function, within the tragedy, which is at the heart of
this chain narrative. Finkelstein’s efforts to see this striking motif as
a reflection of Israel’s alleged, historic greatness, in an imagined past
of the Omride dynasty, is without the slightest foundation within a
narrative world where this greatness functions as a measure of failure.
The theme of Solomon’s greatness is far from the world of Bit Humri
or, indeed, any historical world other than intellectual history. It is a
greatness which supports a narrative theme with its trajectory aimed
towards the story’s closure in the story of Jerusalem’s destruction in
2 Kings. Finkeslstein’s failure to examine the literary functions of
the greatness of David and Solomon and their United Monarchy,
29. Thomas L. Thompson, The Bible in History: How Writers Create a Past (London:
Jonathan Cape 1999).
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seriously undermines his proposal of a biblical archaeological convergence of evidence. Solomon’s greatness and wisdom becomes dominant already in the subtle, ironic tale, opening his story in 1 Kings 3,
and it is a greatness which prepares for an even greater fall from grace.
Yahweh, pleased with Solomon’s love for him, which reciprocates the
love Yahweh had expressed for Solomon at his birth (1 Kings 3:3; cf.
2 Sam 12:24-25), appears to the king in a dream. A classic folktale is
opened by the divine offer of a gift, limited only by the limitations of
its recipient: “Ask what(ever); it will be given you” (1 Kings 3:5)! Such
a story hardly ever ends well. Here, it follows the stereotypical pattern
of initial success and reward, uncontrolled hubris and fall from grace.
In response to Yahweh’s fate-determining question, an answer of brilliant wisdom opens the door to greatness. With humility, Solomon
acknowledges that Yahweh has already given him his role as David’s
heir over a great and numberless people. He, therefore, asks for “an
understanding heart to govern Yahweh’s people, one discerning between good and evil” (1 Kings 3:6-9). Yahweh grants the wish, as he
had promised. Solomon’s wise and discerning heart is marked by a
three-fold leitmotif of the greater story, as Solomon, like Hezekiah
and Josiah, takes on the role of the good king of legend (Thompson
1997): “as none has been before or any after will be” (1 Kings 3:12; cf.
2 Kings 18:5; 23:25). With his wish granted, however, the real test of
the story, even of his wisdom and discernment, is immediately opened: “I give you also what you have not asked, both riches and honor,
that no other king will compare with you.…” A brief illustrating tale
of Solomon’s wisdom follows as his judgment of the two harlots, with
but a single child, living, brings all Israel to “wonder at the divine
wisdom that was in him to render justice” (1 Kings 3:16-28).
However, even such a demonstration of Solomon’s greatness is set
under severe stress by the narrative’s greater ploy. Already at the end
of Samuel’s rule as judge over Israel in 1 Samuel 8, the people had
asked for a king, that they might be “like all the nations”. Although
this request implicitly rejects Yahweh as their true king, Yahweh
grants the request and orders Samuel to “show them the ways of the
king”: a stereotyped description of the arbitrary and unjust rule of
royal patrons, which also informs many of the stories of 1-2 Kings.
This warning to the people is already foreshadowed by Deuteronomy
17:14-20, the so-called “law of the king”, so essential to understanding Solomon’s narrative. For our purposes, the following excerpt
should suffice: “He must not return to Egypt to multiply horses for
himself . . . not multiply wives for himself, lest his heart turn away;
nor greatly multiply for himself silver and gold”. Fulfillment comes
in 1 Kings 10-11. The whole world sought the good king’s presence
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and brought gifts. The women Solomon collected from foreign nations, “who turned his heart away” numbered 700. Silver became as
common as Jerusalem’s stones and, in a single year, he acquired a fateful 666 talents of gold! Solomon brought horses from Egypt: 1400
chariot and 12,000 horse: fabulous numbers for any ancient army.
Surely, too, we must add, it is from this exuberant story line and
from the equally fabulous Assyrian references to 2,000 chariots and
10,000 soldiers, so legendarily sent by Ahab to the battle of Qarqar
in 853 BCE, that Finkelstein and Silberman owe their belief in Bit
Humri’s allegedly historical greatness!30
But, apart from the tragedy of kingship’s failure and the division
of his kingdom at his death, what of the specific test of Solomon’s
wisdom and discernment in 1 Kings 3 and the trajectory his story
sets for the greater story? His wisdom and discernment seems, in fact,
confirmed in Solomon’s second prayer, in spite of its evocation of the
coming exile. In fact, Solomon sees this as inescapable “because all
men sin” and, therefore, in the coming crisis of Yahweh’s justice, are
fit for destruction. However, exactly “because all men sin”, it is left to
Yahweh, once again, to take on the task of changing! Following the
plot of Isaiah, the punishment cannot belong to the sinner, who cannot bear it. Rather, the solution must lie with Yahweh to learn compassion and forgiveness of his people and their sin (1 K 8:46-53). This
story of Solomon in Kings, which anchors the plotline for the greater
story, hardly implies the existence of a Judean supersessionism as Finkelstein assumes. Nor, indeed, is there any historical evidence for a
Judean competition with Samaria’s past, any more than there is historical evidence for a context for the composition of 2 Kings within
any historical religious revivals attributed to Hezekiah or Josiah, any
more than of other, similar reforms attributed to Asah (1 Kings 15:924) and Jehoash (2 Kings 12:1-21). Judea does not supersede Samaria
in any way, in Kings’ narrative, but rather shares Samaria’s rejection
by Yahweh and follows Samaria into exile.

The lost tribe of Judah
Both Finkelstein and Dever follow 2 Kings 17 and close ancient Israel
and Samaria’s history with Bit Humri’s transformation into the Assyrian province of Samerina. The people of Samaria, however, in fact,
30. Thomas L. Thompson, The Bible in History: How Writers Create A Past (London: Jonathan Cape 1999), 65-66; Thompson 2005, 268-271.
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continued in the land. They watered their plants, picked their olives,
pressed their grapes and worshipped their god. When we consider
the disaster that overfell Samaria, I believe we need to think again
about the most effective of propaganda: histories hidden and ignored. Certainly, the silencing of the non-Jewish history of the central
highlands is a most serious distortion of a biblically based history.31
Just as important is the distortion supported by the failure to consider
the seriousness of the great demographic disaster, which befell Judah
at the hands of Sennacherib, two decades after Samaria’s fall!32 Judah
hardly recovered and itself might be appropriately marked with the
figure of a “lost tribe”.33
For Finkelstein, who presents his historical construction in a continuous narrative, the silencing of Samaria’s future allows him to shift
his focus to what he asserts is the context of his history. Finkelstein
shifts from an archaeologically driven historical mode to biblical
theology, where he had addressed the question of the authenticity
of a Jewish narrative. His domain question had been how 2 Kings
understands Judah’s common ground or unity with Israel, given the
separate and distinctive origin histories, which Finkelstein has constructed? While the introductory function of Genesis might have
helped him answer this as a literary question, with reference to the
stories, which present Judah as the son of Jacob-Israel, the issue for
Finkelstein was to understand the legendary narrative of a United
Monarchy, in support of the role of Judaism as Israel’s surviving remnant. Within that ideology, there is in Israel today, no political room
for a post 722 BCE Israel (Hjelm forthcoming). Finkelstein has fallen
victim to his own strategy of ethnocentricity; for he has created his
historical narrative as a theological justification for modern, secular
Israel’s archaeological project!
I believe, moreover, that both Finkelstein and Dever have great
trouble in continuing their historical narratives about the central hills
after 722 BCE. Their commitment to a biblical resonance for their
archaeology also commits them to a biblical strategy in their history
31. Ingrid Hjelm, “Lost and Found? A Non-Jewish Israel from the Merneptah Stele
to the Byzantine Period”, History, Archaeology and the Bible Forty Years after Historicity, Changing Perspectives 6, CIS, Hjelm & Thompson, forthcoming.
32. Lester L. Grabbe, Like A Bird in A Cage: The Invasion of Sennacherib in 701,
BCE (Sheffield: Sheffield Academic Press 2003).
33. See further Thomas L. Thompson, “Memories of Esau and Narrative Reiteration”, SJOT 25 (2011), 174-200; “What We Do and Do Not Know about PreHellenistic al-Quds”, The Politics of Israel’s Past: The Bible, Archaeology and NationBuilding, ed. Emanuel Pfoh & Keith W. Whitelam (Sheffield: Phoenix Press 2013),
49-60; “The Faithful Remnant and Religious Identity: The Literary Trope of Return – a Reply to Firas Sawah”, Pfoh & Whitelam (2013), 77-88.
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and a transference of Israel’s destiny from a no-longer existent biblical
Samaria to Jerusalem. Finkelstein’s compelling need to draw on refugees from the “northern kingdom” to explain Jerusalem’s expansion
in the first half of the seventh century veils this theological assumption more than it unveils a past. There is no historical need for making
this decision! There already exists, ready at hand and fully attested by
both archaeology and Assyrian texts and monumental art, an even
greater, massive, refugee-creating, demographic disaster to fuel Jerusalem’s expansion; namely, the catastrophic destruction which befell
Lachish and Judah in 701 BCE at the hands of Sennacherib (Grabbe
2003; Thompson 2013, 77-88). The villages and towns of Jerusalem’s
hinterland were lost and their patronage was transferred to loyal Assyrian clients on the coastal plain, or destroyed and their inhabitants
deported.
Although Lachish was rebuilt by the mid-seventh century and
there was considerable demographic recovery, especially in the South,
Jerusalem, even with its estimated growth to some 10,000, hardly
became a “great city”. It was never more than a large provincial town
on the fringe of empire. The campaigns of Nabuchadnezzar in the
sixth century brought disaster once again, destroying Jerusalem and
decimating most of Judah. Once more, much of the population was
deported and towns and villages of the region were left in ruins.
Though Jerusalem, with much of the Persian province of Yahud, was
destined to lay in ruins for some centuries, the destruction of the
Edomite capital of Bosrah at the hands of Nabonidus, the last of the
Babylonian kings, did bring the heartland of Judah, together with
Edom and the Negev, into a coherent cultural whole (Thompson
2011; 2013A; 2013B). In the Persian period, most of this region – the
province of Idumea – was centered in Lachish, whose recovery positioned it as the dominant power of the southern hills until late in the
2nd century, BCE.

An Old-New Biblical Archaeology: William Dever
In contrast to Finkelstein, Dever has little interest in interpreting the
Bible in using archaeology to understand the literary or fictive qualities of biblical narrative. Rather and much like his teacher George
Ernest Wright, Dever is interested in understanding archaeological
remains and in constructing a history based in archaeology. In his
own words, he is a “minimalist” in his approach to writing the history
of Palestine. Yet, with regard to the Bible’s perspective of the past,
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which hardly converges with the archaeological and historical record,
Dever often maintains an openness to what he sees as the biblical
perspective of the past. This is most notable in his understanding
of the inautochtonous settlement of the land and the historicity of
the United Monarchy. In this respect, he can maintain the “biblical
archaeological” contrast between a “Canaanite” Bronze Age and an
“Israelite” Iron Age and, holding his option for a biblical perspective,
he allows for the historicity of the so-called united monarchy.34 His
interests are not specifically in problems of biblical interpretation and
he is primarily preoccupied, especially during the past decade, with
archaeological interests, especially small finds, reflecting Palestine’s
subaltern heritage.35 In this respect, he returns to a long neglected
but important aspect of archaeological research, which had flourished apart from the biblically oriented histories of Israel. This tradition of scholarship can be epitomized by Kurt Galling’s Biblisches
Reallexikon,36 the fully revised second edition by his students, edited
by Helga Weippert,37 and her more thoroughly representative Handbuch der Archäologie.38

Landscape Archaeology
While Dever supports his discussion with reference to some more
modern perspectives, used widely in archaeology today, he is not always convincing. His understanding, for example, of the rich variety
of ecological contexts in Palestine’s many small regions, is limited to
references to his personal experiences in the village of Deir Samit,
near Hebron. This has led him, unfortunately, to speak of Palestine’s agriculture comprehensively as a “subsistence economy” (Dever
2012, 237-239). One might, however, doubt that even Deir Samit’s
agricultural economy of the early 1970s is to be properly described
as a “subsistence economy”, though the region is arid and its agri34. Dever (2001), 271-298; Dever (2012): 30-34; Cf. Thomas L. Thompson, “Text,
Context and Referent in Israelite Historiography”, The Fabric of History: Text, Artifact and Israel’s past, ed. Diana Edelman (Sheffield: Sheffield Academic Press 1991),
65-92.
35. For the “time of the divided monarchy”, see Dever (2001), 159-244; and for the
“eighth century” Dever (2012), 142-206.
36. Kurt Galling, Biblisches Reallexikon (Tübingen: Mohr 1937).
37. Helga Weippert (ed.), Kurt Galling, Biblisches Reallexikon (Tübingen: Mohr
1977).
38. Helga Weippert, Palästina in vorhellenistischer Zeit, Handbuch der Archäologie
(München: Beck 1988).
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culture relatively poor. Landscape studies are useful, in fact, because
different regions reflect different economies and we can certainly
not assume that Palestinian agriculture is represented as a whole by
Deir Samit’s! Regional economies vary in Palestine quite specifically
because the landscape changes. Consider, for example the differences
in the agriculture of Deir Samit to what we find in the Northern Negev, the southern Shephelah, the highlands of the Western Galilee,
the northern Jordan Rift, the coastal plain or some 20 other regions
with considerably different landscapes, each with their distinct economies and, therefore, different histories.39 The landscape of Deir Samit reflects but one of Palestine’s many ecologically variable forms of
a Mediterranean economy. These different regions are rooted variously
in sheep and goat herding, fruits and olives, grain and field crops.
Palestine’s is not a subsistence economy, but a trade-oriented, agricultural and herding economy (Thompson 1992, 141-146). Leaving Deir
Samit, Dever also argues that some regions of the lowland valleys and
coastal plains were not open to agriculture in much of the Iron Age
because of malaria-infested swamps (Dever 2012, 38-46). However,
the technology used in agriculture varies not only according to Palestine’s different regional landscapes, but also according to its different periods. Archaeological surveys have shown that already in the
Early Bronze Age irrigation farming through relatively simple irrigation and drainage systems was widespread in the lowlands of the
North and had opened large areas to settlement, which, without such
systems, could easily be subject to swamp formation and malarial infestation. This was most notable in the densely populated and stable
Beth Shan and Northern Jordan valleys (Thompson 1979, 25-29).

Cities and Nation States?
Dever’s classification and typology for eighth century sites is also
problematic. His distinction between capital cities, first tier administrative centers, district capitals and tier 2 cities and urban centers,
suffers from two problems. His designation of a “city” (Dever 2012,
106-141) is used for sites with an estimated population of as few as
300 (Tall as-Saba’) to perhaps 5000 (Tall al-Qadi), with no other
“city” larger than 3000. Apart from Tall al Qadi, Dever’s “cities” average a population of little more than 1500. He acknowledges, howe39. Thomas L. Thompson & Francolino J. Goncalvez, Toponomie Palestinienne:
Plaine de St. Jean D’Acre de Jerusalem (Louvaine La Neuve: L’Institute Orientaliste
de Louvaine 1988).
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ver, that field archaeology of ancient Near Eastern sites otherwise has
used an estimated population of 20,000 before speaking of a “city”!
The second difficulty is rooted in his identification of Samaria and
Jerusalem (for which he gives no 8th century population estimate) as
“capital cities” and all other sites as “subordinate cities”. The classification is entirely biblical and rooted in a biblical perception of eighth
century Palestine! Gaza, Ashqalon, Lachish, Shechem, Megiddo, Tell
al-Qadi, Gezer, Ekron, Bosra and yet other sites, have histories as regionally dominant patronates from at least as early as the Execration
Texts and there is no archaeological evidence that this pattern of Palestinian polity was significantly different in Dever’s eighth century!
It becomes clear that Dever’s analysis hinges on his understanding
of Israel as a divided nation state governing the whole of Eretz Israel.
Why does he understand that Tall al-Qadi is a city subordinate to Samaria, when in the 9th century it appears – at least if the Aramaic byydwd inscription is both genuine and to be read as Dever does – that
this town, along with Tel Kinnereth, was a client of Aram’s patronage? Why does he see Megiddo as subordinate to Samaria? It, along
with Tell el Qadi, is beyond the “border” established by the “Israelite”
fort at Tel Jezreel and both sites fall to the Assyrians when Damascus
falls. Is Tell Gezer a subordinate administrative or regional center of a
national state? Is it, in its own right, a regionally dominant patronate,
controlling the northern Shephelah, which may have been a client of
first Samaria in the eighth century and, then – as Samaria quarreled
with the Assyrians – have transferred its patronage to Jerusalem?
If Dever is correct about Gezer’s becoming a Judean city after 722
BCE, such a shift reflects a governing polity of patronage rather than
that of a national state. Apart from the biblical narratives, Palestine’s
Bronze Age polity – structured according to small, regionally dominant towns – has a continuous history through the Iron Age and survives at least into the Hellenistic period. If we consider all of Palestine
in our description of the Iron Age, the structures of patronage, we see
so clearly in the Amarna letters, are fully appropriate to the Iron Age.
Dever’s interpretation of archaeological remains, echoing Albright’s
“biblical archaeology” as it does, interprets historical realia through
an ethnocentric, biblical perspective. For example, he understands
the song about “Israel” in the final stanza of the Merneptah stele’s
victory song over Lybia, as confirmation of a biblical origin story by
marking the transition from a Canaanite Bronze Age to an Israelite
Iron Age (Dever 2001, 118-120). Interpreting the Merneptah inscription’s description of four towns (“… plundered is Gaza … carried off
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is Ashkelon, bound is Gezer, Yenoam is as one not existing…”)40 as
implying that the town of Gezer had been captured in an Egyptian
military campaign under Merneptah, Dever dates this destruction
with the destruction of Gezer Stratum XV (1210 BCE), unfortunately depending entirely on an uncertain biblical and archaeological
convergence. That is, his interpretation of the reference to Gezer in
Merneptah’s poem is merged with his understanding of Gezer’s stratum XV and then used to support the date for the transition from the
Bronze to the Iron Age.
In the poetic representation of the Merneptah stela, however, the
four Palestinian towns mentioned refer to towns under Egyptian
control, which reflect the peace which the Lybian victory has created.
Gezer, as one of the children of Khurru, plays the role of Israel’s lost
seed (allegorically representing the fertility of the land), but is understood by Dever to represent the dying Late Bronze, “Canaanite”
society. The figure of “Israel” bears the allegorical role of the former
husband (patron) of Khurru (the land). The name of Israel bears,
perhaps, the appropriate pun reflected in this name: “Israel”/Jezreel,
which, however, Dever insists refers – not to the father of such “Canaanite” towns, but to the proto-Israelites of the early Iron I period
highlands, casting an historical trajectory forward, towards the biblical legends of Omri, Israel’s future patron. Dever’s interpretation
involves a tendentious misreading of the closure of an ancient Egyptian victory song: a victory not over Palestine, but over Libya. This
allegorical closure celebrates Egypt’s peace and patronage, a characteristic that radically effects its meaning (Thompson 2007, 274-276).

40. Ingrid Hjelm & Thomas L. Thompson, “The Victory Song of Merneptah, Israel and the People of Palestine”, JSOT 27 (2002), 3-18 (10-11).
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Blev templet på Garizim bygget med
templet i Jerusalem som forbillede?
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Anne Katrine de Hemmer Gudme, Københavns Universitet
Abstract: Was the Yahweh temple on Mount Gerizim modelled after the
temple in Jerusalem? This question is important for our understanding
of the sanctuary on Mount Gerizim and the people who worshipped
there; if the Gerizim temple was modelled after the Jerusalem temple
the argument in favour of the Gerizim cult as derived from the cult
in Jerusalem is strengthened. On the other hand, if no such connection can be demonstrated convincingly one must look elsewhere for the
answer to the question of Samaritan origins.The present article gives a
brief introduction to the relationship between early Judaism and early
Samaritanism, or rather Southern and Northern Yahwism, followed by
a presentation of Mount Gerizim and the excavations that were recently
carried out there. Finally I shall turn to the theory that the temple on
Mount Gerizim was modelled after the Jerusalem temple, which has
recently been recast by Dr Yitzhak Magen. I conclude that the archaeological remains from the Persian period sanctuary on Mount Gerizim
offer no evidence that this temple was modelled on the temple in Jerusalem.
Keywords: Mount Gerizim – temple – Jerusalem – Ezekiel – cult – Persian period – Josephus.

Blev Jahvetemplet på Garizim bygget med templet i Jerusalem som
forbillede? Svaret på dette spørgsmål har afgørende betydning for vor
forståelse af helligdommen på Garizim og de mennesker, der tilbad
deres Gud dér. Hvis templet på Garizim virkelig blev opført med
Jerusalemtemplets grundplan som forbillede, styrker det teorien om,
at kulten på Garizim er afledt af, og udspringer fra, tempelkulten i
Jerusalem. Hvis en sådan forbindelse derimod ikke kan påvises, styrker det snarere teorien om en uafhængig eller sågar primær nordlig
kulttradition.
I det følgende vil jeg først give en kort introduktion til den ovennævnte problemstilling, nemlig forholdet mellem tidlig jødedom og
tidlig samaritanisme, eller snarere sydlig og nordlig Jahvisme. Dernæst vil jeg give en sammenfatning af de udgravninger, der blev afsluttet på Garizim i 2006, og de fund, de har frembragt. Til slut vil
jeg vende mig mod spørgsmålet om Garizimtemplets afhængighed af
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templet i Jerusalem, idet dette afhængighedsforhold er blevet hævdet
på ny af Yitzhak Magen, som har ledet de seneste udgravninger på
Garizim.1

1. Samaritanisme og jødedom
Helt overordnet er jagten på samaritanismens oprindelse et forsøg
på at finde en forklaring på, hvordan to religioner, samaritanismen
og jødedommen, der i dag af både sig selv og andre opfattes som to
selvstændige religioner, trods alt har så meget til fælles i forhold til
helligtekster, traditioner og ritualer.2 Både samaritanismen og jødedommen praktiserer monoteisme, billedforbud, omskærelse, overholdelse af Sabbatten og synagogegudstjeneste. De fejrer også de samme
fester og helligdage i overensstemmelse med Pentateuken, om end
med to forskellige kalendersystemer. Desuden har de to religioner
det til fælles, at to ikke væsentligt forskellige udgaver af Petateuken
indgår i deres samling af helligtekster.3 På et eller andet tidspunkt
opstod der fjendskab, eller i hvert fald uenighed, mellem jøder og samaritanere. Det kan man udlede af fx Johannesevangeliet 4,20, hvor
den samaritanske kvinde siger til Jesus: “Vore fædre har tilbedt Gud
på dette bjerg [Garizim], men I siger, at stedet, hvor man skal tilbede
ham, er i Jerusalem”. Det vil sige, at det i hvert fald i begyndelsen af
det 2. årh. e.Kr. var almindeligt kendt, at der var uenighed blandt
1. Det er med stor glæde og taknemmelighed, at jeg dedikerer denne artikel til
Niels Peter Lemche i anledning af hans 70-års fødselsdag. Niels Peter har om nogen
lært mig at være nysgerrig og kritisk, og uden hans altid blide og vise vejledning ville
jeg finde frem til langt færre og ringere svar på mine endeløse spørgsmål, end jeg
rent faktisk gør. Artiklen er en revideret udgave af et foredrag, jeg holdt på konferencen “The Other Temples” i Dublin i maj 2012. Jeg vil gerne takke arrangørerne
og de øvrige deltagere for god og konstruktiv respons og diskussion. Desuden vil jeg
takke min anonyme fagfællebedømmer for meget nyttig feedback.
2. Dette afsnit bygger på et tilsvarende lidt længere afsnit, “The Yahwists on Mount
Gerizim”, i Anne Katrine de Hemmer Gudme, Before the God in this Place for Good
Remembrance: A Comparative Analysis of the Aramaic Votive Inscriptions from Mount
Gerizim (Berlin: De Gruyter 2013), 54-65.
3. Richard J. Coggins, Samaritans and Jews: The Origins of Samaritanism Reconsidered (Oxford: Basil Blackwell 1975), 131-138; Reinhard Pummer, “Samaritan
Rituals and Customs”, Crown (1989), 650- 690; Pummer (2010), 15-16; Alan D.
Crown, “Redating the Schism between the Judaeans and the Samaritans”, JQR
82 (1991), 17-50 (20-21). For en introduktion til den samaritanske kalender se S.
Powels, “The Samaritan Calendar and the Roots of Samaritan Chronology”, Crown
(1989), 691-742; Gary N. Knoppers, “Mt. Gerizim and Mt. Zion: A study in the
early history of the Samaritans and Jews”, SR 34 (2005), 309-337 (313-314). Jeg vil
komme nærmere ind på den Samaritanske Pentateuk nedenfor.
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jøder og samaritanere om, hvor det rette kultsted burde ligge.4 Det
er dog omstridt, hvornår og hvorfor de afgørende forskelle på jøder
og samaritanere opstod, og derfor er jagten på samaritanismens oprindelse også ofte forbundet med jagten på en dato for det såkaldte
samaritanske skisma.5 Traditionelt har man knyttet dette skisma til
datoen for opførslen af templet på Garizim. Men nu, hvor der er rejst
alvorlig tvivl om omfanget og effekten af et jerusalemitisk forsøg på
kultcentralisation, har dateringen af skismaet rykket sig tættere og
tættere på datoen for ødelæggelsen af templet på Garizim i slutningen
af det 2. årh. f.Kr.6
Spørgsmålet om samaritanismens oprindelse er nært forbundet
med spørgsmålet om den Samaritanske Pentateuks (SP) tilblivelse. SP
nåede Europa i det 17. årh. via den samaritanske menighed i Damaskus. I dag findes der godt og vel 750 SP-manuskripter.7 Det ældste af
disse manuskripter kan dateres til det 9. årh. e.Kr., men størstedelen
af SP-manuskripterne stammer fra slutningen af det 15. årh.8 Det
fremføres ofte, at SP indeholder rundt regnet 6000 afvigelser fra den
Masoretiske Tekst (MT).9 I sin nuværende form er SP en udgave af
Toraen, der indeholder en række ideologiske elementer, der er karakteristiske for samaritanismen. Disse særligt samaritanske elementers
4. Bob Becking, “Do the Earliest Samaritan Inscriptions Already Indicate a Parting of the Ways?”, Judah and the Judeans in the Fourth Century B.C.E., red. Oded
Lipschits m.fl. (Winona Lake: Eisenbrauns 2007), 213-222 (213).
5. Reinhard Pummer, “The Samaritans and their Pentateuch”, The Pentateuch as
Torah: New Models for Understanding Its Promulgation and Acceptance, red. Gary N.
Knoppers & Bernhard M. Levinson (Winona Lake: Eisenbrauns 2007), 237-269
(247-251).
6. Francis Schmidt, How the Temple Thinks: Identity and Social Cohesion in Ancient
Judaism (Sheffield: Sheffield Academic Press 2001), 116-131; Melody D. Knowles,
Centrality Practiced: Jerusalem in the Religious Practice of Yehud & the Diaspora in the
Persian Period (Atlanta: SBL 2006), 19-53; Cristophe Nihan, “The Torah between
Samaria and Judah: Shechem and Gerizim in Deuteronomy and Joshua”, Knoppers
& Levinson (2007), 187-223 (190). Magnar Kartveit (The Origin of the Samaritans
(Leiden: Brill 2009), 10, 251) skriver, at i det øjeblik templet på Garizim er bygget,
da kan man tale om samaritanere. Kontra dette synspunkt se Pummer (2007), 250:
“With regard to the question of the origin of the Samaritans, we should underline
the fact that the existence of a Samaritan temple on Mount Gerizim was not a sufficient reason for the separation between the YHWH worshippers in Jerusalem on
the one hand and the YHWH worshippers in the region of Samaria on the other”.
7. Alan D. Crown, Samaritan Scribes and Manuscripts (Tübingen: Mohr Siebeck
2001), 13.
8. Robert T. Anderson, “Samaritan Pentateuch: General Account”, Crown (1989),
390-396.
9. Dette estimat er for nyligt blevet kritiseret af Reinhard Pummer, (2007, 241243), som anfører, at beregningen er forældet og baseret på utilstrækkeligt materiale. Pummer følger i stedet Abraham Tal, ifølge hvem antallet af forskelle på MT
og SP reelt er ukendt.
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funktion er primært at identificere Garizim som det rette kultsted.10
Efter fundet af Dødehavsskrifterne er det blevet klart, at de ideologiske elementer i SP tilhører et ganske overfladisk og sent lag i teksten,
og at den underliggende teksttradition, den såkaldt præ-samaritanske
tekstgruppe, også blev brugt og cirkuleret i Yehud.11 Man går således
ud fra, at SP er en bearbejdning af en udbredt tekstlig tradition, der
var kendt både i Samaria og i Yehud i den hellenistiske periode. Der
er så småt ved at være enighed om, hvornår denne bearbejdning må
have fundet sted; de fleste forskere daterer SP til det andet eller første
årh. f.Kr.12 De Jahvedyrkende grupper i Samaria og Yehud ser altså
10. SP-udgaven af Dekalogen har MTs første bud som overskrift, og tilføjer så i
stedet et tiende bud (Exod 20,17b og Deut 5,18b), som er en kombination af Deut
11,29a, Deut 27,2b-3a, Deut 27,4a, Deut 27,5-7 og Deut 11,30 i den nævnte rækkefølge. Halvverset fra Deut 27,4a har Garizim og ikke Ebal, som der står i MT,
og hele det samaritanske tiende bud beordrer israelitterne til at bygge et alter på
Garizim, når de kommer ind i landet. Der er ingen af de ideologiske elementer i
den præ-samaritanske tekstgruppe blandt Dødehavsskrifterne (se nedenfor). Fx i
4QPaleoExodm, 4Q158 og 4QDeutn, som alle indeholder Dekalogen, er det tiende
bud, der befaler et alter på Garizim, ikke med i teksten. Se Adrian Schenker, “Textgeschichtliches zum Samaritanischen Pentateuch und Samareitikon: Zur Textgeschichte des Pentateuchs im 2. Jh. V.Chr.”, Samaritans: Past and Present. Current
Studies, red. Menachem Mor & Friedrich V. Reiterer (Berlin/New York: De Gruyter 2010), 105-121 (106); Esther Eshel & Hanan Eshel, “Dating the Samaritan Pentateuch’s Compilation in Light of the Qumran Biblical Scrolls”, Emanuel: Studies in
Hebrew Bible, Septuagint and Dead Sea Scrolls in Honor of Emanuel Tov, red. Shalom
M. Paul m. fl. (Leiden: Brill 2003), 215-240 (220); Pummer (2007), 244. Det kan
dog ikke udelukkes, at dette fravær skyldes tekstens noget fragmenterede tilstand,
se Hjelm (2000), 92. Men det kan heller ikke udelukkes, at i hvert fald nogle af de
såkaldt ideologiske elementer i SP hverken er sene eller en samaritansk tilføjelse til
teksten. Fx Deut 27,4, hvor SP og Vetus Latinas “Garizim” formodentlig er ældre
end MTs “Ebal”, se Reinhard Kratz, “Temple and Torah: Reflections on the Legal
Status of the Pentateuch between Elephantine and Qumran”, Knoppers &. Levinson (2007), 77-103 (100-101); se også James H. Charlesworth, “The Qumran
Fragment of Deut. 27:4-6 – Building the Altar of the Almighty on Mount Gerizim
– Declared Authentic”, A.B.-The Samaritan News, 1059-1060 (2010) (100-90).
11. Den præ-samaritanske tekstgruppe kaldes også harmoniserende eller protosamaritansk. Jeg følger Emanuel Tov i brugen af præ-samaritansk: “Because the
Samaritan Pentateuch was largely based on a textual tradition that was extant in
Ancient Israel, the descriptive name ‘Samaritan’ is almost irrelevant. The content
and typological characteristics of this text were already found in the pre-Samaritan
texts found in Qumran, that is, in the ancient nonsectarian texts upon one of which
the Samaritan Pentateuch was based. These texts are also named proto-Samaritan,
but since that term is often mistakenly interpreted to mean that these early texts
contained the beginnings of Samaritan features, the term pre-Samaritan is preferable” (Emanuel Tov, Textual Criticism of the Hebrew Bible, (Minneapolis: Fortress
Press 22001), 81).
12. Pummer (2007), 246-247; Eshel and Eshel (2003), 239-240; Schenker (2010),
118. Alan D. Crown (1991, 47-50) daterer SP så sent som det 3. eller 4. årh. e.Kr..
Crown (1991, 42) skriver: “Throughout the first century the Samaritans were no
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ud til at have delt og udviklet deres religiøse tekster indtil et relativt
sent tidspunkt, og der er således intet i udviklingen af de præ-samaritanske tekster – hverken indholdsmæssigt eller i forhold til geografisk
fordeling – der indikerer, at de repræsenterer en særlig nordlig tradition, der var tekstligt afhængig af en ældre sydlig tradition. Derfor bør
man være åben for muligheden for, at teksttraditionen eller i hvert
fald dele af den har spredt sig fra Nord mod Syd, i stedet for altid
nærmest rutinemæssigt at gå ud fra, at det er den modsatte bevægelse,
der er tilfældet, og derved give Jerusalem en automatisk særstatus.13
Forskningen i samaritanismens oprindelse kan lidt firkantet opdeles i to yderpositioner, som Lester L. Grabbe har kaldt for henholdsvis
“den polemiske” og “den apologetiske”:14 1) Samaritanismen opstod
som en gren eller ligefrem en sekt, der udsprang fra jødedommen,
og 2) samaritanisme er den uafbrudte fortsættelse af jahvereligionen
(jahvisme) i Nordriget, Israel.15
Det er karakteristisk for det polemiske synspunkt, nemlig at samaritanismen er en jødisk sekt, at tilskrive en vis grad af historisk troværdighed til beretningen om samaritanernes oprindelse i 2 Kong 17
og til Josefus’ brug af denne passage i Antiquitates 9.288-91.16 Ifølge
less Jews than the Essenes and the early Christians, Jews bound by the Torah, both
oral and written, and a form of the written Torah at that which was well established
and is represented at Qumran (4Q Palæo Ex m, 11Q Palæo Lev) among types of the
MT and types of the LXX”.
13. Jf. Ingrid Hjelms artikel i dette nummer af DTT; Kratz (2007) 98-99; Ingrid
Hjelm, “Samaria, Samaritans and the Composition of the Hebrew Bible”, Mor &
Reiterer (2010), 91-103 (95, 98-99); Hjelm, “Changing Paradigms: Judean and Samarian Histories in Light of Recent Research”, Historie og Konstruktion. Festskrift til
Niels Peter Lemche i anledning af 60 års fødselsdagen den 6. september 2005, red. Mogens Müller & Thomas L. Thompson (København: Museum Tusculanum 2005),
161-179. Christophe Nihan ((2007), 191) formoder, at Pentateuken blev samlet i
Jerusalem, men at den var “intended to be adopted by Yahwists in Samaria, as well,
from the very time of its inception” (kursiv i originalen).
14. Lester L. Grabbe, “Israel’s Historical Reality after the Exile”, The Crisis of Israelite Religion: Transformation of Religious Tradition in Exilic and Post-Exilic Times,
red. Bob Becking & Marjo C. A. Korpel (Leiden: Brill 1999), 9-32.
15. Se Reinhard Pummer, “Samaritanism: A Jewish Sect or an Independent Form
of Yahwism?”, Mor & Reiterer (2010), 1-24, for en god og aktuel introduktion til
spørgsmålet om samaritansk oprindelse. Ingrid Hjelm, The Samaritans and Early
Judaism: A Literary Analysis (Sheffield: Sheffield Academic Press 2000), 13-75, indeholder en meget nyttig forskningsgennemgang. Se også Ingrid Hjelm, “What
do Samaritans and Jews have in Common? Recent Trends in Samaritan Studies”,
Currents in Biblical Research 3 (2004b), 9-59. Alan D. Crown (red.), The Samaritans
(Tübingen: Mohr Siebeck 1989), indeholder ligeledes en meget nyttig introduktion
til studiet af samaritanerne med artikler der omhandler historie, arkæologi, teologi,
liturgi m.m.
16. Pummer (2010), 1-5 med henvisninger; Hjelm (2000), 13ff. med henvisninger;
Menachem Mor, “Samaritan History: The Persian, Hellenistic and Hasmonaean

DTT_Indhold_2015_3.indb 265

04-08-2015 14:16:21

266

Anne Katrine de Hemmer Gudme

2 Kong 17,24-41 bragte kongen af Assyrien en række folkeslag fra
Babylon, Kuta, Avva, Hamat og Sefarvajim til Samaria, så de kunne
befolke de byer, israelitterne havde efterladt, da de selv blev ført til
Assyrien (v.6). Den nye befolkning i Samaria forsøgte at tilbede Jahve. De bad sågar om at få en af de israelitiske præster, der var blevet
deporteret, sendt tilbage, så han kunne lære dem at udføre kulten
korrekt. Men ikke desto mindre udviklede kulten på Garizim sig til
et synkretistisk miskmask af Jahvedyrkelse blandet med folkeslagenes
egne religioner. “Disse folk frygtede Jahve”, står der i 2 Kong 17:41,
“men de dyrkede deres gudebilleder, og deres børn og børnebørn gør
den dag i dag sådan, som deres fædre gjorde”. I Josefus’ gengivelse af
2 Kongebog 17 i Antiquitates 9.288-91 identificerer han indbyggerne
i Samaria med de folk, der kom fra Kuta17, og som kaldes kutæere
på hebraisk og samaritanere på græsk.18 Samaritanerne minder måske nok om jøder, men ifølge 2 Kongebog 17 og Ant 9.288-91 er
de udlændinge og fremmede. Kernen i det polemiske synspunkt er,
at Samaritanismen er et fremmedelement og en bearbejdning af jødedommen i dens “rene” form. Dette synspunkt tildeler uvægerligt
samaritanismen en sekundær status i forhold til jødedommen.
Det andet, apologetiske, synspunkt, at samaritanisme er en direkte
fortsættelse af gammel israelitisk religion, stemmer i grove træk overens med samaritanernes egne overleveringer. Ifølge den Samaritanske
Krønike er samaritanerne efterkommere af de israelitter, der forblev
trofaste og blev på Garizim, i stedet for at følge den frafaldne præst,
Eli, til Shilo. Tempelkulten i Jerusalem anses for at være det endelige resultat af Elis frafald.19 Det apologetiske synspunkt forudsætter
altså, at beretningen i 2 Kongebog 17 er unøjagtig, når den hævder, at
hele befolkningen i Samaria blev deporteret til Assyrien. Kun eliten
blev sendt i eksil, og nogle fremmede folk blev bragt til området for at
bosætte sig, men den indfødte befolkning blev, hvor den var, og dens
daglige liv, kultur og religion fortsatte stort set uændret.20 Dette synsPeriod”, Crown (1989), 1-18 med henvisninger.
17. En by i Mesopotamien. Det nuværende Tell Ibrahim, der ligger nord for Babylon.
18. Reinhard Pummer, The Samaritans in Flavius Josephus (Tübingen: Mohr Siebeck 2009), 67-76; Hjelm (2010a), 93-94.
19. Grabbe (1999), 14-15 med henvisninger; Moses Gaster, The Samaritans: Their
History, Doctrines and Literature, The Schweich Lectures 1923 (London: Humphrey
Milford 1925), 7ff.
20. Gary N. Knoppers, “In Search of Post-Exilic Israel: Samaria after the Fall of
the Northern Kingdom”, In Search of Pre-Exilic Israel, red. John Day (London:
T&T Clark 2004), 150-180; Pummer (2007), 257-260 med henvisninger; Pummer
(2010), 5-8 med henvisninger; Ingrid Hjelm, “Mt. Gerizim and Samaritans in Recent Research”, Mor & Reiterer (2010), 25-41(32-33); Adam Zertal “The Province
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punkt, at samarisk Jahvisme er en oprindelig form for jahvedyrkelse,
der udviklede sig parallelt med eller endda tidligere end jahvedyrkelsen i Yehud, stiller samaritanismen lige med jødedommen, og det
afviser, at tidlig samaritanisme skulle være afhængig af tidlig jødisk
tradition.

2. Helligdommen på Garizim
Garizim ligger syd for den moderne by Nablus (Neapolis i oldtiden)
og det bibelske Sikem (Tell Balata). Det ligger ca. 30 km nord for
Jerusalem og ca. 40 km øst for Middelhavet, og sammen med Ebal,
som ligger mod nord, flankerer det Nablusdalen. Bjerget har tre tinder: Den højeste er Jebel-et-Tur (886 m), mod nord ligger Tell-er-Ras
(831 m), og mod vest er der en bred bakkeskråning (807 m). Langt
størstedelen af de arkæologiske fund på Garizim stammer fra Jebelet-Tur. Tell-er-Ras blev udgravet af Robert J. Bull i 1964, 1966 og
1968, og her fandt man resterne af et Zeustempel, der var opført i
to faser.21 I 1929 foretog A. M. Schneider, en tysk arkæolog fra Göttingen, de første egentlige udgravninger på Jebel et-Tur. Schneider
koncentrerede sig primært om den byzantinske kirke viet til Maria
teotokos, der stammer fra det 5. årh. e.Kr.22 Fra 1982-2006 blev der
foretaget omfattende udgravninger på Garizim under ledelse af Yitzhak Magen. Resultaterne af disse udgravninger er under udgivelse i
of Samaria (Assyrian Samerina) in the Late Iron Age (Iron Age III)”, Judah and the
Judeans in the neo-Babylonian Period, red. Oded Lipschitz & Joseph Blenkinsopp
(Winona Lake: Eisenbrauns 2003), 377-412; Yitzhak Magen, Mount Gerizim Excavations, Volume II. A Temple City (Jerusalem: JSP 2008a), 167. Bemærk Magens
kritik af Zertal i note 4.
21. Jürgen Zangenberg, “The Sanctuary on Mount Gerizim: Observations on the
Results of 20 Years of Excavation”, Temple Building and Temple Cult. Studies on the
Architecture and Cultic Paraphernalia of Temples in the Levant (2.-1. Millennium
B.C.E.), ed. Jens Kamlah (Wiesbaden: Harassowitz 2012), 399-418; Robert J. Bull,
“Ras, Tell er-”, The Oxford Encyclopedia of Archaeology in the Near East, vol. IV, red.
E. Meyers (Oxford: Oxford University Press 1997), 407-409; Magen (2008a), 3.
Robert J. Bull var medlem af Drew-McCormick-ekspeditionen på Tell Balata, og
hans udgravning på Tell er-Ras var en udløber af den ekspedition. Der findes ikke
nogen endelig udgravningsrapport fra Tell er-Ras, men Bull udgav adskillige foreløbige rapporter og artikler, se henvisninger i Bull (1997). Den første dokumenterede
udgravning på Tell er-Ras fandt sted allerede i 1866, og blev udført af Charles W.
Wilson, se “Ebal and Gerizim”, Palestine Exploration Fund 2 (1873), 66-71.
22. Alfons Maria Schneider, “Römische und Byzantinische Bauten auf dem Garizim”, ZDPV 68 (1951), 210-234; Robert J. Bull, “The Excavations of Tell er-Ras
on Mt. Gerizim”, BA 31 (1968), 58-72, 61; Hjelm (2010b), 25; Zangenberg (2012).
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serien Judea and Samaria Publications (JSP), der udgives af The Israel
Antiquities Authorities. Indtil videre er der udkommet to bind, der
omhandler Garizim: Mount Gerizim Excavations Volume I (JSP 2)
er den foreløbige udgivelse af de aramæiske, hebraiske og samaritanske indskrifter fra Garizim, og Mount Gerizim Excavations Volume II
(JSP 8) indeholder en foreløbig udgravningsrapport over helligdommen og den by, der voksede op omkring den. Ifølge Magen er der
planlagt yderligere tre bind, der skal supplere og uddybe de første to
binds foreløbige resultater.23 Desuden kom der i 2012 en bog af Jan
Dušek, der analyserer indskrifterne på Garizim, og i den forbindelse
evaluerer Magens resultater.24 Den er et uvurderligt supplement til de
indtil videre foreløbige udgravningsrapporter.
I løbet af Magens udgravninger på Garizim fandt man en Jahvehelligdom, der stammede fra persisk og hellenistisk tid, samt en by
fra hellenistisk tid. Derudover udgravede man et sent romersk citadel, og foretog yderligere udgravninger af den førnævnte byzantinske
teotokos-kirke og af Zeustemplet på Tell er-Ras (Magen 2007). Størstedelen af de materielle levn på stedet stammer fra den hellenistiske
periode. Tempelområdet ligger under og rundt om teotokos-kirken, og
det hellenistiske beboelsesområde ligger primært syd for helligdommen.25 Jahvehelligdommen er opført i to primære byggefaser: Den
første fase, der stammer fra persisk tid, er opførslen af et tempelområde ca. i midten af det 5. årh. f.Kr. (Magen 2007, 180; 2008a, 103,
167). Denne struktur ligger på bjergets allerøverste punkt, og den er
den ældste struktur, der er afdækket i løbet af de seneste udgravninger. Kun yderligere udgravning vil vise, om der findes ældre bygninger på bjerget. Helligdommen fra den persiske periode var i brug i ca.
250 år indtil den anden byggefase, som kan dateres til begyndelsen af
det 2. årh. f. Kr. I løbet af Antiokus IIIs regeringstid (223-187) blev
der bygget en helligdom og et nyt og større tempelområde ovenpå
strukturerne fra persisk tid. Der er ingen tegn på, at bygningerne har
23. Magen (2008a), IX-X. Udover Mount Gerizim Excavations Volumes I and II
har Magen udgivet resultater fra udgravningerne i en række artikler. Blandt disse
anbefales særligt “The Dating of the First Phase of the Samaritan Temple on Mount
Gerizim in Light of the Archaeological Evidence”, Judah and the Judeans in the Fourth Century B.C.E., red. Oded Lipschits m.fl. (Winona Lake: Eisenbrauns 2007),
157-211. En komplet bibliografi findes i Magen (2008a).
24. Jan Dušek, Aramaic and Hebrew Inscriptions from Mt. Gerizim and Samaria
between Antiochus III and Antiovhus IV Epiphanes (Leiden: Brill 2012).
25. Det har desværre ikke været muligt at få tilladelse til at gengive fotografier,
grundplaner og tegninger fra Mount Gerizim Excavations I og II. Derfor må jeg
henvise til illustrationerne i Magen (2008a). På side 7 findes en plan over hele det
udgravede område (figur 4).
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været forladt i overgangen fra persisk til hellenistisk tid (Magen 2007,
157-166; 2008a, 97-203). Det ser tværtimod ud til, at man har gjort
sig anstrengelser for at kunne fortsætte offerkulten på stedet, medens
den anden byggefase stod på (Magen 2008a, 118).
Der knytter sig en interessant gåde til helligdommen på Garizim;
det ligger fast, at der har været et kultsted viet til Jahve på stedet, og
at dette kultsted har været i brug fra i hvert fald midten af det 5. årh.
f.Kr. og frem til 111-110 f.Kr. Men der er aldrig fundet en egentlig
tempelbygning på Jebel et-Tur. Ifølge Magen var der en tempelbygning på Garizim i både den persiske og den hellenistiske periode,
men resterne af disse er så godt som fuldstændig ødelagt på grund
af heftig byggeaktivitet på byzantinsk tid. Den eneste undtagelse er
den struktur, der i dag kendes som “de tolv sten”, som Magen tolker
som den eneste bevarede del af den oprindelige tempelbygning fra
persisk tid (Magen 2008a, 113-114, 151-152). Ifølge samaritanernes
egne overleveringer har der aldrig været en tempelbygning på Garizim. Josva stillede den mosaiske telthelligdom op på bjerget umiddelbart efter indvandringen i Kanaan, og der stod den, indtil den blev
skjult i forbindelse med uenigheden over Elis illegitime helligdom i
Shilo.26 På trods af fraværet af materielle levn fra en egentlig tempelbygning på Garizim er det sandsynligt, at helligdommen omfattede
et “tempel”.27 En af indskrifterne fra Garizim nævner, at en donation eller et offer blev givet “foran Herren i templet/helligdommen
(bmqdš)”, og en anden indskrift nævner et “offerhus/offertempel (bbyt
dbḥʾ)”. Den sidstnævnte betegnelse bruges også om templet i Jerusa-

26. En fin gennemgang af det samaritanske materiale findes i Reinhard Pummer,
“The Mosaic Tabernacle as the Only Legitimate Sanctuary: The Biblical Tabernacle
in Samaritanism”, The Temple of Jerusalem: From Moses to the Messiah. In Honor
of Professor Louis H. Feldman, red. Steven Fine (Leiden: Brill 2011), 125-149. Se
også Ingrid Hjelm, Jerusalem’s Rise to Sovereignty: Zion and Gerizim in Competition
(New York: T&T Clark 2004a), 214-216; Yitzhak Magen, The Samaritans and the
Good Samaritan (Jerusalem: Israel Antiquities Authorities 2008b), 151; Zangenberg
(2012).
27. Helt generelt er bibelforskere alt for rigide, når det kommer til definitioner på
templer og helligdomme. Sandheden er, at et tempel kan være mange forskellige
ting, og at en “helligdom” sagtens kan udfylde et tempels funktioner, selvom den
ikke nødvendigvis omfatter et hus. Se den glimrende præsentation af data i Ziony
Zevit, The Religions of Ancient Israel: A Synthesis of Parallactic Approaches (London:
Continuum 2001), 123ff. og Diana Edelman, “Cultic Sites and Complexes beyond
the Jerusalem Temple”, Religious Diversity in Ancient Israel and Judah, red. Francesca Stavrakopoulou & John Barton (London: T&T Clark 2010), 82-103. Og sammenlign med de græske eksempler i John Pedley, Sanctuaries and the Sacred in the
Ancient Greek World (New York: Cambridge University Press 2005).
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lem i 2 Krønikebog 7,12.28 Selvom det ikke kan fastslås, at der var en
egentlig tempelbygning på Garizim, kan det med sikkerhed siges, at
der var et kultsted, der udførte præcis de samme funktioner som et
tempel inklusiv en offerkult. Dette er hævet over enhver tvivl takket
være de små 400 fragmenter af dedikationsindskrifter, der er fundet
på stedet, samt den imponerende mængde af knogler og aske, der
også er fundet der.29 Indtil videre er der udgravet mere end 300.000
knoglefragmenter fra får, geder, kvæg og duer (Magen 2008a, 160162).
Der er heller ingen tvivl om, at helligdommen på Garizim blev
brugt til at tilbede Jahve. Det kan man udlede af dedikationsindskrifterne.30 Og der er ingen tegn på, at andre guder end Jahve indgik
i kulten på Garizim. I det hele taget synes offerkulten på Garizim
at stemme overens med de rituelle love, vi kender fra Pentateuken;
knoglefundene stammer fra tilladte offerdyr, billedforbuddet synes
at have været overholdt, og det er muligt, at præsterne har haft deres eget aflukkede område (Magen 2008a, 141-164; Kartveit 2009,
257).31
Den by, der voksede op omkring helligdommen på Garizim, stammer fra hellenistisk tid. Den blev grundlagt i slutningen af det 4. årh.
f.Kr., og den nåede sin videste udstrækning (ca. 400 dunam = 800
m lang og 500 m bred) i det 2. årh. f.Kr. Da byen var på sit højeste,
kan befolkningstallet have været op mod 10.000 indbyggere.32 Der er
ganske få naturlige ressourcer på Garizim, og dermed ingen økonomiske årsager til at grundlægge en by på stedet. Det er sandsynligt, at
28. Indskrift nr. 150 og 199, Yitzhak Magen m.fl., Mount Gerizim Excavations,
Volume I. The Aramaic Hebrew and Samaritan Inscriptions, JSP 2 (Jerusalem: Israel
Antiquities Authorities 2004), 141, 171; Magen (2007), 168; Knowles (2004), 33.
29. For indskrifterne se Magen m. fl. (2004); Jan Dušek, Aramaic and Hebrew
Inscriptions from Mt. Gerizim and Samaria between Antiochus III and Antiovhus IV
Epiphanes (Leiden: Brill 2012), 3-63; Gudme (2013), 70-90.
30. Guddommen på Garizim kaldes Jahve ( yhwh, indskrift nr. 383), Herren (ʾdny)
og Guden (ʾlhʾ) (Magen m. fl. (2004), 22-23, 254).
31. I denne sammenhæng er det interessant at sammenligne med tekstfundene fra
Elefantine, hvor vi har adskillige tekster, men intet bevis for, at Pentateuken har
været kendt. Der er rituelle praksisser beskrevet i Elefantineteksterne, der matcher
dele af Pentateuken (fx de usyrede brøds fest – dog uden tilknytning til Pesach), og
formodentlig også en offerkult med blodige ofre (se Kratz (2007), 82-89). Elefantineeksemplet demonstrerer, at ritualer, der stemmer overens med Pentateuken, ikke
nødvendigvis er bevis for, at selve Pentateuken også har været kendt og brugt. Jeg
tror umiddelbart, at bibelsk litteratur var kendt af Jahvedyrkerne på Garizim, men
det er vigtigt at huske på, at vi ikke ved, hvor meget, hvornår og i hvilken form.
32. Magen (2008a), 177. Dette antal er blev kritiseret af Jürgen Zangenberg, som
mener, at det er alt for højt (Zangenberg (2012)). Problemet er, at Magen ikke redegør for, hvordan han er nået frem til de 10.000, og det gør det vanskeligt at
bedømme.
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byen blev grundlagt af religiøse årsager; helligdommen var der først,
og byen udviklede sig rundt om helligdommen mere end et århundrede efter, at den var blevet grundlagt (Magen m.fl. 2004, 3; Magen
2008a, 3-8; 2007, 191-192). Ifølge SP-udgaven af Deut 27 befalede
Jahve Josva at bygge et alter på Garizim, ikke på Ebal, og således er
Garizim identificeret som Jahves udvalgte sted (Hjelm 2000, 92).33
I senere samaritanske traditioner bringer Josva åbenbaringsteltet til
Garizim umiddelbart efter ankomsten i Kanaan (Pummer 2011). Det
er sandsynligt, at byens nærmest eksplosive vækst i den hellenistiske
periode skyldes Alexander den Stores ødelæggelse af hovedstaden, Samaria, i 332 f.Kr. Nogle af indbyggerne i Samaria kan være flyttet til
Garizim efter Samarias fald (Magen 2008a, 98).
Byen var stort set ubefæstet, og den vidner ikke om nogen videre
form for byplanlægning. Den ældste del af byen blev bygget syd for
tempelområdet. Senere udvidedes byen mod sydvest, fordi terrænet
var bedre der, og fordi man kom tættere på de frugthaver, der lå rundt
om byen (Magen 2008a, 9-12, 89-90, 100).34 Både byen og helligdommen blev ødelagt af Johannes Hyrkan i 111-110 f.Kr. Efter ødelæggelsen forblev byen ubeboet. I begyndelsen af det 4. årh. e.Kr.,
i den byzantinske periode, blev dele af helligdommen genopbygget
af samaritanerne, men i slutningen af det 5. årh. blev hele området
alvorligt beskadiget i forbindelse med opførelsen af teotokos-kirken
(Magen 2007, 157-160; Magen m.fl. 2004, 1-3; Magen 2008a, 178).

3. Helligdommen på Garizim ifølge Josefus
På baggrund af Magens udgravninger på Tell er-Ras og Jebel et-Tur
kan der drages to vigtige konklusioner angående religionshistorien
på Garizim. For det første er det blevet slået fast, at resterne af det
Zeustempel på Tell er-Ras, som Bull opdagede, ikke er det samaritanske tempel på Garizim. Templet består af to faser: Bygning A,
33. Det er sandsynligt, at SPs udgave er den oprindelige, simpelthen fordi det virker besynderligt at bygge det første alter i det forjættede land på forbandelsens bjerg,
Ebal. Se Paolo Sacchi, The History of the Second Temple Period (Sheffield: Sheffield
Academic Press 2000), 156.
34. Se Magen (2008a), 3-93 for en detaljeret gennemgang af de enkelte kvarterer i
byen. Magen skriver godt nok: “the city grew mainly to the northwest because of the
convenient lay of the land in that direction,” [min kursivering] men i betragtning af
hans tidligere beskrivelse, “the slopes south and west of the sacred precinct are relatively gentle, and it is here where most of the dwellings were built. On the northern
slope construction was sporadic, due to the rough and fractured surface.” (Magen
(2008a), 9), er jeg overbevist om, at han mener sydvest.

DTT_Indhold_2015_3.indb 271

04-08-2015 14:16:22

272

Anne Katrine de Hemmer Gudme

som Bull daterede til det 2. årh. e.Kr., og Bygning B, som lå under
Bygning A, og blev dateret til det 4. årh. f.Kr. Bull gik ud fra, at Bygning B var det tempel, der ifølge Josefus (Ant 11.302ff., 13.255ff.; Bel
1.62ff.) blev bygget på Garizim af guvernøren Sanballat i løbet af Alexander den Stores regeringstid.35 Magen genudgravede Tell er-Ras, og
nåede frem til den konklusion, at der ikke er tegn på byggeaktivitet
tidligere end det 3. og 2. århundrede f.Kr. Bygning B var del af et
romersk tempel, der stammede fra det 2. årh. e.Kr., hvortil en senere
fase blev tilføjet i det 3. årh. (Bygning A).36 Således er Bulls teori om
et samaritansk tempel på Tell er-Ras blevet tilbagevist.
For det andet har man, nu hvor den første byggefase af helligdommen på Jebel et-Tur er dateret til det 5. årh. f.Kr., endegyldigt kunnet
tilbagevise, at templet på Garizim skulle være bygget på Alexander
den Stores tid i overensstemmelse med Josefus’ gengivelse af begivenhederne i passagerne, der er nævnt her ovenfor (Magen 2007, 180,
190-193; Pummer 2009, 38-43).
Årsagen til, at man valgte at opføre et jahvetempel på Garizim,
præsenteres ofte med henvisning til Josefus’ beretning om ægteskabet
mellem datteren af den samaritanske (kutæiske) guvernør, Sanballat,
og en præst fra Jerusalem ved navn Manasse (Ant 11.302-325). Manasse, som var bror til ypperstepræsten i Jerusalem, var i fare for at
blive udelukket fra ypperstepræsteskabet på grund af ægteskab med
en samaritansk kvinde, og derfor var han parat til at opgive forbindelsen. Men Manasses svigerfar lovede at bygge et tempel på Garizim
og gøre Manasse til ypperstepræst der, hvis blot han ville gennemføre
brylluppet (Pummer 2009, 107-119). Josefus skriver i Antiquitates
11.309-310:
Manasses went to his father-in-law Sanaballetes and said that while
he loved his daughter Nikaso, nevertheless the priestly office was the
highest in the nation and had always belonged to his family, and that
therefore he did not wish to be deprived of it on her account. But Sanballetes promised not only to preserve the priesthood for him but also to
procure for him the power and office of high priest and to appoint him
governor of all the places over which he ruled, if he were willing to live

35. Bull (1997) med henvisninger; Bull (1968), 70-71; Zangenberg (2012); Magen
(2007), 157, note 2.
36. Magen (2008a), 157-158, 167, 174-175; Yitzhak Magen, Flavia Neapolis: Schechem in the Roman Period, Judea and Samaria Publications 5 (Jerusalem: Israel
Antiquities Authorities 2005), 235-286, 253; Zangenberg (2012).
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with his daughter; and he said that he would build a temple similar to
that in Jerusalem on Mount Garizein.37

Hvis man anser Josefus’ beretning om grundlæggelsen af templet på
Garizim for at være historisk korrekt, så skal begivenheden dateres
til Alexander den Stores regeringstid, nærmere bestemt 332 f.Kr.
(Schmidt 2001, 124). Men som også nævnt ovenfor er denne datering
ikke længere sandsynlig, idet grundlæggelsen af templet på baggrund
af de seneste udgravninger kan dateres til det 5. årh. f.Kr. (Magen
2007, 180, 190-193).
Magen mener, at de begivenheder, der lå til grund for opførslen af
templet på Garizim, stemmer overens med Josefus’ version i Antiquitates Bog 11, men at Josefus simpelthen fik galt fat i dateringen af
disse begivenheder. Ifølge Magen er guvernøren Sanballat i Josefus’
beretning i virkeligheden lig med “horonitten Sanballat”, der nævnes
i Nehemias’ Bog 13,28, og som, igen ifølge Magen, levede på Nehemias’ tid. Magen foreslår, at Josefus kan have forvekslet grundlæggelsen af templet på Garizim med grundlæggelsen af byen rundt om
templet, som jo netop skete på Alexander den Stores tid, efter dennes
ødelæggelse af Samaria (Magen 2007, 190-191). I Neh 13 bønfalder
Nehemias Jahve om at huske på alle Nehemias’ bedrifter og gode
gerninger, og i forlængelse af en beskrivelse af de vanskeligheder,
Nehemias har haft med de judæere, der giftede sig med fremmede
kvinder (vv. 23-27), fortæller Nehemias om et konkret eksempel på
dette, nemlig da han jagede en af ypperstepræstens sønner bort, fordi
han havde besudlet præsteskabet ved at gifte sig med en udlænding:
“En søn af Jojada, ypperstepræsten Eljashibs søn, var svigersøn til
horonitten Sanballat; ham jog jeg bort fra mig”. På baggrund af dette
mener Magen, at templet på Garizim blev grundlagt med templet i
Jerusalem som forbillede, og at det blev bygget af “Jewish priests who
followed the grandson of Eliashib, who was married to the daughter
of Sanballat the Horonite (Neh 13:28)” (Magen 2008a, 149).
På denne måde placerer Magen sig midt imellem den såkaldt polemiske og apologetiske synsvinkel mht spørgsmålet om samaritanismens oprindelse. Magen mener, at tempelkulten på Garizim stammer
fra Jerusalem (den polemiske synsvinkel), men han er ikke af den opfattelse, at indbyggerne i Samaria var efterkommere af udenlandske
bosættere, der var blevet bragt til området af assyrerne. Han opfatter

37. Josephus VI, Jewish Antiquities Books IX-XI, The Loeb Classical Library (Cambridge: Harvard University Press 1987), 463-465.
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dem snarere som efterkommere af “Israel”, bosat i Samaria (den apologetiske synsvinkel).38
Magen foreslår således, at både templet og tempelområdet i den
første byggefase på Garizim var kopier af tilsvarende bygninger i Jerusalem. I den anden byggefase i hellenistisk tid udviklede der sig
en lokal samaritansk byggetradition på Garizim, hvor helligdommen
stadig var under indflydelse af templet i Jerusalem, uden dog at være
en egentlig kopi af dette (Magen 2008a, 98).

4. Helligdommen på Garizim i den persiske periode
For at undersøge Magens påstand om sammenhængen mellem den
første byggefase på Garizim og templet i Jerusalem er det nødvendigt
at se nærmere på de arkæologiske levn på Jebel et-Tur, der stammer
fra den persiske periode.
Den byggefase, der stammer fra persisk tid, er, som nævnt ovenfor,
den ældste struktur, der er udgravet på Garizim.39 Helligdommen er
grundlagt på et relativt stort og fladt plateau, som overflødiggjorde,
at man huggede en platform ud af grundfjeldet (Magen 2008a, 97).
Den første byggefase dateres til midten af det 5. årh. f.Kr., og den
ældste mønt, der er fundet på stedet, er en cypriotisk drakme, der kan
dateres til 480 f.Kr.40 Fordelingen af mønter fra den persiske periode
er dog temmelig usikker, fordi man først anvendte metaldetektorer i
et sent stadie af udgravningen (Magen 2007, 179).41 Helligdommen
fra den persiske periode var i brug i rundt regnet 250 år indtil ca. 200
38. Magen (2008a), 167-168. I note 4 på side 167 skriver Magen: “Zertal’s claim
that the wedge decorations are evidence for the existence of peoples brought by
the Assyrian king and settled in Samaria is unacceptable. Furthermore, we do not
accept Zertal’s use of the term ‘Cuthaean’ for these peoples.” Jf. Hjelm (2005),
163-164.
39. For nogle år siden foreslog Yitzhak Magen og Ephraim Stern, at fundet af en
proto-æolisk kapitæl på Garizim kunne indikere en byggefase, der stammer fra jernalderen. I en senere artikel skriver Magen dog, at de arkæologiske levn på Garizim
ikke understøtter denne teori (Ephraim Stern & Yitzhak Magen, “Archaeological
Evidence for the First Stage of the Samaritan Temple on Mount Gerizim”, Israel
Exploration Journal 52 (2002), 49-57; Magen (2008a), 97-98, 168). Magen (2008a,
152-153) foreslår i stedet, at kapitælen hører til I den byggefase, der stammer fra
persisk tid.
40. Magen (2008a), 167-171. Jan Dušek (2012, 3-4) mener, at den første byggefase
skal dateres til Darius IIs regeringstid (424-405) i den sidste tredjedel af det 5. årh.,
snarere end ca. 450 f.Kr..
41. Når man tager forekomsten af proto-æoliske kapitæler, sekskammerporte, og
udgravningsrapportens ufærdige karakter i betragtning, er det klart, at konklu-
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f.Kr., da området blev udvidet betragteligt, og adskillige bygninger,
gårdspladser og trapper blev tilføjet. I den persiske periode målte tempelområdet 96 m fra nord til syd og 98 m fra øst til vest, men i den
hellenistiske periode strakte det sig 212 m fra nord til syd og 136 m
fra øst til vest (Magen 2008a, 103, 143).
I den persiske periode var tempelområdet en relativt lille og firkantet struktur, der var bygget af kampesten. Den bestod af en ydermur,
hvoraf vestsiden er den bedst bevarede, og en række mindre rum og
gårdspladser indenfor muren. Desuden forestiller Magen sig, at der
har været en aflang tempelbygning, orienteret mod øst, og med en
bagvæg, der lå tæt på den vestlige del af ydermuren (Magen 2008a,
99-100, figur 180 og 181). Tempelbygningen vil jeg vende tilbage til
her nedenfor. Sammenlignet med den yngre struktur fra hellenistisk
tid er tempelområdet fra den persiske periode småt og temmelig skrabet.
Ifølge Magen er det ganske let at skelne de to byggefaser fra hinanden, fordi man i den persiske periode udelukkende har bygget med
kampesten i modsætning til den hellenistiske periode, hvor der er
anvendt kvadersten. Desuden er der anvendt forskellige former for
puds i de to faser (Magen 2008a, 103, 117). I den persiske periode
havde tempelområdet mindst to porte; en mod nord og en mod syd.
Den nordlige port blev fuldstændig blotlagt under udgravningerne,
hvorimod kun ganske lidt af den sydlige port er bevaret. Der er ikke
fundet nogen spor efter en østlig port i helligdommens ydermur,
men Magen mener alligevel, at der har været en østport, som blev
fuldstændig ødelagt i forbindelse med den anden byggefase (Magen
2008a, 98-100, 103, 143, figur 266). Denne formodede østlige port
vil jeg vende tilbage til.
Områdets nordlige port var sandsynligvis den ene af helligdommens to hovedindgange i den første byggefase, fordi den vender ud
mod hovedvejen til Sikem. Den anden hovedindgang må have været
den sydlige port, fordi den forbandt tempelområdet med de ældste
dele af byen på Garizim (Magen 2008a, 100-102). I den hellenistiske
periode blev nordporten, som var en seks-kammer port, skilt ad og
dækket til, og en anden fire-kammer port blev bygget i muren lidt
længere mod vest (Magen 2008a, 117). Sydporten blev også skilt ad
i den hellenistiske periode, og idet man udvidede hele området i en
sydlig retning, flyttede man porten fra syd til vest (Magen 2008a,
103).

sioner angående dateringen af de ældste strukturer på Garizim kun kan være foreløbige og tentative (Hjelm (2010a); Stern & Magen (2002); Zangenberg (2012)).
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Den østlige side af tempelområdet ender i en skråning, der ligger
lige uden for muren. I den hellenistiske periode byggede man en firekammer-port og en rampe eller trappe, der førte op til porten. Der er
afdækket nogle støttemure fra den persiske periode, der grænser op til
støttemure fra den hellenistiske periode, så det kan ikke udelukkes,
at der har været en lignende rampe eller trappe udenfor østmuren allerede i den persiske periode. Men som nævnt ovenfor er der ikke fundet nogen spor af en østport fra den persiske periode, og ifølge Magen
var netop denne del af udgravningerne plaget af alvorlige stratigrafiske vanskeligheder, hvilket umuliggjorde en detaljeret redegørelse for
østmurens udvikling i den persiske og tidlige hellenistiske periode
(Magen 2008a, 120). På trods af de manglende beviser for en østport
rekonstruerer Magen tempelområdet fra den persiske periode som en
helligdom med tre porte. Han foreslår, at den østlige port først og
fremmest blev anvendt ved ceremonielle lejligheder i helligdommens
første byggefase, fordi den på det tidspunkt var vanskeligt tilgængelig
(Magen 2008a, 98-102).
Midt på den plads, der støder op til den hellenistiske østport, har
man fundet et stenalter, dækket med pudsekalk. Alteret blev fundet
ved foden af porten, og derfor stammer det sandsynligvis fra den
persiske periode. Hele pladsen var dækket med pudsekalk, og store
mængder aske og dyreknogler blev fundet rundt om alteret (Magen
(2008a, 120-122).
Den bedst bevarede struktur fra den persiske periode er tempelområdets vestlige mur. Der er fundet rester af en vestmur fra både den
persiske og den hellenistiske periode, men hvor den hellenistiske mur
næsten er væk på grund af byggeaktivitet i senere perioder, er den
persiske mur overraskende velbevaret. Det ville have været indlysende
at bygge en port i denne del af muren, fordi området er lettilgængeligt
fra vestsiden, men Magen mener, at man undlod at bygge en indgang
i vestmuren, fordi den lå tæt på selve tempelbygningens inderste rum,
det “allerhelligste” (Magen 2008a, 110-114). Vestmuren fra den persiske periode er bevaret i sin fulde længde. Den er 83,7 m lang, 1,3
m bred, og nogle steder er den bevaret i en højde helt op til to meter.
Udover murene og de to porte har man langs med vestmuren, i
områdets sydvestlige hjørne, fundet en bygning, der måler 12 x 21,5
m. Bygningen bestod af en stor gårdsplads med et rum på hver side.
Gulvene i de to rum og på gårdspladsen var af stampet jord, dækket
med et tyndt lag kalk, og der blev fundet keramik og mønter fra den
persiske periode i bygningen, samt dyreknogler, der kunne stamme
fra offerdyr. I tempelområdets nordvestlige hjørne fandt man endnu
en gårdsplads med keramik fra den persiske periode (Magen 2008a,
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110). Det ser ligeledes ud til, at der har været små rum langs med
nord- og østmuren (Magen 2008a, 110-122).
En anelse øst for tempelområdets vestmur findes den førnævnte
struktur, “de tolv sten”. Strukturen er firkantet, bygget af store tilhuggede kampesten, og måler 6,5 x 18 m. Magen foreslår, at denne
struktur er det eneste levn fra den tempelbygning, der har stået i tempelområdet i den persiske periode, og at “de tolv sten” har været en
del af templets “allerhelligste” i den første byggefase. Strukturen blev
ikke skilt ad i den hellenistiske periode, muligvis på grund af dens
hellighed (Magen 2008a, 113-114; Zangenberg 2012).
I den byggefase på Garizim, der stammer fra persisk tid, har vi altså
en velbevaret vestmur med en bygning i det sydvestlige hjørne og
en delvist bevaret gårdsplads i det nordvestlige hjørne. Den nordlige
port er bevaret i sin helhed. Det samme gælder den vestlige ende af
tempelområdets nordmur. Der er kun ganske få levn fra områdets
sydport, og der er så godt som intet bevaret af den sydlige mur. Der
er praktisk talt intet bevaret af østmuren, og der er ingen spor af en
eventuel østlig port fra den persiske periode. Til slut synes der at være
tegn på, at der har været nogle rum i områdets nordøstlige hjørne,
og så har der muligvis stået et alter ved siden af det sted, hvor den
hellenistiske østport senere blev bygget. De arkæologiske levn fra den
persiske periode giver ikke noget endegyldigt bevis for, at der har
været en egentlig tempelbygning på Garizim, medmindre man accepterer Magens fortolkning af “de tolv sten” som den vestlige del af
netop en sådan bygning.

5. Templet på Garizim og templet på Jerusalem
Lad os nu vende tilbage til Magens påstand om, at templet på Garizim i den persiske periode er bygget med templet i Jerusalem som
forbillede. Denne konklusion når Magen frem til på baggrund af Josefus’ beretning om ypperstepræsten af Jerusalems bror, der giftede
sig med en kvinde fra Samaria og fik sit eget tempel, kombineret
med Nehemiasbogens omtale af horonitten Sanballat. Magen indrømmer, at vores viden om templet i Jerusalem er begrænset, dels på
grund af manglende arkæologisk materiale, dels på grund af manglende historiske kilder. Ikke desto mindre forsøger han sig med en
rekonstruktion af templet i Jerusalem på baggrund af tempelvisionen
i Ezekiels Bog, Mishnatraktaten Middoth, Tempelrullen og Aristeas-
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brevet (Magen 2008a, 141-149).42 Det er Magens sammenligning
med templet i Ezekiels Bog, der er mest relevant for helligdommen
på Garizim i den persiske periode, så det er den, jeg vil koncentrere
mig om i det følgende.
Ezekielbogens vision om det nye tempel i Jerusalem accepteres ikke
af alle som en pålidelig kilde til Jerusalemtemplets udseende i den tidlige persiske periode. Der er flere, der anser Ezekiels beskrivelse af det
ideelle tempel som en rent litterær konstruktion, eller som Michael
Owen Wise har døbt det, “a midrashic temple”.43 Ezekiels tempelvision kan fungere som rettesnor for en bestemt forståelse af helligt rum,
men den kan ikke bruges som grundplan for en egentlig tempelbygning. Dette skyldes rent praktisk, at teksten udelukkende beskriver
templet i to dimensioner, og mere overordnet, at Ezekiels Bog er et
ideologisk skrift, der er gennemsyret af forestillinger om den ideelle
virkelighed, snarere end en interesse for virkeligheden som sådan.44
På trods af disse forbehold bør vi se nærmere på Magens sammenligning mellem Ezekiels tempelvision og den første byggefase på Garizim.
Ezekiels tempel består af to gårdspladser. Både den indre og den
ydre gård har tre porte, en mod øst, en mod nord og en mod syd.
I den inderste gård er der adskillige rum, der benyttes af levitterne
og andre tempeltjenere (Ez 40,1-42,20). Brændofferalteret står foran
indgangen til tempelbygningen (40,47; 43,13-27), og templet vender
mod øst (47,1). I Ezekiel 43 kommer Jahves herlighed til syne i øst, og
den kommer ind i templet gennem den østlige port (43,1-5). Derfor
skal østporten altid holdes lukket. Kun fyrsten må benytte den på
sabbatten og på nymånedagen og andre festdage (44,1-3; 46,1-12).
Magen påpeger, at både Garizimtemplet og Ezekiels tempel er orienteret mod øst, og at ingen af templerne har en port, der vender mod
vest, formodentlig fordi en sådan ville være for tæt på templernes “al42. For en diskussion af muligheden for at rekonstruere Jerusalemtemplet i den
persiske periode på baggrund af bibelske tekster se Diana Edelman, “What Can We
Know about the Persian-Era Temple in Jerusalem?”, Temple Building and Temple
Cult. Studies on the Architecture and Cultic Paraphernalia of Temples in the Levant
(2.-1. Millennium B.C.E, red. Jens Kamlah (Wiesbaden: Harassowitz 2012), 343368, som anbefaler en rekonstruktion på baggrund af 1 Kong 6 og 2 Krøn 1-5.
43. Michael O. Wise, A Critical Study of the Temple Scroll from Qumran Cave 11
(Chicago: The Oriental Institute of the University of Chicago 1990), 199.
44. Edelmann (2012); Zangenberg (2012); Robert P. Carroll, “So What Do We
Know About the Temple? The Temple in The Prophets”, Second Temple Studies.
2. Temple and Community in the Persian Period, red. Tamara C. Eskenazi & Kent
H. Richards (Sheffield: Sheffield Academic Press 1994), 34-51, 44-45; Mark K.
George, Israel’s Tabernacle as Social Space (Atlanta: Society of Biblical Literature
2009), 102-105; Kalinda R. Stevenson, The Vision of Transformation: The Territorial
Rhetoric of Ezekiel 40-48 (Atlanta: Society of Biblical Literature 1996), 4-5.
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lerhelligste” (Magen 2008a, 146). Begge disse iagttagelser er naturligvis korrekte, men man bør erindre, at der faktisk ikke er fundet nogen tempelbygning på Garizim, og at en sådan bygnings orientering
derfor kun kan være hypotetisk. Desuden er en øst-vest-orientering så
almindelig, at den næppe i sig selv kan bruges til særlig meget.
Magens næste skridt er at koncentrere sig om en sammenligning af
placeringen af portene i Ezekiels tempel og i helligdommen på Garizim. Ifølge Ezekiel 46,9 er templets syd- og nordport hovedsagligt til
brug for folket. Det er også her, vi får den lidt besynderlige oplysning,
at man skal gå ud gennem nordporten, hvis man er kommet ind ad
sydporten og vice versa, fordi det er forbudt at forlade templet samme
vej, som man kom ind. Ezekiels beskrivelse af nord- og sydporten
som folkets porte stemmer godt overens med Magens fortolkning af
nord- og sydporten på Garizim, som vender ud mod henholdsvis hovedvejen til Sikem og de ældste dele af byen syd for tempelområdet
(Magen 2008a, 100-102; 147).
Magen tolker også den formodede østport på Garizim i lyset af
østporten i Ezekiels tempel. Han skriver, at den formodentlig blev
brugt ved ceremonielle lejligheder, og at den formodentlig var forbeholdt guvernøren af Samaria. Desuden udlægger Magen det alter fra
den persiske periode, der blev fundet under den hellenistiske østport
på Garizim, som et bevis for, at der blev ofret slagtofre indenfor østporten i overensstemmelse med beskrivelsen i Ezekiels Bog. Der er to
problemer med denne fortolkning. For det første kan man i Ezekiels
Bog 46 læse, at fyrsten skal vente i østporten, mens præsterne ofrer
hans medbragte slagtofre på hans vegne:
Så skal fyrsten komme gennem portens forrum udefra og stille sig ved
dørstolpen, og mens præsterne ofrer hans brændoffer og hans måltidsoffer, skal han tilbede på portens tærskel. Så skal han gå ud, og porten skal
ikke lukkes før aften (v. 2).

Men det fremgår ikke noget sted i Ezekiel, at fyrstens slagtofre skal
ofres noget andet sted end på brændofferalteret, og derfor giver Ezekiels Bog os ingen grund til at antage, at der var endnu et alter, der
stod i nærheden af østporten. Der er altså ingen grund til at gå ud
fra, at det alter, der blev fundet under den hellenistiske østport på
Garizim, ikke er identisk med det centrale brændofferalter i helligdommen i den persiske periode. Særligt ikke i betragtning af, at det
må have befundet sig lige ud for indgangen til tempelbygningen, hvis
Magen da har ret i sin rekonstruktion af denne. Magen opfinder således en port, der tilsyneladende ikke er der i den persiske periode,
og desuden opfinder han et (ekstra) brændofferalter, der, så vidt vi

DTT_Indhold_2015_3.indb 279

04-08-2015 14:16:22

280

Anne Katrine de Hemmer Gudme

ved, heller ikke er der, og stiller dette alter foran en østvendt tempelbygning, som muligvis heller aldrig har været der. Det virker slet
ikke usandsynligt, synes jeg, at “de tolv sten” virkelig er en del af en
tempelbygning, der engang har stået på Garizim. Det er vanskeligt
at be- eller afvise. Men jeg kan ikke se, hvordan man på baggrund
af det forhåndenværende materiale på Garizim, kan rekonstruere et
brændofferalter midt i tempelgården. Det eneste alter, man har fundet, befinder sig lige indenfor østmuren.
For det andet må det understreges, at selvom Magens rekonstruktion af østporten og hans teori om dens funktion, virker overbevisende, så er der i realiteten ikke fundet nogen spor af en østport, der
stammer fra persisk tid, på Garizim. Magens påstand om, at tempelområdet på Garizim havde tre porte i den første byggefase, er kun en
hypotese, og oven i købet en hypotese, der synes mere end en anelse
påvirket af en læsning af Ezekiels Bog.

6. Konklusion
En kritisk evaluering af de persiske levn på Garizim viser, at der på
baggrund af disse ikke er belæg for Magens påstand om, at templet
på Garizim blev bygget af jødiske præster, der fulgte ypperstepræsten
Eliashibs sønnesøn, horonitten Sanballats svigersøn, til Samaria. Og
at dette tempel blev bygget med templet i Jerusalem som forbillede.
Et tempel, der svarer til beskrivelsen af templet i Ezekiels Bog (Magen 2008a, 149).
Ezekiels tempelvision er sandsynligvis ikke den mest pålidelige
kilde til Jerusalemtemplet i den persiske periode, men selv hvis vi
ser bort fra dette forbehold, er der intet i det arkæologiske materiale
fra persisk tid på Garizim, der underbygger at templet i Ezekiels Bog
skulle have fungeret som inspiration for helligdommen på Garizim.
Der er de helt åbenlyse forskelle, såsom at Ezekiels tempel har to
gårdspladser, og at helligdommen på Garizim kun har en. Og så er
der naturligvis det endnu ubesvarede spørgsmål, om der nogensinde
har været en egentlig tempelbygning på Garizim. Hvis svaret er nej,
bliver en sammenligning med gammeltestamentlige beskrivelser af
tempelbygninger i det hele taget naturligvis mindre oplagt. Men
udover disse indvendinger er der et andet, langt mere grundlæggende, problem med Magens konklusioner angående helligdommen
på Garizim, nemlig at de arkæologiske levn fra den persiske periode
simpelthen ikke er tilstrækkelige til at retfærdiggøre, at templet på
Garizim skulle være bygget med et tempel, der minder om Ezekiels
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tempel, som forbillede. Der er ingen spor af en østport, og så godt
som ingen rester af sydporten eller den østlige og den sydlige mur.
Man kunne faktisk gå så langt som til at sige, at hvis man ikke forinden havde læst beskrivelsen af templet i Ezekiels Bog, så ville man
aldrig på baggrund af det foreliggende arkæologiske materiale fra
den persiske periode på Garizim være nået frem til en rekonstruktion
af helligdommens første byggefase, der minder om den, Magen har
foreslået. Der er således ikke arkæologisk bevis for, at helligdommen
på Garizim blev bygget med templet i Jerusalem som forbillede.
Det vil sige, at den begrænsede viden, vi har, om Garizimhelligdommens udseende i den persiske periode ikke kan bruges som et
argument for den polemiske synsvinkel, som jeg refererede i begyndelsen af denne artikel. Den kan på den anden side heller ikke bruges
som et forsvar for den apologetiske synsvinkel, fordi det ville være at
argumentere på baggrund af et fravær, et argumentum ex silentio.
Det ser således ud til, at vi må lede et andet sted efter svaret på
spørgsmålet om samaritanismens, eller den nordlige jahvedyrkelses,
oprindelse. Resterne af Jahvehelligdommen på Garizim vidner ikke i
sig selv om en afhængighed af Jerusalem.
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“Guds Israel” i Gal 6,16 og “hele Israel” i
Rom 11,26
Til spørgsmålet om den kristne menighed som det sande
Israel i Det Nye Testamente og den ældste kirke
Professor, dr.theol.
Mogens Müller, Københavns Universitet
Abstract: Earlier interpreters claimed two possibilities with respect to
the expression “God’s Israel” in Galatians 6,16: Either it was the Christians irrespective of their ethnical descendence, or it was the Jewish
Christians. In the later years a third possibility has made its appearance,
namely that it is the real Israel which Paul then has not forgotten and
the destiny of which he returns to in Romans 9-11. This article argues
that only the first solution corresponds to Paul’s thinking where nobody
reach salvation without a faith in Christ working through love. Thus
there is only one candidate to the title “God’s Israel” and that is the
church.
Keywords: Paul – God’s Israel – The true Israel – Galatians – Romans –
New Covenant – Salvation history.

1. Indledning: Israel i Det Nye Testamente
I spørgsmålet om, hvem Paulus i Galaterbrevet sigter til med betegnelsen “Guds Israel” i sit afsluttende ønske om fred og barmhjertighed, har fortolkerne ned gennem tiderne delt sig i to hovedgrupper.
Således kunne Heinrich Schlier endnu i sin kommentar fra 1949 nøjes med at nævne to forståelsesmuligheder: Ifølge den første er det
det kristne gudsfolk uanset etnisk herkomst, ifølge den anden er det
de jødekristne.1 Schlier kunne derudover uden videre fastslå: Guds
1. Se Heinrich Schlier, Der Brief an die Galater, KEK 7 (Göttingen: Vandenhoeck
& Ruprecht 41965 [1949]), 283, hvor han blandt fortalerne for den første forståelse
i note 2 bl.a. opregner Chrysostomos, Theodoret, Luther, Calvin, Lightfoot, Lagrange, Oepke, Kuss og Nils Alstrup Dahl, Das Volk Gottes, 1941, 210, 212-213.
Desuden kan nævnes L.J. Koch, Fortolkning til Galaterbrevet (København: Lohses
Forlag 1958), 172-173, og Niels Hyldahl, Galaterbrevet fortolket (København: Det
danske Bibelselskab 1982), 95-96. For den anden forståelse anføres i n. 3 bl.a. Estius, de Wette, Zahn, Burton [øjensynlig med urette] og G. Schenk, “Was bedeutet
‘Israel Gottes’?”, Judaica 5 (1949), 81-94; 6 (1950), 170-190 – sidstnævnte er et gen-
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Israel står i modsætning til det Ἰσραὴλ κατὰ σάρκα, Israel efter kødet,
som der tales om i 1 Kor 10,18 (DO 92: “Israels folk”; DO 48: “det
kødelige Israel”). Siden er der peget på en tredje forståelsesmulighed,
nemlig at “Guds Israel” er det faktiske Israel, som Paulus således ikke
glemmer, selv om han først i Rom 9-11 udfolder sin forestilling om,
hvordan Guds fred og barmhjertighed vil ytre sig over for dette folk.2
Således er det også blevet hævdet, at Justin er den ældste kendte forfatter, der identificerer kirken med Israel.3 Det sker i så fald i Dialog
med jøden Tryfon fra omkring 160, hvor det i 11,5 hedder:
Det sande, åndelige israelitiske folk, efterkommerne efter Juda, Jakob,
Isak og Abraham ( Ἰσραηλιτικὸν γὰρ τὸ ἀληθινὸν, πνευματικὸν, καὶ
Ἰούδα γένος καὶ Ἰακὼβ καὶ Ἰσαὰκ καὶ Ἀβραάμ) – ham, der “i uomskåret
tilstand” på grund af sin “tro” modtog vidnesbyrd fra Gud, blev “velsignet” og kaldt “fader til mange folkeslag” – det er os, som ved den
korsfæstede Kristus er blevet ført til Gud.4

Siden hedder det tilsvarende i 135,3:
Som Skriften kalder Kristus for Israel og Jakob, sådan er også vi, der
er “hugget løs” af Kristi skød, den sande israelitiske slægt eller race
( Ἰσραηλιτικὸν τὸ ἀληθινόν ἐσμεν γένος).5

svar til Dahl i samme hefte, 161-170. En nyere repræsentant er Michael Bachmann,
“Verus Israel: Ein Vorschlag zu einer ‘mengentheoretischen’ Neubeschreibung der
betreffenden paulinischen Terminologie”, NTS 48 (2002), 500-512; “Bemerkungen
zur Auslegung zweier Genitivverbindungen des Galaterbriefs: ‘Werke des Gesetzes’
(Gal 2,16 u.ö.) und ‘Israel Gottes’ (Gal 6,16)”, Umstrittener Galaterbrief. Studien
zur Situirung und zur Theologie des Paulus-Schreibens, red. Michael Bachmann &
Bernd Kollmann, BThSt 106 (Neukirchen: Neukirchener Verlag 2010), 95-118;
begge artikler optrykt i Bachmann, Von Paulus zur Apokalypse – und weiter. Exegetische und rezeptionsgeschichtliche Studien zum Neuen Testament, NTOA/SUNT 91
(Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2011), 79-91; 277-295.
2. Således Franz Mussner, Der Galaterbrief, HThKNT 9 (Freiburg: Herder 1974,
3
1977), 416-417.
3. Således Mussner 1977, 417, der henviser til Peter Richardson, Israel in the Apostolic Church, SNTSMS 10 (Cambridge: Cambridge University Press 1969), 9-14.
Siden også f.eks. Bachmann (2002), 90.
4. Citeret efter Justins Dialog med jøden Tryfon. Oversat med indledning og noter
af Jørgen Ledet Christiansen, Niels Hyldahl og Mogens Müller, Antikken og Kristendommen 10 (København: ANIS 2012), 51. Jf. 123,7.
5. Oversættelsen af 135,3 er Gitte Buch-Hansens “reviderede”. Gitte Buch-Hansen
(“Arvingerne. Rom 9-11 som kognitiv terapi for sammenbragte familier”, Paulusevangeliet. Nye perspektiver på Romerbrevet, red. Kasper Bro Larsen & Troels
Engberg-Pedersen (København: ANIS 2015), 235) har således påpeget, “hvorledes
den danske oversættelse i sig selv synes at være blevet fanget ind af Justins spiritua-
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Ifølge forståelsen bag denne “reviderede” oversættelse bliver Kristus
fremstillet som en ny begyndelse på en sådan måde, at de kristne
bliver “et nyt og tredje ethnos – eller “race” – ved siden af jøderne og
grækerne”.6 De kristne har således alene en “forhistorie” i Skriftens
udsagn om dem. “Historisk” har den “sande israelitiske slægt eller
race” derfor ifølge Justin ikke eksisteret forud for Kristus. I hvert fald
er det klart, at Israel som frelseshistorisk størrelse har skiftet subjekt:
Det sande Israel7 er den kirke, der eksisterer i kraft af troen på Jesus
som Kristus. Derfor omfatter betegnelsen lige fuldt, om ikke ligefrem
først og fremmest, Kristus-troende af ikke-jødisk herkomst. Det er et
synspunkt, som Justin gennemfører så konsekvent, at han også kan
hævde, at der ligefrem “findes to afkom for Juda og to folk, ligesom
der findes to huse for Jakob, det ene født af kød og blod, det andet af
tro og ånd” (135,6).8
liserende eksegese. Også oversættelsen metaforiserer og ignorerer den patrilineære
genealogi, der ligger gemt i denne passage; genos bliver f.eks. slet ikke oversat”.
6. Tanken om kirken som en tredje race, der hverken er jøder eller hedninger, forudsætter jomfrufødslen som det, der løfter Kristus ud af det jødiske folk. Den optræder i Ny Testamente alene i Lukasskrifterne, hvor Jesu stamtavle derfor også i
Luk 3,38 føres tilbage til Adam, søn af Gud. Se Gitte Buch-Hansen, “The Politics
of Beginnings – Cosmology, Christology and Covenant: Gospel Openings Reconsidered in the Light of Paul’s Pneumatology”, Mark and Paul. Comparative Essays
Part II. For and Against Pauline Influence on Mark, red. Eve-Marie Becker m.fl.
BZNW 199 (Berlin: De Gruyter 2014), 213-242 (238): “Luke’s Christ is neither
of David’s semen nor of Abraham’s seed; from the very beginning, he is God’s
uniquely begotten Son”. Judith Lieu (Image and Reality. The Jews in the World of the
Christians in the Second Century (Edinburgh: T. & T. Clark 1996), 136) har derfor
ikke ret i at hævde: “This concentration on the church as Israel means that Justin
does not join the movement among his contemporaries in calling Christians ‘the
third race’, which would obscure the claim to be taking the place of Israel as the
people of God’s election”. Således har det andet “hus” for Jakob, der i 136,6 siges at
være født af tro og ånd, også først sin begyndelse i Kristus. Siden finder vi tanken
om kirken som en tredje “race” i Diognetbrevet 1,1, der taler om “denne nye slægt”,
og i Aristides’ Apologi 2,1, hvor det hedder: ὅτι τρία γένη εἰσιν ἐν τῷδε τῷ κόσμῳ,
hvorefter han opregner dem, der tilbeder guder, jøderne og de kristne.
7. Selv i Marcel Simon, Verus Israel. Étude sur les relations entre chretiens et juifs
dans l’Empire Romain (Paris: E. de Boccard 1948) har jeg ikke kunnet finde belæg
for brugen af betegnelsen “det sande Israel” hos kristne forfattere i de første århun
dreder. For forestillingens eksistens også i jødisk “sekterisk” litteratur; se Richardson (1969), 217-228.
8. Se hertil Lieu (1996), 136-140. Siden, hos Euseb af Cæsarea, bliver “jøderne” ligefrem en parentes mellem hebræerne og de kristne. Således kan Euseb i kraft af sin
Logos-kristologi i sin Kirkehistorie I 4,6 ligefrem erklære, at alle de, der fra Abraham
og tilbage til det første menneske “havde godt vidnesbyrd for deres retfærdighed,
var kristne af gavn om ikke af navn”. Oversættelse efter Euseb, Kirkehistorien & Om
dem, der led martyrdøden i Palæstina. Oversættelse og indledninger ved Jørgen Ledet Christiansen og Helge Kjær Nielsen, Antikken og Kristendommen 8 (Køben-
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Spørgsmålet er imidlertid, om denne forståelse kan føres tilbage til
Det Nye Testamente og her til denne skriftsamlings ældste bestanddel, Paulus’ breve. I hans uomtvistede breve optræder navnet Israel
seksten gange, de elleve i Rom 9-11. En række af stederne taler utvetydigt om det historiske Israel i betydningen “det jødiske folk”, eller
“Israel efter kødet”, som det altså ligefrem hedder i 1 Kor 10,18. Det
gælder Rom 9,6a.27.31; 10,19.21; 11,2.7.9 I 11,25 sker der imidlertid
en spaltning, så der fremkommer to slags Israel. Det sker, når det
siges, at “der hviler en forhærdelse over en del af Israel”, nemlig indtil folkeslagenes fylde (πλήρωμα: DO 92 “hedningerne fuldtalligt”)
kommer ind”. “Så – som det hedder videre i v. 26 – skal hele Israel
frelses”. Men er πᾶς Ἰσραήλ her virkelig samtlige jøder, eller skal udsagnet forstås ud fra 9,6b: οὐ γὰρ πάντες οἱ ἐξ Ἰσραὴλ οὗτοι Ἰσραήλ?
For er det sidste tilfældet, åbner det for den mulighed, at Paulus i
forlængelse af den rest-tanke, som han også henviser til i Rom 11,4,
her ikke mener samtlige jøder i fortid, nutid og fremtid.
For når Paulus taler om det andet Israel, det der ikke er Israel efter
kødet, sker det på en sådan måde, at det konstituerende bliver den
sande lydighed mod Guds vilje, som alene er mulig på den nye pagts
betingelser. Her gælder det summen af de tre “maksimer” i Gal 5,6;
6,15 og 1 Kor 7,19, hvor det, det i modsætning til omskærelse eller
forhud kommer an på, siges at være “tro, virksom i kærlighed”, “ny
skabelse” og “lydighed mod Guds bud”. Det fremgår også af talen om
den sande jøde i Rom 2,28-29: “Jøde er man i det indre, og omskåret
er den, som er det i sit hjerte, i Ånden, ikke efter bogstaven. Hans ros
kommer fra Gud, ikke fra mennesker”. Derfor går svaret på spørgsmålet i 3,1 om, hvilket fortrin jøden så har, eller hvad omskærelsen
gavner, da også ud på, at dette fortrin i virkeligheden alene er et forspring.10 For grundlæggende er der ingen forskel; både jøde og græker
falder ind under anklagen for at være under synd (se Rom 3,9). At
fortrinnet således alene er et forspring, kommer desuden allerede til
orde i “tesen” i Rom 1,16 om evangeliet som “Guds kraft til frelse for
enhver, som tror, både for jøde, først (, og for græker”. På den anden
side er det rigtigt at fastholde, at Paulus’ “projekt” er jødisk, selv om
det samtidig må fastslås, at han undervejs definerer den sande jødedom som Kristus-tro.
Det gælder også, når Paulus i Rom 9-11 øjensynlig skriver sig til
klarhed over, hvordan Gud holder sine frelsesløfter til Israel. For Bent
havn: ANIS 2011). Jf. hertil Mogens Müller, “Den sande gudsdyrkelses oprindelse
– en skitse”, DTT 70 (2007; FS Bodil Ejrnæs), 83-92 (90-92).
9. Forekomsten i Rom 10,1 er tekstkritisk usikker.
10. Jf. hertil Kresten Drejergaard, “Jødernes fortrin. En undersøgelse af Rom 3,19”, DTT 35 (1973), 81-101.
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Noack havde ret i, at “Paulus får løsningen givet, mens han kæmper
med problemet, hemmeligheden åbenbares for ham i selve den stund,
da han dikterer den anden halvdel af kap. 11, vv. 13-36”.11 Også den
omstændighed peger på, at Paulus’ “løsning” i slutningen af Rom
11 modsiger hans udpræget negative holdning til Israel efter kødet,
“jødedommen”, i 1 Thess 2,14-16 og i Galaterbrevet. Således tolker
han først nu sin gerning som hedningeapostlen som jødemission i
den forstand, at hedningernes tro på Kristus skal “ægge” jøderne “til
misundelse” (vv. 11 og 14: παραζηλόω), idet dog succeskriteriet i første omgang blot er “at frelse nogle af dem” (v. 14).
Når Paulus således i 10,2 giver sine medjøder det vidnesbyrd, at de
har nidkærhed for Gud, men uden forstand (jf. 9,30-32), så kan han
dermed alene mene et udsnit af dem, ikke alle af jødisk herkomst.
Eller sagt på en anden måde: Apostlen tænker ganske åbenbart udelukkende på dem, der som han selv ikke blot har noget at stole på i
det ydre, nemlig delagtighed i folket, men desuden faktisk er uangribelige i lovretfærdighed (se Fil 3,4-6). I slutningen af Rom 11 når
han ligefrem til at tolke sin apostelgerning blandt folkeslagene som
Guds “omvej” til jødernes frelse. Man kan overveje, om Paulus har
fundet anledning til denne “udvej” af sit dilemma i 5 Mos 32,21, som
han citerer i Rom 10,19, og hvor det samme verbum, παραζηλόω,
optræder i Moses-udsagnet: “Jeg vil ægge jeres vrede mod noget, der
ikke er et folk, vække jeres trods mod et uforstandigt folk”,12 idet det
i v. 20 følges op af Es 65,1, hvor profeten lader Gud erklære: “Jeg var
at finde for dem, der ikke søgte mig, jeg viste mig for dem, der ikke
spurgte efter mig”. Som “hedningernes fylde (πλήρωμα τῶν ἐθνῶν)”
ikke betyder alle hedninger overhovedet, men de udvalgte, må πᾶς
Ἰσραήλ tilsvarende gælde en udvalgt del, nemlig dem, der er nidkære
uden forstand (10,2-3).
Forstår man Paulus’ “løsning” som en, han kæmper sig frem til i
Rom 9-11 og først finder i slutningen af kap. 11, udelukker det en
forståelse af 1 Thess 2,14-16, der harmoniserende tolker dette sted ud
fra den altså først senere åbenbarede hemmelighed.13 Paulus’ breve
er også udtryk for en teologisk erkendelsesproces, hvor der undervejs
11. Bent Noack, “Romerbrevets hovedsag og tilgift”, i samme, Fra det exegetiske
værksted. Artikler og notater, red. Sigfred Pedersen (København: Gad 1992), 96-108
(107) (engelsk original fra 1965 i mindeskrift til Johannes Munck, StTh 19 (1965),
155-166).
12. Verbet optræder i NT, foruden i Rom 10,19; 11,11.14, kun i 1 Kor 10,22. Også
i LXX er det sjældent med kun otte forekomster, hvoraf de to altså er i 5 Mos 32,21.
13. Se Niels Hyldahl, “Jesus og jøderne ifølge 2 Tess 2,14-16”, SEÅ 37-38 (197273; FS Harald Riesenfeld), 238-254, der bl.a. er et opgør med Johannes Muncks
harmoniserende tolkning i Christus und Israel. Eine Auslegung von Röm 9-11, Acta
Jutlandica 28,3 (Århus/København: Universitetsforlaget/Munksgaard 1956), 51-
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sker nybrud. Det er f.eks. tilfældet i synet på loven, der skifter fra
at være stærkt negativt i Galaterbrevet til at blive mere positivt i 2
Korintherbrev og Romerbrevet.14 For Paulus blev frelsen af “hele Israel” ifølge hans nye indsigt til en af de begivenheder, der ville blive
udløst ved udløbet af den termin, der i Mark 13,10 – måske under
indflydelse af Paulus – sættes i udsagnet: “Først skal evangeliet prædikes for alle folkeslag”, hvad der i genskrivningen i Matt 24,14 bliver
til: “Og dette evangelium om Riget skal prædikes i hele verden som
vidnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme”. Her nævnes
der imidlertid intet om en ny situation for Israel ved denne lejlighed.
Så Paulus’ håb i Rom 11 er ikke alene enestående i de breve, der
stammer fra hans pen, men desuden i det øvrige Nye Testamente.
Det hører her med til billedet, at jødedommen på Romerbrevets affattelsestid i 55 stadig er “intakt” med templet i behold. Man skal ikke
se bort fra, at udgangen på det jødiske oprør med erobringen af Jerusalem og templets ødelæggelse i 70 har kaldt på en tolkning af disse
begivenheder som Guds straffedom,15 og for kristnes vedkommende
har det været nærliggende at lade årsagen være jødernes afvisning og
henrettelse af deres messias.16 I Ny Testamente er det endnu ikke
udviklet til tanken om en straf over alle jøder til alle tider,17 og talen
om jøderne eller israelitterne som “gudsmordere” er ikke bevidnet før
end hos Meliton fra Sardes i hans Om Påsken fra omkring 160-170.18
Hvad vi imidlertid kan iagttage i resten af Det Nye Testamente, er,
at jøderne som et særligt folk mere og mere tydeligt bliver skrevet ud
af frelsens historie. Mens forfatteren til Markusevangeliet nok kender
53. Desuden Hyldahl, Kommentar til Paulus‘ breve til Thessalonika (København:
ANIS 2003), 83-89.
14. Således f.eks. Hans Hübner, Das Gesetz bei Paulus. Ein Beitrag zum Werden der
paulinischen Theologie, FRLANT 119 (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1978,
3
1982). Siden bl.a. også Henrik Tronier, “Loven og dæmonmagterne ifølge Galaterbrevet – en hermeneutisk forklaring”, Tro og historie, red. Lone Fatum og Mogens
Müller, FBE 7 (København: Museum Tusculanum 1996; FS Niels Hyldahl), 264284, især 281-182; jf. samme, “Den kosmiske dualisme og Paulus’ konstruktion af
loven. Galaterbrevet kap. 3-4”, Læsninger i Galaterbrevet, red. Lone Fatum (København: Fremad 2001), 97-130.
15. Se f.eks. Fjerde Ezrabog.
16. Hvor dette højst indirekte kommer til udtryk i Det Nye Testamente, siges det
ligeud i Eusebs Kirkehistorie III 7.
17. Således skal folkets råb: “Lad hans blod komme over os og vore børn” i Matt
27,25 heller ikke forstås i den betydning. Sætningen, der på græsk er konstrueret
uden verbum, skal udtrykke, at de tilstedeværende sammen med deres familier tager ansvaret for dødsdommen.
18. Dansk oversættelse ved Søren Giversen i Alle vort livs mysterier. Oldkirkelige
prædikener i oversættelse, red. Anna Maria Aagaard og med indledning af Christian
Thodberg (København: ANIS 1992), 32-62. Det “kriminelle” udsagn optræder i
Om Påsken 96: “Gud er blevet myrdet” (ὁ θεὸς πεφόνευται).
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til, at jøderne kunne have en førsteplads, når det gjaldt forkyndelsen
af evangeliet – jf. 7,27 – udvikler forfatteren til Matthæusevangeliet en forestilling om et nyt folk, der også kommer til at bestå af
ikke-jøder, idet dets identitetsmarkør ikke er etnisk afstamning, men
alene Kristus-troen og dens frugter. Det bliver helt tydeligt i dette
skrifts gengivelse af kommentarerne til lignelsen om de onde vinbønder (Matt 21,33-39) i vv. 40-44, hvor det efter Jesu henvisning til
citatet fra Sl 118,22-23 om stenen, som bygmestrene vragede, hedder
(21,43): “Derfor siger jeg jer: Guds rige skal tages fra jer og gives til
et folk, der bærer dets frugter” (ἔθνει ποιοῦντι τοὺς καρποὺς αὐτῆς).
Hermed følges der op på den tankegang, der er grundlæggende i
dette skrift, nemlig at adgang til frelsen alene er åben for dem, der
gør Jesu himmelske faders vilje (Matt 7,21; 12,50; jf. også Johannes
Døbers prædiken i 3,7-10).19 Så når Herrens engel i begyndelsen af
Matthæusevangeliet (1,21) begrunder sin befaling til Josef om at give
Marias søn navnet Jesus: “For han skal frelse sit folk fra deres synder”,
anvendes ganske vist glosen λαός, der i bibelsk sprogbrug gennemgående er reserveret Israel; alligevel må der være tænkt på det nye
gudsfolk, det folk, der i 21,43 betegnes ἔθνος. For den befrielse “fra
deres synder”, der er tale om, er først mulig ved den udgydelse af Jesu
blod εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν (26,28), som også betyder indstiftelsen af
den nye pagt.
Denne bliver også omdrejningspunktet i Hebræerbrevet, hvor det
lige ud konstateres, at ved at tale om en ny pagt i Jer 31,31-34 har
Gud gjort den tidligere forældet, “men det, der er gjort forældet og
er gammelt, er nær ved at forsvinde” (Hebr 8,13).20 Her er ikke plads
til noget parløb mellem to pagter. Og når Jakobsbrevet henvender sig
til de tolv stammer, der lever spredt blandt andre folkeslag, betegner
det dermed forskelsløst hele kirken og ikke kun jødekristne. Her ser
billedet helt anderledes ud i Johannes’ Åbenbaring, hvor de 144.000
frelste fra hver af de tolv stammer tydeligt skilles fra dens store skare,
som ingen kunne tælle, “af alle folkeslag og stammer” (Åb 7,4-8 og
9). Det har i øvrigt været drøftet, hvem forfatteren til dette skrift
sigter til med sit angreb på nogle, der siger om sig selv, at de er jøder
og ikke er det, men er Satans synagoge. Det sker såvel i 2,9 i brevet til
19. Bemærkelsesværdigt nok rettes domsforkyndelsen i Matthæusevangeliet gennemgående “indad” mod dem, der nok vil være med, men ikke bærer den nødvendige frugt.
20. Jf. Hans-Friedrich Weiss, Der Brief an die Hebräer, KEK 13 (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1991), 447, der forklarer: “Das gehört also dem Bereich des
Irdisch-Vergänglichen an”. At det, som det videre hedder i note 69, er en “Qualitätsurteil, schliesst also nicht einen zeitlichen Aspekt in sich, und zwar weder im
Sinne der bevorstehende Katastrophe des Tempels in Jerusalem noch in dem Sinne,
dass ἐγγύς auf die Zeit zu beziehen ist, in der jene Prophezeiung an Jeremia erging”.
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menigheden i Smyrna som i 3,9 i brevet til menigheden i Filadelfia.
Hvis “jøde” opfattes som en hædersbetegnelse, hvad der ligger lige for
i denne stærkt jødekristne apokalypse, kan det være “rigtige” jøder,
som ved ikke at ville bekende sig til Kristus viser, at de ikke er “sande
jøder” og derfor heller ikke tilhører Herrens synagoge (jf. 4 Mos 16,3;
31,16), men derimod Satans (jf. Joh 8,44).21 Prædikatet “jøde” er dog
også blevet forstået som et, nogle hedningekristne overtog for derved
at undgå forfølgelse og martyrium. Dette kan “rigtige” jøder imidlertid alene fordømme.22
I Johannesevangeliet optræder “jøderne” gennemgående som Jesu
modstandere og repræsentanter for den synagoge, der udelukker
dem, som bekender Jesus som Kristus (Joh 9,22; 12,42 og 16,2). I
deres fjendskab mod Jesus viser de, at de har Djævelen til fader; dette
evangeliums jøder kan således ikke høre Guds ord, fordi de ikke er af
Gud (se 8,43-47). Selv om frelsen rigtig nok udgår fra Israel (4,22),
imødeser denne forfatter en tid, som vel er hans egen, hvor Gud, der
selv er ånd, ikke tilbedes på et bestemt sted, men i Ånd og sandhed
(4,23-24). Det levner ikke plads til etniske skel.
I Lukasskrifterne ser billedet umiddelbart anderledes ud. For forfatteren til dette dobbeltværk har ligefrem gjort det til en væsentlig
del af sit projekt at beskrive den kristne menigheds exodus af jødedommen på en sådan måde, at den ikke alene tager arven med sig,
men også indskriver sig som eneste sande arving til den del af frelseshistorien, der ledte frem til Jesu optræden. Ganske vist sker udgangen
trinvist: Jøderne får en frist til at besinde sig, da det var af uvidenhed,
at de slog Jesus ihjel (se ApG 3,17; jf. 1 Kor 3,8).
Derfor begyndte missionsvirksomheden ifølge Apostlenes Gerninger også inden for Israel. Samtidig med, at det ser ud til, at de tolv
apostle alene er sendt til Israel, bliver Peter den, der endeligt overskrider grænsen til ikke-jøderne. Her bliver stafetten imidlertid straks
overtaget af den Saulus, der som hedningemissionær bliver Paulus.
Ganske vist begynder Paulus som regel sin virksomhed på et nyt sted
i den lokale jødiske menighed for først efter at været blevet afvist af
sine landsmænd at vende sig til de ikke-jøder, der til gengæld modtager evangeliet. Fristen for jøderne synes at være udløbet med Paulus’
21. Således Holger Mosbech, Johannes’ Aabenbaring. Indledet og forklaret (København: Gyldendal 1943), 39-40. Desuden Ernst Lohmeyer, Die Offenbarung des Johannes, HNT 16 (Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) 21953 [1926]), 24: “’Jude’
ist auch für den Christen Ehrensname. Der Christ ist der wahre ‘Jude’ (Rm 2,18;
Gal 6,15f.)”.
22. Således Heinrich Kraft, Die Offenbarung des Johannes, HNT 16a (Tübingen:
J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) 1974), 61: “In den Augen der wirklichen Juden dürfte es
sich um ‘Gottesfürchtige’ gehandelt haben, ursprüngliche Christen, die sich vor der
drohenden Verfolgung mit Erfolg im Schatten der Synagoge zu bergen versuchten”.
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virksomhed i Rom. For efter også her at være blevet afvist af jøderne
lader forfatteren til Apostlenes Gerninger sin Paulus gøre endeligt op
med sine landsmænd ved at anføre ordene fra Es 6,9-10 om folkets
forhærdelse, det citat, som forfatteren til Matthæusevangeliet anfører
som begrundelse for, at Jesus taler i lignelser (Matt 13,13-14). Paulus’
afsluttende besked til jøderne lyder i forlængelse heraf (ApG 28,28):
“Derfor skal I vide, at denne frelse fra Gud er sendt til hedningerne;
og de skal høre!”
Nogenlunde samtidig med Lukasskrifterne besvarer Barnabasbrevet, som kan formodes at stamme fra 130’erne, spørgsmålet på helt
sin egen måde. For i dette skrift optræder der overhovedet kun én
pagt, da den, der skulle have været sluttet på Sinaj, ikke blev det,
da Moses i vrede over folkets afgudsdyrkelse knuste Herrens pagts
tavler (se Barn 14). At han siden fik et nyt sæt, ved denne forfatter
ikke noget om. Så alt det, der står skrevet, sigter mod det “nye folk”
(ὁ λαὸς ὁ καινός), som Jesus Kristus skabte i kraft af sin “nye lov”
(καινὸς νόμος τοῦ κυρίου, se Barn 5,7; 7,5 og 2,6) og ved at skænke
dem syndernes forladelse; for derved “blev vi nye (καινοί), idet vi atter
blev skabt fra grunden af” (Barn 16,8; jf. Diog 1,1).

2. Det nye fortrænger det gamle
Selv om denne udvikling i synet på Israels plads i frelsens historie
først er bevidnet i skrifter, der stammer fra efter år 70, er spørgsmålet,
om betegnelsen som religiøs terminus ikke også allerede hos Paulus er
bestemt af den grundlæggende identitetsmarkør for det nye gudsfolk,
nemlig den opfyldelse af Guds vilje, som først er muliggjort i kraft af
indstiftelsen af den nye pagt. For den nye pagts særlige kendetegn er
tilstedeværelsen af den ånd, som skænkes i dåben og udfolder sig i en
virkeliggørelse af det nye liv. Indholdet af denne nye pagt, som Paulus i 2 Kor 3,6 ligefrem kalder sig en tjener for (ganske vist i pluralis
maiestatis: διακόνους καινῆς διαθήκης), kommer eksemplarisk klart
til udtryk i de tre allerede nævnte “maksimer” i Gal 5,6; 6,15 og 1
Kor 7,19.
At denne nye pagt afløser den gamle, fremgår af den måde, Paulus
i samme kapitel fortsætter med at tale om, at ligesom Moses tildækkede sit ansigt, så Israels sønner ikke så afslutningen på det, der gik
til grunde, men fik deres tanker forhærdet, således ligger indtil denne
dag dog det samme dække over oplæsningen af den gamle pagt (ἐπὶ
τῇ ἀναγνώσει τῆς παλαιᾶς διαθήκης), fordi det alene kan fjernes i
Kristus. “Den gamle pagt” er selvfølgelig her ikke en betegnelse for
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Det Gamle Testamente, men for den lov, som er “bogstav” (γράμμα).
Der er ikke langt fra denne tale til udsagnet i Hebr 8,13 om, at den
nye pagt har gjort den tidligere forældet, så den er nær ved at forsvinde. Denne pagts gyldighedsperiode er nemlig de facto forbi med
Kristi død, men det erkender jøderne ikke, fordi dækket i form af
forhærdelse for dem fortsat er en realitet. Tidsdimensionen tilføjes
således en rumdimension. Hvor den nye pagt ikke hersker, er den
gamle der fortsat. Hvor åndens tjenestes herlighed ikke råder, dér er
fordømmelsens tjeneste fortsat ved magt.
Det ligger i lige forlængelse af en række steder i Paulus’ breve, der
udnævner de kristne til det nye gudsfolk, som er konstitueret gennem
retfærdigheden af tro. Således taler han i Fil 3,3 om de Kristus-troende som de omskårne, der tjener ved Guds ånd og har deres stolthed i
Kristus Jesus i stedet for i noget ydre (v. 3). Det kunne Paulus i givet
fald ellers have om nogen; men alt det regner han nu for “skarn” i
forhold til den retfærdighed, der fås ved troen på Kristus, retfærdigheden fra Gud grundet på troen (se vv. 8-9).
Siden, i Romerbrevet 9-11, i udredningen om pålideligheden af
Guds løfter til Israel, hævder Paulus, som vi allerede har anført ovenfor, at “det er ikke alle, der kommer fra Israel, det er Israel, og det
er heller ikke alle Abrahams efterkommere, der er hans børn … det
er ikke hans kødelige børn, der er Guds børn, men det er de børn,
som løftet handler om, der regnes for hans efterkommere” (9,7-8).
Og at forjættelsens børn ikke behøver fysisk at være efterkommere af
Abraham, det slog Paulus fast i den allegoriske udlægning af HagarSara-historien i Gal 4,21-31. Det, der konstituerer slægtskab med
Abraham, er delagtigheden i Abrahams tro (se Gal 3,6-14; Rom 4,125), hvad der manifesterer sig i, at man gør Abrahams gerninger (Joh
8,39; jf. desuden Johannes Døbers prædiken i Matt 3,9; Luk 3,8).
Gitte Buch-Hansen har i denne sammenhæng vist det frugtbare i at
operere med antikkens forestillinger om to genealogikriterier, nemlig
dels det strenge patrilineære, der strikte går på afstamningen, dels det
fleksible, der bygger på anerkendelsen, og som kunne finde udtryk i
adoptionen.23 Således skulle et barn for at få del i sociale og politiske
rettigheder efter romersk skik formelt accepteres af den mand, som
først derved blev dets pater. Det fleksible kriterium kunne på denne
måde overtrumfe det patrilineære. Som Paulus nu fremstiller det i
Rom 9-11, opfylder jøderne det første, men ikke det andet, mens det
omvendte er tilfældet for de hedningekristnes vedkommende. Gennem billedet af oliventræet i 11,17-24 anskueliggør Paulus imidlertid,
23. Se Buch-Hansen (2015), 216-226, men også forarbejdet “Paulus i Aristoteles’
hønsegård. Dåb og genealogi i Galaterbrevet”, DTT 77 (2014), 9-26.

DTT_Indhold_2015_3.indb 291

04-08-2015 14:16:24

292

Mogens Müller

hvorledes også de hedningekristne gennem modtagelsen i dåben af
Kristi ånd også opfylder det første, genealogiske kriterium om patrilinearitet. Gennem ånden får de på linje med Kristus-troende jøder
status som sønner (υἱοθεσία; se Rom 8,14-17). Mens billedet med de
afhuggede ædle grene, der i givet fald igen kan indpodes, åbner for en
fremtid for dem af Israel, som er Israel, lægger inddragelsen af Es 11,1
i Rom 15,12 op til en kristocentrisk fortolkning af oliventræet (jf. Es
11,33-34), hvor kun roden af det gamle Israel lades tilbage, således at
Kristus ‘skyder’ direkte fra roden. Men spørgsmålet er, om brugen af
Es 11,1 i Rom 15,12 er forenelig med udredningen om oliventræet og
grenene i 11,17-24,24 eller om Paulus i kap. 15 faktisk igen har forladt
den position, han kæmpede sig frem til i 9-11.

3. Åndens frugter
Det er med andre ord ikke lovens kendetegn i det ydre, der betyder
noget, men tilstedeværelsen af Åndens frugter (se Gal 5,22-25), der er
det afgørende. Ånden formår ved sin skabende kraft at udvirke det,
som ingen lov kan. Derfor er det fristende med Troels Engberg-Pedersen at forstå κατά i fortsættelsen til opregningen af troens frugter
i Gal 5,23b: κατὰ τῶν τοιούτων οὐκ ἔστιν νόμος i betydningen “om”
eller “vedrørende” og ikke som i den almindelige oversættelsestradition som “imod”: Loven handler ikke om Åndens frugter forstået
som de holdninger, Ånden afføder, “Loven kan slet ikke tilvejebringe
holdninger”.25 Det er også baggrunden for, at Paulus i Gal 3,21-22
kan erklære: “Var der blevet givet en lov, som kunne gøre levende, så
ville retfærdigheden også komme af loven. Men Skriften har indesluttet alt under synd, for at løftet ved tro på Jesus Kristus kunne gives
dem, der tror” (jf. 2,21: “Hvis der kan opnås retfærdighed ved loven,
er Kristus jo død til ingen nytte”).
Fordi der således alene er én og kun én vej til frelse, nemlig delagtigheden i den ånd, som den opstandne Kristus skænker sine troende,
falder alle andre forskelle bort, også den mellem jøde og græker (Gal
24. En sådan læsning foretrækkes f.eks. af E.P. Sanders (Paul, the Law, and the
Jewish People (London: SCM Press 1985), 171-172; 195-196), der forstår oliventræet
som et billede på en tredje race eller størrelse, dvs. de kristne.
25. Se Troels Engberg-Pedersen, “Galaterbrevets parænese i brevet som helhed.
Galaterbrevet 5,13-6,10”, Fatum (2001), 149-185 (163-164). For en argumentation
imod denne forståelse af κατά, som Engberg-Pedersen også hævdede i Paul and
the Stoics (Edinburgh: T. & T. Clark 2000), 330, se imidlertid Niels Hyldahls opposition, “Troels Engberg-Pedersen: Paul and the Stoics”, DTT 63 (2000), 267-280
(271-275).
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3,28-29). Det udelukker, at Paulus kan have tænkt sig nogen anden
vej til frelsen for jøden end for grækeren, her forstået som betegnelse
for alle ikke-jøder. Derfor kan πᾶς Ἰσραήλ i Rom 9,6b og 11,26, hvis
det ikke står for hele det nye gudsfolk, i hvert fald ikke omfatte jøder, der ikke tror på Kristus. Moderne frelseshistoriske spekulationer
inden for kristen zionisme med udgangspunkt i først og fremmest
Rom 9-11 om, at det jødiske folk som optakt til Jesu genkomst som
helhed skulle omvende sig til Kristus, hører hjemme på det religiøse
overdrev,26 selv om de har fat i, at Kristus-troen ifølge Paulus er et
sine qua non. Som Niels Hyldahl velgørende nøgternt udtrykker sig
om forestillingen, at hedningemissionen i Spanien ville bringe Israels
frelse et stort skridt nærmere, hvad der skulle motivere den romerske menighed til at støtte projektet: “Det må imidlertid erkendes, at
der ikke findes noget andet grundlag for denne storslåede missionsstrategi end netop de dunkle ord om hedningernes fylde og Israels
frelse i Rom 11,25-27, og de er og bliver udtryk for ønsketænkning på
Paulus’ side, som han møjsommeligt har arbejdet sig frem til i løbet
af Rom 9-11, men ikke vidste besked med, før han udarbejdede disse
kapitler.”
Vi genfinder heller ikke denne spekulation om en særlig fremtid for
Israel hos den Paulus-discipel, der har skrevet Efeserbrevet. Denne
ukendte forfatter kan således i 2,12 ganske vist minde sine hedningekristne læsere om, “at I engang var adskilt fra Kristus, udelukkede fra
borgerret i Israel og fremmede for forjættelsens pagter, uden håb og
uden Gud i verden”. Men Israels fortrin her var som i Romerbrevet
alene et forspring, der udløb, da Kristus – som det siges i vv. 14-15
– “gjorde de to parter til ét, og med sit legeme nedrev han den mur
af fjendskab, som skilte os. Han satte loven med dens bud og bestemmelser ud af kraft for i sig at skabe ét nyt menneske af de to og således
stifte fred”.27 Således bliver de, der før var “udlændinge” “de helliges
26. Se Niels Hyldahl, “Jødedom, kristendom og fred på jorden”, i samme, Noget om
Paulus – artikler 1973-2011, Publikationer fra Det Teologiske Fakultet 29 (København 2011), 57-71 (71; kursiveret i originalen). Jf. også 70: “Jeg tror, at eksegesen må
give afkald på at se så langt ud i den eskatologiske fremtid, som Paulus ønsker at
gøre med sin tale i Rom 11,26-27 om hele Israels frelse”. Åbenbart fastholdt Paulus
heller ikke tankegangen i resten af Romerbrevet.
27. Således i hvert fald i den autoriserede oversættelse fra 1992. Men den græske
tekst (τὸν νόμον τῶν ἐντολῶν ἐν δόγμασιν καταργήσας ) muliggør også en helt anden forståelse, hvis præpositionsleddet ἐν δόγμασιν i stedet for at knyttes til τὸν
νόμον τῶν ἐντολῶν forbindes med participiet καταργήσας. I sidstnævnte tilfælde
tales der om, at Kristus gennem sine befalinger satte (noget af) loven ud af kraft,
eventuelt den rituelle del. Denne forståelse optræder f.eks. i Ptolemæus’ Brev til Flora 6,6, i Vulgata og i ældre eksegese og kommentarlitteratur. Se hertil Gnostikerne og
Bibelen. Ptolemæus og hans brev til Flora. Indledning, oversættelse og kommentarer
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medborgere og hører til Guds husstand … bygget på apostlenes og
profeternes grundvold med Kristus Jesus selv som hovedhjørnestenen” (vv. 19-20).28

4. Umuligheden af forestillingen om to veje
Forståelsen af Paulus’ Kristus-tro som båret af overbevisningen om,
at der var indtrådt et nyt og definitivt trin i frelsens historie ved indstiftelsen af den nye pagt, som profeterne havde forudsagt, udelukker,
at apostlen i virkeligheden fortsat mente, at frelsen kunne opnås på
den gamle pagts betingelser.29 Paulus’ “bedrift” skulle i så tilfælde
alene bestå i også at åbne muligheden for hedninger til at få del i
denne frelse. Denne radikale variant af det nye syn på Paulus har som
sin kontekst Hitlers holocaust, som det anskuer som den foreløbig
sidste grusomme konsekvens af et falsk syn på jødedommen, der har
ledsaget kirken allerede fra 100-tallet, og som var et udpræget fjendebillede. Opfattelsen af, at kristendom grundlæggende var forskellig fra jødedom, blev i moderne tid cementeret i den såkaldte yngre
Tübingerskole, hvis fornemste repræsentant, Ferdinand Christian
af Mogens Müller, Tekst & Tolkning 9 (København: Akademisk Forlag 1991), 6061. Jeg kender ingen nyere repræsentanter for denne forståelse.
28. Jf. ekskursen “Die theologische Bedeutsamkeit Israels” i Hans Hübner, An
Philemon. An die Kolosser. An die Epheser, HNT 12 (Tübingen: Mohr Siebeck
1997),181-183, hvor det om denne forfatter hedder (182-183): “Er vertritt … unbestreitbar die oft so polemisch bestrittene Substitutionstheorie. Sie ist nicht eine
Erfindung bestimmter Exegeten, sondern genuin neutestamentlich” (Hübners kursivering).
29. En repræsentant for denne forståelse er Magnus Zetterholm, der i sin informative fremstilling, Lagen som evangelium? Den nya synen på Paulus och judendomen
(Lund: Studentlitteratur 2006) giver et klart overblik over fortolkningshistorien
og det nye syn, der begynder med E.P. Sanders’ nedenfor nævnte undersøgelse fra
1977, og som hos Lloyd Gaston (Paul and the Torah (Vancouver: University of British Columbia Press 1987)) fører til forestillingen om to parallelle pagter, noget der
videreføres af Stanley Stowers, A Rereading of Romans: Justice, Jews, and Gentiles
(New Haven: Yale University Press 1994) og – endnu mere radikalt – af Mark
Nanos, The Mystery of Romans. The Jewish Context of Paul’s Letter (Minneapolis:
Fortress Press 1996). Også Berndt Schaller (“Die Rolle des Paulus im Verhältnis
zwischen Christen und Juden”, Between Gospel and Election. Explorations in the Interpretation of Romans 9-11, red. Florian Wilk & J. Ross Wagner, WUNT 257 (Tübingen: Mohr Siebeck 2010), 1-36) repræsenterer en variant af to-vejstænkningen;
se især 25-30, hvor Schaller gennemgår tre hovedspor i denne forståelse. Jf. desuden
den korte oversigt i Michael Bachmann, “’The New Perspective on Paul’ und ‘The
New View on Paul’”, Paulus Handbuch, red. Friedrich W. Horn (Tübingen: Mohr
Siebeck 2013), 30-38.
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Baur (1792-1860), i forlængelse af en hegelsk filosofi begreb Paulus’
kristendom som den universalistiske tolkning af Jesus, hvor Peters
jødekristendom med dens hævdelse af lovens fortsatte betydning blev
overbudt dialektisk. Den grundlæggende forskel, som her blev forudsat mellem jødedom og kristendom, kom på en skæbnesvanger måde
til at virke tilbage på synet på Jesus og Paulus, som om de forstod sig
selv som grundlæggere af en ny religion. Denne forståelse holdt sig siden
i både Den Religionshistoriske Skole og i Bultmann-skolen, og billedet begyndte først at ændre sig ved udgivelsen af E.P. Sanders’ Paul
and Palestinian Judaism i 1977.30
I dag kan vi kun ryste på hovedet over, hvad der var god latin i
1950’erne, som når Herbert Braun (1903-1991) i 1957 kunne skrive, at der i den synoptiske tradition er sket en vis tilvækst af “senjødisk” tankegods, “wenngleich natürlich auch für Jesus selber mit der
Übernahme eines gewissen Quantums Judentum gerechnet werden
muss”.31 I mellemtiden er det – måske ikke mindst på grund af det
nye og langt mere facetterede billede af jødedommen, som studiet af
Dødehavsskrifterne har muliggjort – blevet tydeligt, at hverken Jesus
eller Paulus ønskede at sætte sig uden for jødedommen.32 Tværtimod
ser det i både Jesus’ og Paulus’ tilfælde ud til, at de søgte at trænge
frem til den sande jødedom. Ved sin tolkning af loven stødte Jesus
her på en modstand, der blev hans død. Og da Paulus formulerede sin
forståelse af troen på den opstandne Kristus på en sådan måde, at den
åbnede sig også for ikke-jøder, førte det hurtigt til en eksklusion af de
Kristus-troende fra den jødedom, der ikke var parat til at opgive sin
30. E. P. Sanders, Paul and Palestinian Judaism: A Comparison of Patterns of Religion (London: SCM Press 1977).
31. Se Herbert Braun, Spätjüdisch-häretischer und frühchristlicher Radikalismus.
Jesus von Nazareth und die essenische Qumransekte. BHTh 24.2 (Tübingen: J.C.B.
Mohr (Paul Siebeck) 1957, 21969), 1.
32. Bent Noack (“Evangeliet om loven. En side af Romerbrevet”, Festskrift til N.H.
Søe 29. november 1965 (København: G.E.C. Gads Forlag 1965), 131-150 (137) (optrykt i Noack 1992, 109-125 (115)) hævder om Paulus: “Han vedbliver at være jøde;
han deltager i det som loven kræver; der er ingen grund til at tvivle om at han har
fejret de jødiske fester, holdt sabbaten, bedt de jødiske bønner og stadig brugt den
jødiske trosbekendelse”. Det er alene lovens forbandelse, Kristus har løskøbt mennesker fra. Dette billede er dog nærmere det, der fremgår af Apostlenes Gerninger
end af Paulus’ breve. En nyere drøftelse af Paulus’ forhold til jødedommen findes,
foruden i N. Hyldahl, Paulus – brudstykker af en biografi (København: ANIS 2009),
107-115 og Hyldahl 2011, i Jesper Høgenhaven, “‘For sine nådegaver og sit kald
fortryder Gud ikke’. Paulus og den antikke jødedom”, Paulus plus – fire prismer på
den nye Paulus. Paulus & Paulus, & jøderne, & Luther, & Nietzsche, red. Anna Vind,
Publikationer fra Det Teologiske Fakultet 30 (København 2012), 41-79. Denne
artikelsamling udkom bl.a. som reaktion på Den nye Paulus og hans betydning, red.
Troels Engberg-Pedersen (København: Gyldendal 2003).
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etniske identitet. Luthers reformation er her en klargørende parallel:
Luther nærede ikke noget ønske om at forlade kirken, endsige grundlægge en ny, men hans bestræbelser på at finde tilbage til dens sande
væsen ud fra Skriften førte til hans ekskommunikation, hvorved de
evangeliske menigheder pludselig blev tvunget til at se sig selv som en
ny kirke i sin egen ret.
Det har uden tvivl også bidraget til denne “parting of the ways”, at
kristne menigheder allerede før og i hvert fald med Paulus har forstået
sig selv som opfyldelsen af forjættelserne om en ny pagtsslutning i de
sidste tider. For kernen i denne nye pagt angives som det, at Gud da
vil indskrive sine bud i menneskers hjerter og skænke dem sin ånd i
deres indre med en sand opfyldelse af loven til følge. Så det, der skilte,
blev meget hurtigt ikke alene troen på, at den forjættede salvede var
Jesus, men også at hans død og opstandelse betød den forjættede nye
pagts ikrafttræden. I en af de vigtigste af forjættelserne, Jer 31,31-34,
der i sin fulde udstrækning citeres i Hebr 8,8-12 i Septuagintas skikkelse, siges det også ligeud, at denne nye pagt “ikke er som den, jeg
sluttede med deres fædre”, og som de brød. Først i Ez 36,26-28 tilføjes det, at Gud ved den lejlighed vil give dem et nyt hjerte og en ny
ånd i deres indre, som vil afføde den sande lovoverholdelse.33 Denne
lovoverholdelse blev i hvert fald af Paulus hurtigt forbundet med forestillingen om næstekærlighedsbuddet som det bud, der sammenfatter
indholdet af alle bud, og om kærligheden som lovens fylde (se Rom
13,10; jf. Gal 5,14). Det må have ført til en nedgradering af hele den
del af lovgivningen, der ikke direkte vedrørte forholdet til medmennesket, alt det man gjorde for selve lovopfyldelsens skyld, og som
ikke kan karakteriseres som “Åndens frugter” (jf. Gal 5,22-25). De
“lovgerninger” (ἔργα νόμου), som optræder i Gal 2,16a.b.c; 3,2.5.10;
Rom 3,20.28, og som i de sidste år har fremkaldt en hel litteratur,34
kan netop ikke karakteriseres som Åndens frugter. Selv om en skelnen mellem den etiske lov og den ceremonielle nok er anakronistisk,
fungerer den alligevel heuristisk. Og det falder i øjnene, at Paulus og
de øvrige nytestamentlige forfattere altid nævner næstekærlighedsbuddet og bud fra dekalogen, når det gælder formaningen, idet dog
Matthæusevangeliet – vel alene for jøder – ikke lader det udelukke
overholdelse også af den øvrige del af lovgivningen.
33. At tanken om en ny pagt er langt mere udbredt i Det Gamle Testamente, end
forekomsten af begrebet lader formode, har jeg forsøgt at vise i Mogens Müller,
“Ånden og Loven. Pagtsteologi i Romerbrevet”, DTT 52 (1989; FS Benedikt Otzen), 251-267, især 254-259.
34. Michael Bachmann er blandt dem, der mest intensivt har drøftet forståelsen af
begrebet “lovgerninger”, og adskillige af hans bidrag er samlet i bindet Von Paulus
zur Apokalypse (se n. 1).
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5. “Guds Israel” i Gal 6,16
Fra konstateringen af, at sand lydighed mod Guds bud alene er mulig
på den nye pagts vilkår, fordi den ytrer sig som en frugt af Ånden, vil
vi vende tilbage til “Guds Israel” i Gal 6,16. For det er et af de steder,
hvor en afgørelse ikke kan nås alene ud fra ordbog og grammatik.35
Forståelsen afhænger først og fremmest af, hvilken teologisk konktekst den forudsætter. Paulus har netop med en af sine tre maksimer
i v. 15 talt om “ny skabelse” som det, der betyder noget, frem for om
man er omskåret eller ej (οὔτε γὰρ περιτομή τί ἐστιν οὔτε ἀκροβυστία
ἀλλὰ καινὴ κτίσις). Denne nye skabelse hører uløseligt sammen med
den nye pagt. Og det følgende ønske om fred og barmhjertighed gælder udtrykkelig dem, “der vil leve efter denne regel” (ὅσοι τῷ κανόνι
τούτῳ στοιχήσουσιν).36 Futurumsformen tager sigte på de galatere,
der følger Paulus’ formaning til ikke at indlade sig med omskærelsesforkynderne, men holder sig til den nye skabelse; så mange, som der
gør det, vil få del i den tilønskede fred og barmhjertighed. Begrebet
κανών, som DO 92 gengiver “regel” (tidligere, i DO 07 og DO 48
var det “rettesnor”), betegner her normen, der vil blive målt efter.37
Det springende punkt er så, om “med dem” (ἐπ’ αὐτούς) udpeger
galaterne som forskellige i forhold til det Guds Israel, som indføres
med et “og” (καί) og derfor i givet fald angår en helt anden størrelse,
eller om der er tale om et καί-epexegeticum eller -explicativum (se BDR
442.6), dvs. med Guds Israel, der i så tilfælde er en betegnelse for
dem, der nu med den nye pagts ikrafttræden viser sig som Guds folk
ved at vandre efter den opstillede norm.38 Den vanskelighed, der er
forbundet med således at forstå leddet eksplikativt, er ikke mindre
35. Jf. Ernst Käsemanns dictum i An die Römer, HNT 8a (Tübingen: J.C.B. Mohr
(Paul Siebeck) 1973), 25: “Sprachregelungen hüllen im technischen Zeitalter nicht
selten die Sachprobleme in dichten Nebel und ermöglichen einen faulen Frieden für
gegensätzlichen Anschauungen”.
36. I stedet for futurumsformen har et enkelt gammelt tekstvidne (Pap. 46) en
aorist konjunktivsform, en række andre vidner en præsensform, der synes sekundær.
37. Jf. brugen i øvrigt hos Paulus, nemlig i 2 Kor 10,13.15.16. Fil 3,16 er tekstkritisk usikkert. Glosen optræder ikke ellers i Ny Testamente.
38. Således fx i nyere tid Sanders (1985), 173-174; Henrik Tronier, “Allegorese
og universalisme – erkendelse som gruppemarkør hos Filon og Paulus”, Etnicitet
i Bibelen, red. Niels Peter Lemche & Henrik Tronier, FBE 9 (København: Museum Tusculanum 1998), 67-107 (75 med note 17); Hyldahl 2009, 114-115. Susan
Eastman opregner i “Israel and Divine Mercy in Galatians and Romans”, Wilk
& Wagner 2010 (se note 29), 147-170, tre grunde, der skal tale imod denne forståelse, nemlig dels at Paulus’ tilføjelse af barmhjertighed til sit sædvanlige fredsønske er ukarakteristisk i forhold til hans andre velsignelsesønsker, dels at Paulus
bruger barmhjertighed forholdsvis sjældent og ofte i en snæver betydning, nemlig
om Guds suveræne svar på menneskeligt oprør, ikke mindst Guds folks ulydighed,
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end den at skulle antage, at Paulus her til sidst i sit brev pludselig inddrager et Israel, som der ikke ellers har været talt om i dette brev39 –
det skulle da være som det nuværende Jerusalem, der lever i trældom
med sine børn, i modsætning til det himmelske Jerusalem, som er frit
og “vores”, dvs. såvel Paulus’ som galaternes moder (se Gal 4,25-26).
“Guds Israel” i Gal 6,16 er således ikke en foregribelse af Paulus’
udredninger i Rom 9-11 om hele Israels endelige. Og som “hedningernes fylde” ikke betyder alle hedninger, men alene dem, der kommer til tro, således gælder det også om “hele Israel” i Rom 11,26, at
det må være den Kristus-troende rest. “Guds Israel” er derfor identisk
med det sande Israel, som kirken siden hævdede at være.

dels, endelig, at apostlen ikke ellers kalder kirken “Israel”. Ingen af disse grunde har
dog afgørende vægt.
39. Således Mussner (1977), 417: “Gerade der Eindruck des ‘Nachhinkens’, den
das noch angefügte καὶ έπὶ τὸν Ἰσραὴλ τοῦ θεοῦ unwillkürlich macht, erweckt den
Verdacht, daß dem Apostel gerade noch in den Sinn kommt, das Heil Gottes auch
auf sein Volk herabzurufen. Weil Paulus im Gal den Weg des Gesetzes, den das
Judentum noch geht, als überholt erklärt, empfiehlt er Israel dem „Erbarmen“ Gottes, der auch Israel ‘sola gratia’ zu retten vermag. So deutet der Apostel in Gal 6,16
schon an, was er dann in Röm 9-11 explizieren wird. Paulus hat sein Volk nie vergessen”. Det forudsætter, hvad vi har bestridt ovenfor, at Paulus allerede forud for
affattelsen af Romerbrevet mere eller mindre havde den forestilling om hele Israels
frelse, som udfoldes i Rom 11.
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