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“En algoritme er en entydig kode, som anvendes på en mængde data for at 
frembringe et resultat. En madlavningsopskrift er et velkendt eksempel på en 
algoritme: Den specificerer en sekvens af handlinger, der skal udføres med ingre-
dienser i en bestemt rækkefølge for at kokkerere den færdige ret. Den algoritmiske 
kunstner kreerer ikke et værk direkte, men udtænker i stedet en algoritme, som 
ved udførsel, kreerer et værk. Oftest er de algoritmer, som en algoritmisk kunst-
ner anvender, afviklet af programmer på en computer.”
Billedet på modstående side er derfor ikke et tæppe. 



Samuel Monnier: 20091023 (detail), 2009. Digital image and unique archival pigment print 

"Fractal Mondrian" refers to another series of images: http://www.algorithmic-worlds.net/blog/blog.php?Post=20110201
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H errens Mark udkommer hermed på sit 10. år, og vi er i 
Menighedsrådet, som er udgiver, og i redaktionen lidt 
stolte over, at vi har kunnet opretholde udgivelsesfre-

kvens og niveaustandard så vedholdende i de år. Herrens Mark er 
en nicheudgivelse, men tidsskriftet har opnået almindelig aner-
kendelse i de kredse, der kender det, og vi forfølger fortsat vores 
formål: Kirkeligt funderet folkeoplysning på et sagligt grundlag 
inden for det basale koncept, som netop er – og også i de forgangne 
numre har været – disse mangeartede åndshistoriske vinkler på 
religion og politik.

Det gælder også Nr. 10, hvor vi gerne over for en mildt uvidende 
offentlighed vil præsentere de tre monoteistiske religioner, som 
ikke blot har betydet utroligt meget for den historiske udvikling, 
men som stadig er mere end virksomme på det politiske og sociale 
plan. Vi har bedt tre forfattere, som hver for sig vedkender sig de-
res religiøse forudsætning og ståsted, om at præsentere jødedom, 
kristendom og islam i en afbalanceret form. 

Historien. Sognepræst Claus Oldenburg beskriver i oversigtsform 
de tre religioners opkomst og udvikling i et historisk perspektiv. 
De er alle tre meget tydelige aktører i den lange politiske proces 
frem til i dag.

Jødedom. Fhv. overrabbiner Bent Lexner har fat i den jødiske 
livsmåde, for man er født jøde, og dog kan man leve som jøde på 
mange måder. Artiklen demonstrerer jødedommens teologiske 
egenart og den meget karakteristiske og helt særlige livsrytme for 
det jødiske menneske.

Kristendom. Professor, ph.d. Niels Henrik Gregersen, Køben-
havns Universitet, kredser om Treenighedslæren, som er det 
specifikt kristne i den tradition, de tre religioner samlet er rundet 
af. Hvis der er noget sted, hvor forskelligheden træder i karakter, 
så er det dér. 

Islam. Seniorforsker, ph.d. Mona Sheikh, DIIS, beskæftiger sig 
med reformismen inden for islam, og skulle nogle mene, at islam 
er én størrelse, så må de hellere læse artiklen – og tro om igen. 
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Islam er i Danmark omspændt af fordomme, men der har altid 
været stærke diskussioner inden for denne religion, som inden for 
enhver religion. Og i dag er der en intern grøde i islam, der kan få 
vidtrækkende konsekvenser.

Billedsiden. Vi præsenterer billedkunst efter det moderne gen-
nembrud, lavet af kunstnere, der trods moderniteten står i en bag-
vedliggende jødisk, kristen og muslimsk tradition. Billederne er 
ikke just specifikt religiøse, men i nuancerne kan man se, hvordan 
dele af traditionen slår ind gennem værkerne. Hvor kunstnerne 
hører til, turde kunne læses af personnavnene. Den jødiske tradi-
tion har en oplagt sørgmunter tone, den kristne er mere usikker og 
slår over i forsøget på en geometrisk verdensanskuelse, mens den 
muslimske undgår de tydelige ansigter; til gengæld er ornamen-
tikken og endda den arabiske kalligrafi med et sted i billedet.

Kirsten Dinesen, Ann-Sofie Estrup Bertelsen  
& Claus Oldenburg

København, september 2016



M.A. Bukhari: Kalligrafi, 2013. Privat samling.





12     //     JØDEDOM · KRISTENDOM · ISLAM 

#1



FÆTTERRELIGIONERNE     //     13

FÆTTER- 
RELIGIONERNE
- I UDVIKLINGENS PERSPEKTIV

Af sognepræst Claus Oldenburg 

I oldtiden var verden befolket af rigtig mange guder. Det er  

polyteisme. Men inden for historisk tid blev forestillingen om én 

Gud dominerende som monoteisme. De monoteistiske religioner  

er jødedom, kristendom og islam, der i alt har erobret det meste  

af kloden og været en mægtig formende kraft i det historiske  

perspektiv. 

historien
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Uanset mange forskelle mellem de tre religioner, så er 
udgangspunktet fælles, om end det teknisk fortaber sig 
i de historiske tåger. Men fortællingerne om ‘Abrahams, 

Isaks og Jakobs Gud’ er den fælles oprindelse, hvorfor kristendom-
men er en udløber af jødedommen, ligesom islam er en udløber af 
både jødedom og kristendom. Profeten Muhammed mente at have 
fuldført åbenbaringsprojektet som den største og sidste af Guds 
profeter. De andre store var Noa, Abraham, Moses og Jesus.

DEN JØDISKE OPRINDELSE
Allerede romerne var meget imponerede over jødedommens ælde 
og endnu mere forbløffet over, at man ikke havde noget gudebil-
lede. Det Allerhelligste bagerst i templet i Jerusalem stod tomt. 
Men romerne havde en afmålt respekt for jøderne, for de erkendte, 
at denne billedløshed var forbundet med stor lidenskab, for gud-
dommen var alle steder og ingen steder. 

Forhistorien er denne: Urfaderen, Abraham, indgik en pagt 
med Gud, som var gensidig. Abraham skulle være trofast mod sin 
Gud og således ikke forfalde til at tilbede andre guder, som der 
var mange af og som netop var formet i billeder eller statuer. Til 
gengæld lovede Gud Abraham ‘land og børn’. Tegnet på denne pagt 
var omskærelsen af mandslemmet, en skik, som antagelig var 
almindelig, men som i jødisk sammenhæng fik en følelsesmæssig 
og intim betydning hen mod samhørighed med guddommen. 

Abraham-fortællingen udvikler sig til en treleddet familiehi-
storie med sønnen Isak og dennes søn Jakob. Jakob fik 12 sønner, 
som siden blev oplevet som 12-stammefolket. Jakobs søn Josef blev 
solgt af sine brødre som slave, han kom til Egypten og gjorde dér 
en imponerende karriere og endte som faraos stedfortræder. Han 
samlede sin familie eller klanen i Egypten. Ifølge fortællingen 
blev de til et stort men fremmed befolkningselement i landet 
og sank socialt set til bunds i samfundet. Moses blev siden den, 
der netop med henvisning til ‘Abrahams, Isaks og Jakobs Gud’ 
og under drabelige vilkår førte folket ud af Egypten (exodus). På 
Sinaj Bjerg udstedte Moses Loven, som kendes som De ti Bud, men 
Loven er også et omfattende lovkompleks, der ikke blot indeholder 
retningslinjer for gudsdyrkelsen men også for menneskelivet, som 
det bør udfolde sig. 
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Det er dette folk, der brød ind i Kana’an/Palæstina/Israel, og 
som efter langvarige kampe med de lokale etablerede sig med 
Davids kongedømme omkring år 1000 f. Kr. Templet blev bygget af 
hans søn Salomon, og fundamentet står endnu som Grædemuren. 
Efter Salomon svandt dette kongedømmes betydning ind; Assy-
rerriget erobrede siden den nordlige del af landet; og da Babylon 
overtog rollen som stormagt i området, faldt Jerusalem også. 
Templet blev ødelagt og store dele af folket deporteret til Babylon, 
det som kaldes Det babylonske Fangenskab eller Eksilet. Det er an-
tagelig her, at man påbegyndte at nedfælde fortælletraditionen på 
hebraisk, som sammen med profetlitteraturen efterhånden bliver 
til Den hellige Skrift (Det gamle Testamente/GT)). Hensigten må 
have været at fastholde både fortælletraditionen og den historiske 
bevidsthed om at være ‘det udvalgte folk’, der udvandrede fra 
Egypten. Da perserkongen Kyros erobrede Babylon i 539 f. Kr., 
fik jøderne lov til at vende tilbage for at genopbygge Jerusalem og 
templet.

Perioden herefter kaldes normalt ‘senjødedommen’. Offertjene-
sten i templet blev central for gudsdyrkelsen, men den mere lokale 
synagoge (græsk: forsamlingshus) vandt også indpas. Overhol-
delsen af Moseloven blev retningsgivende for dette teokratisk 
forståede samfunds indre liv. Politisk set var jøderne underlagt 
perserne, der frem til midten af 300-tallet f. Kr. dominerede hele 
regionen, men blev overvundet af den græske Alexander den Store. 
Den følgende periode kaldes hellenisme (Hellas: Grækenland), idet 
græsk kultur og sprog vandt indpas i hele den østlige del af Mid-
delhavet. Grækerne var ikke specielt krigeriske, men deres kultur 
var andre overlegen, ligesom handelslivet blomstrede. Magtcen-
trene lå i henholdsvis Syrien og Egypten. Til gengæld fostrede 
jøderne i stigende grad politiske forestillinger om en revitalisering 
af Davidsriget i sammenhæng med en kommende Messias som 
frelserskikkelse. Disse forestillinger gengives ret tydeligt i Det ny 
Testamente (NT). I 100-tallet f. Kr. havde Rom, der var en udpræ-
get ‘jernmagt’, overtaget den politiske og militære kontrol med 
hele det østlige Middelhavsområde, og konturerne af Romerriget 
som verdensmagt var tydelige. Forholdet mellem Rom og jøderne 
blev mere og mere anspændt og endte i et oprør, som romerne 
havde meget store vanskeligheder ved at nedkæmpe. Katastrofen 
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for jøderne indtraf i år 70 e. Kr., hvor kejsersønnen Titus endelig 
erobrede Jerusalem og ødelagde tamplet. Jerusalem fik et latinsk 
bynavn, og jøderne blev fordrevet fra byen og landet. Et nyt eksil.

At være de fordrevne blev jødernes skæbne i små 2000 år. Til-
standen kaldes diaspora (græsk: adspredelse), og jøderne måtte slå 
sig ned, hvor de nu kunne. Da tempeltjenesten af gode grunde var 
ophørt, blev den lokale synagoge samlingsstedet for jøderne, og 
gudstjenesten blev koncentreret om læsning af tora’en (1. - 5. Mo-
sebog), bøn og sang. Den jødiske identitet blev opretholdt gennem 
omskærelsen, overholdelse af Moselovens spise- og adfærdsregler, 
ligesom man giftede sig med hinanden. Jødedommen har aldrig 
haft nogen samlet åndelig autoritet, men de lærde (rabbinerne) 
udlagde Den hellige Skrift, og det blev i alt til den rabbinske 
tradition, som er en løbende og fortolkende udlægning af Loven 
i forhold til den praktiske virkelighed, som altid vil være under 
ændring. Mange jøder lod sig assimilere i de samfund, hvor de nu 
engang boede, men mindst lige så mange holdt fast i den histori-
ske tradition og den jødiske livsmåde, og på den måde overlevede 
jødedommen som sig selv i alle disse århundreder. Enhver beskæf-
tigelse med åndelige problemstillinger og spørgsmålet om Gud 
medfører diskussioner og fraktioner, hvorfor variationen inden for 
diasporajødedommen altid har været betydelig.

Netop fastholdelsen af den jødiske egenart havde den kon-
sekvens, at de var og blev oplevet som et fremmedelement alle 
steder. Men det behøvede ikke at have nogen konsekvens for 
tolerancen. Jøderne havde det gennemgående bedst i det mellem-
østlige og arabiske område og værst i det efterhånden kristnede 
Europa. Grunden var først og fremmest teologisk: At de havde slået 
Jesus, Kirkens herre, ihjel, og selv undladt at omvende sig. Men 
da jøderne gennemgående heller ikke kunne købe landbrugsjord 
og var udelukket fra offentlige embeder, slog man sig primært på 
handel og andre liberale erhverv, hvorfor de også blev ugleset for 
det interne sammenhold og tillagt en vis pengerigelighed, selv om 
der har været lige så mange fattige jøder til. Den indre stædighed 
i de jødiske samfund kan beskrives med denne interne hilsen: 
‘Næste år, Jerusalem!’ Det kom til at passe.



FÆTTERRELIGIONERNE     //     17

DEN KRISTNE UDLØBER
Jesus var jøde. Det samme var hans disciple og Paulus. Jesus er 
antagelig død ca. år 33, men faktuelt véd man meget lidt om ham. 
Men han har givet anledning til meget omfattende fortællestof, 
som gengives bredt i evangelierne, som alle er skrevet efter år 70, 
og de er klart tendentiøse. For de vil forkynde, at Jesus af Nazareth 
er Guds søn og verdens frelser. Der må tidligt være dannet små 
Kristus-troende menigheder, og de defineres som jøde-kristne. 
Men den første kristne skribent er Paulus, der skriver sine breve 
antagelig lige efter år 50. Han interesserer sig kun for den jordiske 
Jesus i den forstand, at denne blev dømt for gudsbespottelse og 
henrettet ved korsfæstelse. Til gengæld har Paulus i en vision 
mødt ham som den opstandne, den himmelske Kristus. Ho-
vedtanken hos Paulus er, at Gud har ofret sin søn for at komme 
mennesker i møde. Paulus vender dermed den gængse offertanke 
på hovedet; mennesker skal ikke ofre mere, og Jesus er det sidste 
blodige offer, iværksat af Gud, som til gengæld har rejst ham 

fra de døde. Det får flere konsekvenser. For det 
første en forventning om Jesu snarlige genkomst 
(nærforventningen) for at tage sine til sig i sit 
rige, og derfor får Paulus og andre travlt med at 

omvende verden. For det andet løftes Kristus-troen op på et univer-
selt plan, idet den gælder alle, hvorfor den samtidig hægtes af sin 
jødisk-etniske forudsætning. For det tredje relativiseres dermed 
lovbegrebet, for nu er det ikke så vigtigt, om man er omskåret, 
overholder sabbatten eller retter sig efter spise- og renhedsforskrif-
terne. Denne kristne udløber af jødedommen indrettede sig med et 
universelt perspektiv.

Kristendommens vækst var langsom. Der blev dannet menig-
heder i de større byer, specielt i det østlige Middelhavsområde, 
og tilhængerne har antagelig primært været mindre bemidlede, 
kvinder og slaver. De romerske myndigheder tog sig i begyndelsen 
ikke synderligt af de kristne, og det romerske verdensrige var i 
forvejen multireligiøst. De kristne var således ikke så meget oppe 
imod den officielle hedenskab, som man var oppe imod andre 
religioner, og så havde man efterhånden intense diskussioner 
internt om ‘den rette lære’. Først i løbet af 200-tallet blev kristen-
dommen en egentlig folkelig størrelse, og de romerske myndig-

 JESUS VAR JØDE«
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heder gik efterhånden hårdere til værks. Skiftet sker efter år 300, 
hvor Konstantin den Store erobrer enemagten i Romerriget, flytter 
hovedstaden fra Rom til Byzans/Konstantinopel og synes at have 
bebudet, at kristendommen udgjorde fremtidens åndelige mono-
pol – altså statsreligion, hvor alle andre ‘ånder’ måtte vige.

Udover troen på Jesus Kristus som Guds søn havde kristendom-
men også udviklet et meget stærkt åndsbegreb, idet alle døbte 
havde Guds Ånd og dermed lod og del i guddommen. Ånden var 
så at sige Guds nærvær på jord og gav næring til at magtfuldt 

kirkebegreb, hvor kirken 
som institution var Kristi 
legeme i denne verden. 
Dermed blev gudsforestil-
lingen faktisk treleddet, 
for man opererede med Gud 
Fader som denne verdens 

skaber og opretholder, med Guds Søn som denne verdens frelser og 
Guds Ånd som Guds nærvær i tid og rum. Man kan spørge, om ikke 
det monoteistiske princip dermed blev brudt, og dette berettigede 
spørgsmål stillede jøderne, ligesom muslimerne gjorde det senere. 
Heroverfor hævdede kristendommen med bestemthed, at Gud var 
én, men at Han havde tre udtryk som personerne Faderen, Sønnen 
og Helligånden.

Da først kirken havde fået magt, som den havde agt – og kejse-
ren i Konstantinopel sad for bordenden – trådte en ensretning i 
karakter. Andre religioner blev undertrykt, men de mange og små 
jødiske samfund blev dog gennemgående tålt, for man vedkendte 
sig sin arv. Det er karakteristisk, at kristendommen magtfuldt 
overtog tidsregningen, idet Jesu fødsel nu blev sat til år 0, og at 
Jesu genkomst skudt ud til verdens ende. Nu vandrede kirken mod 
Guds rige. Det byzantinske rige i Konstantinopel var en meget 
stærk og centralistisk statsdannelse, som siden koloniserede og 
kristnede Rusland. 

Til gengæld gik Vesteuropa langsomt i forfald under indtryk 
af folkevandringer og almindelige opløsningstendenser. I dette 
tomrum blev Roms biskop fra omkring år 600 den stærke mand, 
reelt pave, og fra da af lå alt, hvad der kan kaldes infrastruktur, 
i kirkens hænder, ligesom alle fyrster i Vesterlandet anerkendte 

 ISLAM ER PÅ MANGE MÅDER 
EN ENHEDSKULTUR MEN MED 
BETYDELIGE VARIANTER

«
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pavens overhøjhed. Dermed dannes i alt konturerne af en græsk-
talende ortodoks kristendom i øst og en latintalende romersk 
kristendom i vest. Men inden da var Profeten kommet imellem.

TRETRINSRAKETTEN
Muhammed var en velstående købmand i Mekka på den arabiske 
halvø ikke så langt fra Det røde Hav. Muhammed havde en række 
åbenbaringer, hvoraf den vigtigste var den mundtlige overdragelse 
af Koranen ved ærkeenglen Gabriel. Muhammed må have kendt 
til jødedom og til en vis grad kristendom, men han opfattede sine 
åbenbaringer som de sidste og endelige. Hans forkyndelse var 
præget af lovprisninger over den nådige og barmhjertige, evige 
og eneste Gud, Allah, men også iblandet elementer om de sidste 
tider. Muhammed blev i 622 fordrevet fra Mekka, men søgte til den 
nærliggende by Medina, hvor han fik mange tilhængere, og derfra 
generobrede han Mekka i 630. Og dermed sprang den muslimske 
gnist. Han døde selv i 632.

På 100 år havde arabiske rytterhære på missions- og erobrings-
togter underlagt sig hele arabverdenen, belejrede uden held i 718 
Konstantinopel og blev først standset i 734 i Midtfrankrig. I de føl-
gende århundreder lå grænsen mellem den kristne og den muslim-
ske verden i vest i det midterste Spanien og i øst nogenlunde dér, 
hvor grænsen i dag går mellem Syrien og Tyrkiet. Islam udviklede i 
denne periode en blomstrende civilisation inden for alle kulturens 
områder og overgik langt, hvad den kristne verden formåede, 
herunder standarder for renlighed. Vi har fx 10-talssystemet fra 
araberne, ligesom store dele af den hedenske, antikke litteratur 
overlevede via oversættelser til arabisk. Islam er på mange måder 
en enhedskultur men med betydelige varianter, også fordi islam 
strakte sig fra Atlanterhavet i vest og langt ind i det asiatiske 
kontinent i øst.

Islam koncentrerer sig om tilbedelsen af den eneste og ophøjede 
Gud, Allah, og om de retningslinjer for livsførelsen, som profeten 
havde angivet. Den udøvende islam er praktisk orienteret i form 
af de fem søjler, som er trosbekendelsen, daglig bøn, overholdelse 
af Ramadanen, almisse (fattigskat) og pilgrimsfærden til Mekka, 
som er islams vigtigste helligsted. Monoteismen er absolut, og bil-
ledforbudet understreger dette forhold. Man måtte i den klassiske 
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form ikke afbillede noget som helst levende, hvorfor kunsten blev 
ornamentik. Ligesom monoteismen og billedforbudet har jødiske 
rødder, så har omskærelsen og en række renheds- og spiseforskrif-
ter det også. 

Islam har ingen central, åndelig ledelse, men da den historiske 
udvikling krævede en løbende fortolkning af ikke blot Koranen 
men også af traditionen, udviklede der sig flere koranskoler, som 
ikke nødvendigvis var eller er indbyrdes enige. De store erobringer 
indbefattede selvfølgelig også politiske stridigheder, og selv om 
islam som sagt opfatter sig selv som en enhedskultur, dannedes 
der hurtigt flere retninger. Sunni blev den klassiske arabiske 
form, mens Shia blev den primært persiske, men andre kom også 
til, fx alawit. Islam havde dengang heller ikke en central politisk 
ledelse, men først var kalifatet i Damaskus dominerende, siden 
kalifatet i Bagdad. Men kaliffen var hverken pave eller kejser, han 
var i princippet først og fremmest beskytter af islam.

MIDDELALDEREN
Det første rigtige opbrud kommer efter år 1000, hvor de af pave-
stolen inspirerede korstog i flere bølger søgte fra vest mod øst i en 
imponerende blanding af hellig krig mod islam, erobringstrang, 
handelsforsøg og eventyrlyst – i alt for at genvinde Den hellige 
Grav i Jerusalem. Det lykkedes for en kortere periode. Tilsvarende 
satte en vestlig fyrste sig kortvarigt på den byzantinske kejser-
trone. Men kortogene forblev en parentes i historien.

Det blev tyrkerne til gengæld ikke. Det var et centralasiatisk ryt-
terfolk, der satte sig fast i det lilleasiatiske højland efter år 1000, 
og man antog islam, det arabiske skriftsprog og den muslimske 
kultur. Tyrkerne var både militært og administrativt dygtige, 
og under den store herskerslægt, osmannerne, dominerede de 
efterhånden hele arabverdenen og truede for alvor det byzantinske 
riges eksistens. Konstantinopel faldt i 1453, byen blev omdøbt til 
Istanbul og kristenhedens største kirke, Hagia Sofia, omdannet til 
moské. I dag er den museum.

Dette osmanniske rige, som det kaldes, overtog kalifatet, 
dominerede det meste af Mellemøsten, trængte op i Balkan, førte 
nærmest kroniske krige med det russiske zardømme og belejrede 
adskillige gange Wien, porten til Europa – dog uden held. Den 
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kristne verden var klart bange for denne tyrkiske fremmarch, og 
‘tyrken’ blev det fremherskende fjendebillede i Europa i 15- og 
1600-tallet.

Den græsk-ortodokse verden i øst fik dermed sit banesår. Den 
russiske zar overtog siden på mange måder beskytterrollen for 
denne kristendomsform, som nu måtte kaldes græsk-russisk-
ortodoks. Moskva blev ligefrem benævnt som Det tredje Rom. 
Men islam var – i tyrkisk iklædning – en magtfaktor i europæisk 
sammenhæng helt frem til afslutningen af 1. verdenskrig, hvor 
osmannerriget gik i opløsning og den tyrkiske nationalstat blev 
oprettet. Dette ny Tyrki var sekulært og kalifatet blev opløst.

Tilbage til 1000-tallet. Det var også kommet til et brud mellem 
øst- og vestkirken i løbet af dette århundrede. De teologiske stri-
digheder koncentrerede sig om Åndens placering i treenighedsdog-
met, men politisk var øst og vest også kommet langt fra hinanden. 
I øst rådede som nævnt en kejserdomineret græsktalende stats-
kirke, mens man i vesten havde en stærk og latintalende pavestol, 
som ingen fyrste kunne hamle op med, hvorfor kirken snarere var 
den internationale stat i de stater, der måtte være. Den romersk-
katolske kirkes dominans var overvældende, al viden lå inden for 
kirkens rammer, og den agerede helt selvstændigt, hvorfor de 
politiske stridigheder var forankret i magtspillet mellem pave og 
fyrster. Det spektakulære højdepunkt var måske, da paven i 1212 
udråbte sig selv til Kristi Vikar og kronede sig med tiaraen, den 
treleddede krone, for kongen bar én, kejseren to, men paven tre.

Det er en almindelig historisk erfaring, at selv den stærkeste 
magt eroderer. Det byzantinske rige, som bestod i 1000 år, var 
efterhånden svækket, og tyrkerne havde ikke noget større problem 
med endelig at erobre Konstantinopel. Pavestolen mødte også 
stigende modstand, ikke mindst internt, fordi magtfuldkom-
menheden, arrogancen og korruptionen udhulede det åndelige 
fundament, som kirken var bygget på. Så efter mange andre tilløb 
lykkedes det den tyske munk og professor Martin Luther at presse 
et opgør med Rom igennem. Det førte først i 1520’erne til nærmest 
revolutionære tilstande i Tyskland, og reformationen bredte sig på 
det folkelige og det intellektuelle plan. Dermed var en væsentlig 
forudsætning for en mere moderne udvikling etableret.



Øverst: Edvard Munch: “Solen”, 1911. Oslos Universitet, Norge.

Nederst: Helen Frankenthaler: “Lorelei”, 1957. Brooklyn Museum. 



Ismail Gulgee: Uden titel, 2001
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NYBRUD OMKRING OG EFTER 1500
Den middelalderlige kirke havde hidtil domineret verdensbilledet 
og historiens gang. Men med opkomsten af det på astronomiske 
beregninger etablerede nye verdensbillede, med lærdommens 
krav om frihed og med opdagelsen af Amerika kom Romerkirkens 
monopol på den daværende verden under pres. Der kom helt nye 
vidder til. Den protestantiske bevægelse opsagde Roms ret til at 
være åbenbaringsbærer af guddommen, og mennesket stod i et 
lige forhold til sin Gud uden Kirken som det nødvendige mellem-
led. Dette direkte forhold til Gud ville både jøden og muslimen 
hævde at have haft hele tiden. Men dermed deltes kristenheden i 
tre hovedgrupperinger, den ortodokse verden i øst, den romersk-
katolske i vest og syd og den protestantiske i nord, og disse skil-
lelinjer er på det mentale plan fortsat mærkbare.

Politisk havde reformationen den konsekvens, at fyrstemagten 
blev opgraderet mange steder, specielt i Nordeuropa. Det var 
klart en økonomisk-politisk fordel at overtage kirkegodset og en 
åndelig-politisk fordel at overtage ansvaret for Ånden, den lokale 
kristendom. Heraf udviklede den egentlige enevælde sig, hvor al 
magt samlede sig i fyrstens person, ligesom enevælden fortolkede 
sig selv religiøst (‘af Guds nåde’). Dette absolutistiske samfunds-
syn blev opfattet som moderne og var i hvert fald væsentligt mere 
effektiv end de gængse middelalderlige samfund. Fortsat var 
mange europæiske fyrster katolske, men Roms overhøjhed var 
skrumpet betydeligt ind. Og dog var kirkemagten på mange måder 
intakt i 15- og 1600-tallet, hvad enten den beroede på paven eller 
fyrsten – eller en kombination heraf.

Skellet mellem katolikker og protestanter havde også magtpo-
litiske konsekvenser. Det tyske område var ved at forbløde under 
30-årskrigen først i 1600-tallet, ligesom Frankrig oplevede bor-
gerkrigsagtige tilstande i små 200 år. Man kalder jævnt hen disse 
krige for ‘religionskrige’, men religion og politik var to sider af 
samme sag.

En anden konsekvens af nybruddet var den statslige spanske 
og portugisiske kolonisering og kristianisering af Mellem- og 
Sydamerika, gennemført med brutale midler. Nordamerika var i 
modsætning til syd tyndt befolket, og her satte Frankrig (delvist) 
og England sig fast. Men netop kirkemagt fik mange protestanti-
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ske europæere til at udvandre, for man ønskede ikke den statslige 
indblanding i religiøse spørgsmål. Ifølge det reformatoriske 
princip stod mennesket som sagt lige for sin Gud, og en sådan fri 
gudsdyrkelse var hovedmotivet for de første udvandringsbølger 
til Nordamerika. Siden kom andre motiver til, såsom fattigdom 
og eventyrlyst, men Nordamerika er i sin grund protestantisk 
orienteret og er af den anden hovedretning fra reformationen, 
den reformerte (calvinistiske). Så mens Mellem- og Sydamerika 
blev katolsk, blev Nordamerika protestantisk, og disse engelske 
kolonier på østkysten rev sig løs fra England i 1789 og dannede 
USA, en helt ny type stat uden fyrste, uden kirkemagt og med en 
fri forfatning, baseret på dengang meget moderne demokratiske 
principper.

1700-tallet benævnes ofte som Oplysningstiden, opkaldt efter 
de franske oplysningsfilosoffer. Det var en periode, hvor naturvi-
denskab, humaniora, retsvidenskab og samfundsspørgsmål havde 
fremmarch i intellektuelle kredse. Oplysningstiden havde en 
religiøs og en verdslig side. Den religiøse var først og fremmet de 
mange pietistiske vækkelser, hvor man på demokratisk vis søgte 
at sætte sig ud over kirken som institution, og den mere person-

lige religionsopfattelse 
vandt indpas, også i 
folkelige kredse. Den 
verdslige side koncen-
trerede sig primært 
om samfundsformer, 
der ikke var bundet til 

religiøse forestillinger. Så på hver sin side ville både den religiøse 
og den verdslige side af Oplysningstiden af med både kirkemagt 
og kongemagt, ligesom der var gode kontakter mellem specielt 
amerikanerne og franskmændene. Perioden endte med, at først 
blev den amerikanske Menneskerettighedserklæring formuleret og 
vedtaget, siden den franske efter den store revolution i 1789. 

Begge erklæringer ville sikre den enkelte borger dennes grund-
læggende frihedsrettigheder, herunder trosfriheden. Det var dog 
de færreste, der ville vælge religionen fra, om end trosfriheden 
indebar, at man netop kunne gøre det. Men det lå endnu uden for 
horisonten.

 MENNESKET STOD I ET LIGE FORHOLD 
TIL SIN GUD UDEN KIRKEN SOM DET 
NØDVENDIGE MELLEMLED

«
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Men med guillotineringen af den franske enevoldskonge under 
revolutionen var enevælden som samfundssystem på sigt under 
opløsning. Da de revolutionære fjernede Kristus fra alteret i 
Madeleinekirken i Paris og satte en statue af Fornuften op i stedet, 
tonede konturerne af det verdslige samfund frem. I det hele taget 
fik den franske revolution på det symbolske plan en enorm betyd-
ning for eftertiden.

I disse århundreder levede islam et væsentligt mere stille liv, 
og den afgørende magt i Mellemøsten og arabverdenen var fortsat 
Osmannerriget. Men også dét eroderede både politisk og militært i 
forhold til Rusland og Østrig-Ungarn, og i 1829 lykkedes det endda 
Grækenland (i en lidt mindre udgave) at gøre sig selvstændigt i 
forhold til Istanbul. Denne proces blev politisk stærkt understøttet 
fra europæisk side, ikke så meget af hensyn til den græsk-orto-
dokse kirke, der havde sikret den græske identitetsfølelse under 
osmannerne, som af hensyn til den antikke fortid, som netop 
Oplysningstiden sværmede for som en før-kristen glansperiode.

KOLONISERING, IMPERIALISME OG MISSION
England have undgået de tumultariske tilstande på det europæiske 
fastland under revolutionen og de følgende Napoleonskrige, men 
havde til gengæld under en svag kongemagt udviklet et mildt par-
lamentarisk system. Det gav grobund for den gryende industriali-
sering, ligesom den engelske flåde var stærk og åbnede for globale 
handelsruter til søs, hvilket gav landet en stigende velstand. Eng-
land udviklede sig til en verdensmagt til søs. Dermed tog England 
tråden op fra den tidligere spanske og portugisiske kolonisering og 
satte sig fast – med Frankrig i hælene – i store områder af Afrika og 
på det sydasiatiske kontinent, specielt Indien/Pakistan, ligesom 
man havde taget det tyndt befolkede Australien og New Zeeland til 
sig. I løbet af 1800-tallet kontrollerede England op til en tredjedel 
af klodens areal. De europæiske magter delte så at sige verden 
imellem sig. Kun det kinesiske kejserrige holdt foreløbig denne 
voldsomme indflydelse ude, mens det japanske kejserrige måtte 
åbne sine grænser i 1860.

Med denne ekspansion fulgte den kristne mission, ofte knyttet 
til infrastrukturelle elementer såsom lægehjælp, undervisning o. 
lign. Men man ville bestemt omvende alle til den sande religion, 
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og netop den europæiske fremfærd indeholdt en militær, teknisk 
og åndelig overlegenhed, som ikke tog smålige hensyn til andre 
folkeslag. Hvis man kan tale om ‘modstandskraft’ mod den kristne 
mission, så var den tydeligst i de religiøse kulturer, som havde 
deres egen selvbevidste tradition og historie. Det gjaldt først og 
fremmest islam men også hinduismen og buddhismen. De mere 
‘primitive’ religiøse former lod sig opsluge af denne mission.

Hinduisme er en polyteistisk religion. Buddhismen er i sin 
frodige variation nok mere en åndelig tilstand. Men skal man 
gøre de tre monoteistiske religioners mission op, så har jødedom 
aldrig missioneret, da jødedom er etnisk grundet. Man er født 
som jøde, og konvertering er først blevet mulig i moderne tid – og 
er egentlig sjælden. I sit udgangspunkt var islam voldsomt og 
militært missionerende og kom til at dominere hele det nordlige 
Afrika, Mellemøsten og havde besiddelser langt ind i det asiatiske 
område, helt ud til Indonesien. Denne missions-energi aftog, og 
islam tog snarere karakter af at være en velfunderet kulturform. 
Det er først i helt moderne tid, at en ekstremistisk – og dermed 
krigerisk – islam vil udbrede sin dominans. Kristendommen har 
altid været missionerende; det startede så at sige med Paulus selv. 
Men bevægelsen var unægtelig langsommere end for islam. Det 
tog flere hundrede år, før kristendommen kunne overtage Romer-
riget, men derefter var missionen som kulturoverlegenhed massiv. 
Det europæiske fastland blev kristianiseret, det enorme russiske 
område, dernæst Syd- og Mellemamerika, Nordamerika og un-
der kolonialismen store dele af Afrika syd for Sahara. Det sidste 
større missionsprojekt var det kinesiske fastland i begyndelsen af 
1900-tallet, men det løb mere eller mindre ud i sandet.

JØDEDOM IGEN
Som sagt levede jøderne under diaspora’ens vilkår i mindre sam-
fund i hele den dakendte verden og havde gjort det i små 2000 
år. I den kristne, europæiske middelalder blev de ugleset og ofte 
om end sporadisk forfulgt, specielt af teologiske grunde som 
nævnt ovenfor. Men den langsomme opkomst af nationalstaten i 
Europa i løbet af 1800-tallet har næppe gjort det nemmere at være 
jøde. For der er forskel på at være undersåt af en given fyrste og 
så at være borger i en nationalstat, der definerer sig selv i kraft 
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af areal, sprog, kultur og etnicitet. Især i Centraleuropa, det 
primært tysktalende område, var der efterhånden rigtig mange 
jøder, og det pres fra omgivelserne, som de følte, udløste sidst i 
1800-tallet den zionistiske bevægelse, der offentligt gjorde krav 
på et hjemland – ikke nødvendigvis i det hellige land, men helst 
dér. Dermed var jødedom atter trådt ind på den politiske scene. I 
begyndelsen tog ingen særlig notits af zionismen, men i mellem-
krigstiden steg den jødiske indvandring stille men mærkbart i det 
daværende Palæstina, og englænderne, der kontrollerede område 
i kraft af mandat, så med stigende bekymring på denne jødiske 
vækst, antagelig fordi man frygtede konflikt mellem de fortrinsvis 
muslimske palæstinensere og så det jødiske befolkningselement i 
dette tæt befolkede og frodige område.

I 1930’erne med nazisternes magtovertagelse i Tyskland blev 
forfølgelser af jøder massiv og udviklede sig til det egentlige 
Holocaust, som varede frem til krigens slutning i 1945. Millioner 
omkom i Tyskland og i de områder, tyskerne havde erobret under 
krigen. Da omfanget af disse uhyrligheder for alvor gik op for den 

europæiske be-
vidsthed, gav det 
unægtelig stof til 
eftertanke, og i 
1948 anerkendte 
FN som Folkefor- 
bundets afløser 

og med stormagternes accept en jødisk-arabisk dobbeltstat i Israel/
Palæstina. Jøderne udråbte straks deres egen selvstændige stat og 
mange palæstinensere blev fordrevet. Staten Israel var en realitet, 
men det var konflikten mellem Israel og dets arabiske naboer også. 
Den førte til flere kortvarige krige, og det foreløbige resultat blev 
en israelsk annektering af Østjerusalem og Vestbredden, mens 
Israel sluttede fred med Egypten.

Generelt kan man antagelig sige det sådan, at den arabiske verden 
følte sig påduttet en statsdannelse, som ikke just var dens pro-
blem, at man til gengæld havde et problem med de mange for-
drevne palæstinensere, og at man ikke tog det historisk-religiøse 
jødiske argument om ejendomsret til landet for gode varer - for 

 ÅNDSHISTORISK ER DET INTERESSANT, 
AT DETTE MEGET GAMLE KRISTNE HAD 
TIL JØDER ER OMSAT TIL VENSKAB

«
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palæstinenserne havde vel også deres århundredlange ejendomsret 
i behold. Omvendt mente Israel sig i sin gode bibelske ret, og man 
frygtede og frygter for sin egen eksistens omgivet af fjendtlige 
naboer, der arealmæssigt og befolkningsmæssigt er langt større 
end Israel. Retorikken har tilsvarende været hård.

Åndshistorisk er det interessant, at dette meget gamle kristne 
had til jøder er omsat til venskab. I de første mange år af staten 
Israels eksistens var Vesten med USA i spidsen fuldtonigt enig med 
Israel i alle spørgsmål. Billedet er nok lidt mere varieret i dag, men 
Israel og det palæstinensiske problem er fortsat et problem på den 
internationale scene. I dag overskygges det af andre voldsomme 
konflikter i den arabiske verden. Men det palæstinensiske problem 
affødte antagelig – også - flere arabiske lederes voldsomme angreb 
på Vesten, specielt USA som ‘den store satan’.

I dag kan man være jøde på to måder. Man kan være bosat i Is-
rael og således være en del af en religiøs majoritet, men der er klart 
uenigheder internt om religionens rolle i samfundslivet. Man kan 
også være diasporajøde, hvilket mange stadig er på minoritetens 
vilkår. Men valgfriheden er der. I Danmark er det jødiske samfund 
skrumpet ind, da mange af egen lyst er rejst til Israel. I Egypten 
var der endnu i 1950’erne er stort jødisk samfund, men på grund 
af krigene følte de sig presset ud, og der er meget få jøder tilbage i 
landet, hvis der overhovedet er en synagoge tilbage.

Så jødeproblemet flyttede sig. Jøderne var ellers gennemgå-
ende accepteret i den muslimske verden, men de er det slet ikke 
i samme grad mere. Og som overrabbiner Bent Melchior engang 
sagde det: Europæerne havde engang et jødeproblem, nu har de 
fået et muslimproblem.

ISLAM IGEN
Tyrkerne er ikke arabere. Så selv om tyrkerne antog islam, der 
arabiske skriftsprog og den muslimske kultur generelt, så har tyr- 
kerne næppe haft det samme forhold til islams oprindelse og stor- 
hedstid, som araberne havde og har. Islam var i tyrkerperioden nok  
mere en kulturform end en åndsmagt. 

Måske er det signifikant for denne distance, at generalen Kemal 
Atatürk efter 1918 dannede et nationalt og verdsligt Tyrki efter 
vestligt forbillede oven på ruinerne af Det osmanniske Rige og også 
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nedlagde kalifatet. Det nye Tyrki afstod også fra sin gamle magt-
position i Mellemøsten.

Her var det under første Verdenskrig og efter kommet til et slags 
‘arabisk forår’ i opgøret med Det osmanniske Rige, og de statsdan-
nelser, vi kender fra Mellemøsten, blev grænsedraget i denne 
periode. Der opstod flere kongedømmer, flere blev igen opløst og 
erstattet af diktaturer. I Baath-partiet, som var mellemstatsligt, 
tegnede sig konturerne af verdslige regimer, flere af socialistisk 
art, som egentlig gerne ville med på ‘den moderne vogn’ med uden 
større held. Den afgørende faktor i området i mellemkrigstiden 
var dog England og Frankrig, som mere eller mindre delte området 
imellem sig som mandatområder, og mandatet var hentet fra Fol-
keforbundet. De europæiske stormagter medbragte en overlegen 
militærmagt, ditto teknologi og europæerne følte sig i alle hense-
ender araberne overlegne. En væsentlig del af hadet mod Vesten 
kan skyldes denne kollektive erindring. 

Efter 2. verdenskrig blev afkoloniseringen en realitet lige så  
langsomt. Også de arabisk, muslimske stater blev herrer i eget  
hus. Da Egyptens præsident Nasser i 1956 lukkede Suezkanalen  
og skabte den første oliekrise, som var en forsyningskrise, var  
det europæiske svar militært. Først i 1970’erne begyndte de olie- 
producerende arabstater at dreje på den økonomiske olieknap, 
og først da blev det nok offentlig erkendt i Vesten, at man i sin 
rigdom var afhængig af netop olieleveranser, hvorfor interessen 
for området og islam steg betydeligt. Det havde man oprigtig talt 
ikke behøvet før.

Samtidigt var mange ‘gæstearbejdere’ fra muslimske lande kom-
met til Europa. De blev gennemgående mødt positivt, for der var 
brug for dem, men de var fremmede og havde en anden kulturel-
religiøs baggrund end den europæiske. I løbet af 90’erne steg 
islam-problemet for Vesten i og med, at den ekstreme islamisme 
blev tydelig – kulminerende i det store angreb på New York i 2001. 
Dér startede ‘krigen mod terrorisme’, som præsident Bush udtrykte 
det, og den krig er fortsat ikke mindst i europæisk sammenhæng. 

Imens har Vesten så ført sine krige i Irak og Afghanistan, og de 
har næppe dulmet det hadske bål, Egypten har oplevet sine om-
væltninger, Libyen er i opløsning, Tunesien prøver at balancere, 
og Syrien er ramt af borgerkrig på femte år. Så Mellemøsten er i 
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brand, og mange i Vesten opfatter islam som en decideret trussel, 
en voldelig og hensynsløs religion. Og det går så også ud over de 
mange millioner muslimer, som bare gerne vil have lov til at være 
gode muslimer og også gode samfundsborgere, hvor de nu end er 
og bor.

Man bør være opmærksom på, at ekstremisme også har trivedes 
inden for jødedom og kristendom. Eksemplerne er mange og vari-
erede. Det specifikke ved den religiøse ekstremisme generelt er, at 
den legitimerer sig ved at henvise til Gud som overinstans. Derved 
kan enhver handling retfærdiggøres på det mentalt-religiøse 
niveau. Man er i en ‘større’ sags tjeneste.

KRISTENDOMMEN IGEN
Omkring forrige århundredskifte følte den kristne europæisk-
amerikanske kultur sig alle andre overlegen og troen på fremskrid-
tet fortrængte mislyde. Første Verdenskrigs slagmarker blev en 
lærestreg. Perioden op til krigen havde været domineret af betyde-
lige videnskabelige og tekniske fremskridt, ligesom kristendom-
men i kraft af store folkelige vækkelser i det protestantiske område 
mente sig i stand til at omvende alle – både indadtil og udadtil 
(mission) – til den sande religion og den sande moral.

Men andre stemmer blandede sig unægtelig også. De naturvi-
denskabelige landvindinger satte et spørgsmålstegn ved religio-
nens verdensoplevelse, Oplysningstidens frihedsidealer havde 
gjort religionen til et individuelt selv-valg og ikke mindst Udvik-
lingslæren (Darwinismen) fra omkring 1860 underminerede ud fra 
sit videnskabelige synspunkt den folkelige afhængighed af Biblen 
som autoritet. Var Adam og Eva virkelig de første mennesker på 
jord, og hvordan skulle Kain have fundet sig en kone i landet Nod?

I denne åndelige diversitet mellem stærke kræfter satte marx-
ismen-leninismen sig igennem i det gamle russiske zarrige ved 
revolutionen i 1917. Det var en politisk-moralsk bevægelse, grundet 
på Karl Marx’ økonomiske teorier og den omfattende industrialise-
ring af Vesten, som ifølge denne lære med videnskabelig nødven-
dighed måtte ændre verdens gang mod et kommunistisk samfund. 
Rusland blev til Sovjetunionen, og den russisk-ortodokse kirke 
fortrængt og bekæmpet. Kommunismen mente at kunne afskaffe 
religionen som det ‘opium for folket’, man mente det var. Men 
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selv fik kommunismen en semi-religiøs karakter som Sandheden. 
Kommunismen var som socialisme en stærk ideologi helt frem 
til Sovjetunionens sammenbrud omkring 1990, hvor mange af de 
interne rædsler blev afsløret. I dag er den russisk-ortodokse kirke 
tilbage som politisk faktor i Rusland.

I Tyskland opstod i kølvandet på nederlaget i 1. verdenskrig 
nazismen (nationalsocialismen), som var en nationalistisk udgave 
af fascismen, tilsat en raceteori, som man også mente at kunne 
begrunde videnskabeligt. Følgen blev de store udryddelser af jøder, 
men også andre mindre folkeslag, og 2. verdenskrig endte med 
Tysklands totale nederlag. I løbet af 30’erne blev store dele af det 
tyske kirkeliv nazificeret, men fraktionen Die Bekenntnis Kirche 
holdt stand.

Efter krigen havde man i Vesteuropa antagelig fået nok af disse 
stærke ‘ånder’, der havde bekriget hinanden, og vægten blev lagt 
på genopbygning og materielt fremskridt. Ungdomsoprøret om-
kring 1970 satte sig ikke varige politiske spor, men var effektivt til 
sætte spørgsmålstegn ved enhver historisk, åndelig eller traditio-
nel autoritet, hvilket medførte et kollektivt tab af overleveringens 
duelighed. Tilbage stod de europæiske statssamfund som verdslig-
gjorte, mens kristendommen nok stadig har fat i kulturens rødder 
og årsrytmens fester. De åndelige pejlemærker for disse samfund 
er i dag snarere Menneskerettighederne og (parlamentarisk) 
demokratiske principper. Nationalismen er blevet tydelig igen i 
det meste af Europa. Det ser noget anderledes ud i USA, for her har 
staten altid været principielt sekulær, men til gengæld er sam-
fundslivet fortsat isprængt megen især kristen religiøsitet. 

AFSLUTNING
Ovenstående skulle gerne vise, at de tre store monoteistiske 
religioner ikke blot i forskellige perioder har været dominerende 
i verdensdelens og klodens historie, men at de også udgør ‘røde 
tråde’ for den historiske proces uanset de omskiftelige omstændig-
heder. Og disse tråde er fortsat virksomme.



Nasrollah Afjei: “Eshgh” (Kærlighed), 2012. 
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ÉN VEJ TIL LIVET
- MAN ER FØDT SOM JØDE, MEN MAN KAN LEVE SOM JØDE PÅ FLERE MÅDER

Af fhv. overrabbiner Bent Lexner

Vi lever i en tid, hvor der peges fingre af andre menneskers måde 

at tænke og tro på. Fordommene trives i bedste velgående. Mit ud-

gangspunkt har altid været, at hvis vi lærer noget mere om hinan-

den og prøver at forstå hinanden, så vil vi have taget et stort skridt 

hen imod, at religionen kan trives og udfoldes på forskellig måde af 

forskellige personer i et samfund, og hvor religion kan være et sup-

plerende positivt tilskud til menneskets tilværelse.

I det følgende har jeg forsøgt at fortælle om den jødedom, som jeg 

lever med. 

jødedom
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Det er nok ikke underligt, at jødedommen har et andet 
  årstal end det gængse. 2016 markerer begivenheder 
omkring kristendommens opståen. Det jødiske årstal 

5777 er udregnet fra verdens skabelse. På et tidspunkt, hvor verden 
begyndte at benytte sig af et fælles årstal, besluttede rabbinerne at 
foretage en optælling af år fra den bibelske litteratur, og man kom 
frem til ovennævnte jødiske årstal. Tallet er ikke nødvendigvis 
udtryk for en religiøs opfattelse af verdens alder. 

Det er ikke kun årstallet, der er forskelligt fra den almindelige 
kalender. Det gælder også den jødiske tidsregning.

Medens den almindelige tidsregning retter sig efter solen, dvs. 
afhængig af jordens kredsløb omkring solen, baserer den jødiske 
tidsregning sig på månens omløb omkring jorden. Månens omløb 
varer nøjagtig 29 dage, 12 timer, 44 minutter og 3 ½ sekund. 12 må-
neder af denne længde i forhold til solåret, vil give en difference på 
omkring 11 dage. Denne forskel udlignes imidlertid derved, at der 
i den jødiske beregning indskydes en hel måned hvert andet eller 
hvert tredje år. Dette bevirker, at vore fester fastholdes i en be-
stemt sæson, i modsætning til de muslimske kalendariske fester. 

Det jødiske døgn regnes fra solnedgang til solnedgang. Denne 
idé stammer fra udtrykket i 1. Mosebog, hvor det siges: “Det blev 
aften og det blev morgen, én dag”. Dette princip er også grunden 
til, at alle jødiske helligdage begynder om aftenen. 

Den ugentlige sabbat er den vigtigste helligdag. Man har sagt, 
at uden denne ville det jødiske folk ikke have eksisteret. Gud 
skabte himlen og jorden på seks dage, og Han holdt op med at 
skabe på den syvende dag og “nød den”, som der står i Torahen. 
Bestemmelsen om at fejre sabbat vægtes meget højt i jødedom-
men, og sabbatten er et pagtstegn mellem Gud og israelitterne. 
Gud siger: “I skal tage vare på mine sabbatter, for det er et tegn 
mellem mig og jer fra slægt til slægt, så at det skal erkendes, at 
jeg, Herren, helliger jer.”

Ritualerne på sabbatten er også med til at understrege såvel da-
gens indhold som dens betydning. Sabbatten starter fredag aften 
ved solnedgang og slutter når man kan se tre stjerner på himlen. 
Den indledes med at moderen tænder de to sabbatlys, hvorefter 
man hylder den jødiske kvinde ved sammen at synge teksten fra 
Ordsprogenes Bog kapitel 31, vers 10-31.
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Sabbatten afsluttes med ord, der måske allerbedst siger noget 
om sabbattens indhold. “Lovet være Du, Herre, vor Gud, verdens 
Konge, som skelner mellem helligt og profant, mellem lys og 
mørke, mellem Israel og folkene, mellem den syvende dag og de 
seks arbejdsdage. Lovet være du, Herre, som skelner mellem hel-
ligt og profant.” Herefter dufter man til krydderier, holder hænder 
op mod lyset og smager på vinen. Til sidst slukker man lyset i 
vinen. Helligdagen er forbi, dagligdagen kan begynde.

Vi skal “nyde” sabbatten, sådan som Gud gjorde. Denne dag 
giver os mulighed for at være sammen med venner og familie og 
dyrke det jødiske fællesskab. Sabbatten har både forbud og påbud 
og det vil føre for vidt at komme dybere ind på disse regler, men 
udgangspunktet er ideen om, at man ikke “skaber” noget nyt 
på sabbatten. Sådan som tingene er inden sabbat, sådan skal de 
forblive i løbet af sabbat. Under disse regler hører blandt andet, at 
man ikke kan benytte sig af nogen form for transportmiddel i løbet 
af sabbattens 24 timer. Med andre ord, hvis man vil deltage i guds-
tjenesten i Synagogen lørdag formiddag, må man bo i gå afstand 
hertil. Jeg ved ikke, om Gud har haft nedenstående i tankerne, da 
ideen om sabbat blev formet, men denne regel betyder, at de jøder, 
som ønsker at overholde reglerne, bor i nærheden af Synagogen og 
dermed i nærheden af hinanden. Her igen en ide bag tankegangen 
om, at jødedommen fokuserer meget på fællesskabet.

Udover sabbatten indeholder det jødiske år en del helligdage, 
hvoraf en del af dem har samme “strenge” regler som sabbatten. 

Rosh Hashanah

Rosh Hashanah (nytår) indleder det jødiske kalenderår. Festen 
kaldes i Torahen “hornblæsningsdagen” og falder i september/ 
oktober. Den fejres i to dage. Årsskiftet benyttes til at gøre en slags 
åndelig status over året, der gik.

Jom Kippur

10 dage efter nytåret fejres forsoningsdagen, Jom Kippur, som reg-
nes for den helligste af alle fester. Dagens tema er tilgivelse. Man 
angrer sine synder og gør bod gennem bøn og faste i et helt døgn. 
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De tre valfartsfester

Pesach, Shavuot og Sukkot kaldes de tre valfartsfester. Udover at 
have et høsttema, markerer hver fest erindringen om en bibelsk 
begivenhed.

Pesach – svarende til påske

Pesach manifesterer udgangen af Egypten og er derfor også et 
symbol på frihed. 

De to første aftener kaldes sederaftener, hvor der, foruden 
serveringen af det vigtige festmåltid, læses om de ti plager og om 
selve udgangen af Egypten. Til erindring om dette spises matzah i 
festens 8 dage. Det er forbudt i Pesach at spise gærede eller syrede 
fødevarer.

Shavuot – svarende til pinse

Shavuot fejres 49 dage – 7 uger – efter Pesach på den halvtredsinds-
tyvende dag. Festen erindrer os om åbenbaringen på Sinaj Bjerg.

Sukkot – Løvhyttefesten

Sukkot fejres få dage efter Jom Kippur. Karakteristisk for løvhytte-
festen er, at man skal bygge en lille hytte (Sukkah), hvis tag består 
af løv, ligesom dem israelitterne byggede under ørkenvandringen.

Blandt festens andre symboler er lulavbuketten, der består af 
fire planter: en citrusfrugt, palmegren, myrte og pilegrene.

Shemini Atzeret og Simchat Torah – Slutningsfesten

Sukkotfestens ottende dag hedder Shemini Atzeret og er en 
selvstændig fest. Dagen efter fejrer man “Torahens glædesfest”, 
Simchat Torah, hvor man markerer afslutningen på læsningen af 
De fem Mosebøger og begyndelsen på den nye læsning.

Ovenstående festers oprindelse stammer fra Torahen. Følgende to 
fester, Chanukah og Purim, kaldes eftermosaiske fester og har et 
lidt mindre religiøst indhold.

Chanukah

Chanukah fejres i otte dage til minde om jødernes sejr over  
grækerne i år 165 f.v.t. Efter makkabæernes sejr blev Templet 
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genopbygget og indviet ved en stor jubelfest den 25. i den jødiske 
måned kislev.

Purim

Purim falder i slutningen af februar eller i begyndelsen af marts, 
og fejres med festmåltider og glad karnevalsstemning til minde 
om begivenhederne, der er beskrevet i Esthers Bog.

Foruden ovennævnte fester markeres følgende kalendariske dage:

Tu bishvat

Tu Bishvat – Træernes Nytår. Denne dato, d. 15. Shvat, benyttedes 
på Templets tid til at afgøre, fra hvilket år tiende til Templet af 
frugttræer skulle gives. I dag er dagens indhold først og fremmest 
træplantning i Israel.

Jom Haatzmaut

Israels uafhængighedsdag, Jom Ha’atzmaut. Den 5. ijar (14. maj 
1948) blev staten Israel oprettet. Dagen indledes med mindehøj-
tideligheder for de faldne i Israels uafhængighedskrig og følges 
derefter af fest og dans.

Jom Hashoah

Mindedag for de jøder, der omkom under 2. Verdenskrig, Jom 
Hashoah. I den jødiske verden er den 27. nisan – årsdagen for 
opstanden i Warszawa’s ghetto – blevet dagen, hvor man mindes 
de seks millioner jøder, der omkom under Holocaust.

Tishah beav

Templets ødelæggelse, Tishah beav. Jødisk tradition knytter denne 
dato til templernes ødelæggelse. Dagen er en fastedag, og særlige 
tekster omkring dagens tema læses.

DE JØDISKE KILDER
Den jødiske litteratur hører til den ældste i verden. I centrum for 
denne står Torahen – De fem Mosebøger. Torah bliver ofte gengivet 
som loven, men betyder egentligt læren – altså Guds belæring til 
mennesket. Torahen er den første del af den jødiske bibel. Profe-
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terne og Skrifterne udgør de to andre dele. På hebraisk benyttes 
navnet Tenach, dannet af forbogstaverne til de 3 dele af Biblen  
– T for Tora – N for profeterne (Neviim) – K for skrifterne (Ketuvim). 
Disse tre dele af litteraturen udgør det, som senere i den kristne 
verden er blevet betegnet som Det gamle Testamente. I Torahen be-
skrives pagten mellem Gud og det jødiske folk. Den skrevne Torah 
er vidnesbyrdet om den evige aktuelle pagt. Der er en nuancefor-
skel mellem den kanon, som vi kender i den kristne verden, og den 
måde, som jøder har sammensat Biblen på. I den jødiske kanon er 
opdelingen af de 24 bibelske bøger ikke i kronologisk historisk ræk-
kefølge, men i en rækkefølge der udtrykker, at Torahen er der hvor 
Gud taler til mennesket, i de profetiske skrifter taler mennesket 
om Gud, og i skrifterne taler mennesket til Gud.

Torahen indeholder beretningerne om den første del af verdens 
historie og går videre til at tale om begyndelsen på det jødiske 
folks historie. Historien om et folk der bliver forpligtet ved mod-
tagelsen af De ti Bud på Sinaj Bjerg. Efter befrielsen fra slaveriet i 

Egypten har man fået 
den fysiske frihed, men 
Gud demonstrerer med 
al tydelighed, at frihed 
ikke er: “Gør hvad du 
vil”, men at frihed er 
afhængig af love og be-
stemmelser, der lærer 

os om, hvorledes vi skal forholde os til vore medmennesker. – Selv 
ytringsfrihed har regler – I den rabbinske tradition har man fastsat 
at der findes 613 forskrifter i Torahen, 365 påbud og 248 forbud. 
Disse forskrifter har været udgangspunkt for det jødiske folks 
eksistens. Overholdelse af reglerne har en central placering i den 
jødiske religion. Dog gælder det at rigtigt mange af ovennævnte 
regler ikke er relevante i vor tid, da de taler om offertjenesten i 
templet, som ikke længere er en del af jødedommen.

Torahen findes i dag i bogform, men oprindeligt var teksten 
nedskrevet i ruller. Ved gudstjenesterne benyttes Torahrullerne. 
Disse er håndskrevet af en særligt uddannet skriver på pergament 
eller på skind. Hebraisk er, som andre semitiske sprog, et konso-
nantsprog. Når man taler hebraisk benyttes naturligvis vokaler, 

 AT FRIHED ER AFHÆNGIG AF 
LOVE OG BESTEMMELSER HAR 
VÆRET UDGANGSPUNKT FOR  
DET JØDISKE FOLKS EKSISTENS

«
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men det er konsonanterne, der afgør ordenes grundbetydning. 
Under det babylonske fangenskab omkring det 5.århundrede før 
vor tidsregning, udgik hebraisk som talesprog og bestod “kun” 
som gudstjenestesprog. For at fastholde den rigtige måde at udtale 
ordene på udarbejdede rabbinerne et vokalsystem, som hjælper os 
ved læsningen af den bibelske tekst. 

Tenach kaldes Den skriftlige lære i modsætning til den mundt-
lige lære, Talmud. Tenach er en afsluttet størrelse og der kan ikke 
lægges noget til eller trækkes noget fra af det som én gang for alle 
udgør den jødiske bibel. Hvornår Tenach egentligt fremstår som 
et samlet værk er svært at sige, men da den første oversættelse fra 
hebraisk til græsk, den såkaldte Septuaginta, sker omkring år 200 
før år 0, må den i alle fald have foreligget på dette tidspunkt.

TALMUD 
Efter katastrofen i år 70 efter vor tidsregning, hvor det andet 
tempel blev brændt ned af romerne, var risikoen for, at det jødiske 
folk ville forsvinde meget stor. Enkelte rabbinere så situationen i 
øjnene og kom en ny katastrofe i møde. Man flyttede det religiøse 
centrum fra templet til synagogen, og man blev klar over, at de 
mundtligt overleverede regler, som var gået fra generation til 
generation, måtte nedskrives. Dette skyldtes blandt andet fari-
sæerne. I jødisk tradition er farisæerne direkte årsag til, at folket 
blev bevidst om værdien af overholdelse af love og forskrifter. Det 
er værd at bemærke, at når man almindeligvis ikke anser ordet 
farisæer for at være særligt positivt, skyldes det nok, at farisæ-
erne jo konkurrerede med en ny bevægelse der var opstået på den 
tid, nemlig spiren til kristendommen. Resultatet af farisæernes 
anstrengelser blev et samlet bogværk Talmud. Talmud består af to 
dele. Mishnah og Gemara. Den version som opstod i Babylon blev 
den toneangivende og er den udgave som studeres den dag i dag. 
Bogværket består af 5894 foliesider.

 Mishnah blev redigeret i Israel omkring år 200 e.v.t og inde-
holder regler for jødisk liv baseret på Torahens tekst. Gemara 
er rabbinernes livlige diskussioner om disse regler. Mishnah er 
inddelt i 6 hovedafsnit, og hver del er så inddelt i traktater. Den 
første del handler om bestemmelser, der knytter sig til et land-
brugsfolk. Her findes bestemmelser om såning, plantning og om 
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de forskellige afgifter som skulle afleveres til templet. Anden del 
indeholder bestemmelserne om sabbat og helligdagsreglerne. 
Tredje del beskæftiger sig med familieforhold, som f.eks. regler 
om indgåelse af ægteskab og om skilsmisser. Fjerde del om civile 
og strafferetslige forhold, mens femte og sjette del taler om regler 
af rent kultisk karakter.

Man kan måske få et indtryk af hvorledes en tekst i Mishnah 
behandles ved nedenstående udpluk, som beskæftiger sig med 
civilret.

To personer holder fast i et stykke tøj, når de står foran en dommer. 

Den ene siger: Jeg har fundet det, og den anden siger: Jeg har fundet 

det. Eller det kunne være, at den ene siger: Det hele er mit, medens den 

anden siger: Det hele er mit. I sådanne tilfælde skal den ene sværge på, 

at han i alle fald ikke ejer mindre end halvdelen, på samme måde som 

hans modpart skal sværge det samme. Herefter skal de dele værdien 

af genstanden. Hvis den ene siger: Det hele er mit og den anden siger: 

Det halve er mit, så skal den første sværge at han ikke ejer mindre 

end tre fjerdedele og den anden skal sværge på, at han i alle fald ikke 

ejer mindre end en fjerdedel. Herefter får den ene tre fjerdedele og den 

anden en fjerdedel.

Af ovennævnte Mishnah kan man blandt andet se, hvor forsigtig 
man i jødedommen har været med at folk skulle sværge. Gemara 
vil nu begynde at diskutere, hvordan situationen egentligt er 
opstået, hvordan de begge kan påstå, at de ejer den pågældende 
genstand, og om hvornår man egentligt opnår ejerskab af en 
bestemt genstand.

At man også kan finde andet end “kedelig” jura i Talmud, kan 
følgende citat være et godt eksempel på. En rabbiner har sagt: “To-
rahens ord kan kun bevares af mennesker, der viser ydmyghed”. 
Til dette fortælles det, at den romerske kejserdatter spurgte den 
berømte rabbi Jehoshua ben Chananja, som var meget grim, om 
hvorvidt visdom kan bevares i grimme kar. Rabbinerens svar lød: 
“Din far, kejseren, han opbevarer vel sin vin i lerkar!” “Hvor skulle 
han ellers opbevare den”, spurgte kejserdatteren. “I er dog meget 
fornemme. Burde han ikke opbevare vinen i sølv- og i guldfade?” 
Datteren gik så til sin far og sagde til ham, at man skulle hælde 
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vinen op i sølv og guldfade. Det viste sig så, at vinen blev sur og 
kejseren blev vred og spurgte sin datter: “Hvem har givet dig dette 
råd?” “Det har rabbi Jehoshua”. Kejseren kaldte på rabbien og 
spurgte ham: “Hvorfor har du sagt sådan til min datter”? Hvorefter 
rabbien svarede: “Jeg har givet hende det svar, der stemte overens 
med det, hun selv sagde”.

Gemara refererer rabbinernes diskussioner. Diskussionerne er 
utallige og er kronet med legender og historier. Selvom, at også 
Gemara er opdelt i traktater, er det at finde behandlingen af et 
bestemt tema meget vanskeligt, fordi man midt i en diskussion 
om et bestemt tema inddrager parallelle problemstillinger. Selv-
følgelig diskuteres de enkelte spørgsmål i en sammenhæng, men 
ofte benytter man sig af en terminologi, som bedst betegnes som 
apropos. Midt i en diskussion om hvordan et emne skal forstås, 
kommer teksten og siger: “apropos” – mens vi taler om dette, så 
skal jeg lige tilføje noget. Og så fortsætter teksten med forskellige 
udsagn, som reelt ikke har noget at gøre med det før diskuterede 
tema. Hvor Mishnah er skrevet på hebraisk efter perioden i Ba-
bylon, er Talmud skrevet på aramæisk som var talesproget under 
babylontiden. Studiet af Talmud er meget essentiel for den tradi-
tionelle jødedom og kræver en vis form for intellektuel indsigt. 
Alene det at finde rundt i Talmud kan være vanskeligt, men med 
moderne teknologi – efter at Talmud er lagt ind på nettet – er 
opslag i værket blevet muligt selv for ikke særligt kyndige.

HVEM ER GUD?
En legende fortæller om, hvorledes rabbineren i en menighed ved 
afslutningen af Jom Kippur gudstjenesten henvender sig til en af 
menighedens medlemmer. Man skal vide, at Jom Kippur er den 
store forsoningsfest, hvor faste og bøn hele dagen i synagogen 
er væsentlige elementer. Rabbineren spørger manden: “Jeg ved, 
at du ikke kan hebraisk og derfor ikke har kunnet følge med i 
gudstjenesten, alligevel har du været her hele dagen. Hvad har du 
fået tiden til at gå med?” “Det skal jeg sige dig”, svarede manden. 
“Denne dag er jo beregnet til at se tilbage på året, der er gået og se 
på, hvilke ting man har gjort forkert i det forgangne år. Du ved, at 
jeg har en lille skrædderforretning. I årets løb har der nogle gange 
været situationer, hvor jeg ikke har været helt ærlig. Et par gange 
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har jeg taget mere for varerne, end jeg egentligt burde, andre 
gange har jeg undladt at give mine kunder stofrester tilbage. Disse 
ting ville jeg gerne undskylde og bede Gud om at tilgive mig. Men 
så kom jeg til at tænke på, hvad Gud har gjort i årets løb. Verden 
har set naturkatastrofer, hvor mennesker er omkommet, har set 
børn blive forældreløse og andre forfærdelige ting. Alt er kom-
met fra Gud. Så henvendte jeg mig til Gud og sagde: Hvis du vil 
tilgive det, jeg har gjort, så vil jeg tilgive dig det, du har gjort”. 
Rabbineren så på manden og sagde til ham. “Egoist! her havde du 
nogle argumenter, som kunne have fået Gud til at tilgive alle men-
neskers synder, og så tænkte du kun på dig selv”. Måske en meget 
god måde at prøve at forstå, hvorledes jøder opfatter Gud på. 

Efter jødisk opfattelse er der kun een Gud. Enhver opdeling af 
Gud i principper, det gode eller det onde er fremmed for jødedom-
men. Spørgsmålet om Guds eksistens eksisterer ikke i Jødedom-
men. Guds eksistens er givet. Udgangspunktet er: “I begyndelsen 
skabte Gud Himlen og Jorden”. Her er der tale om noget, der 
eksisterer og danner rammen for menneskehedens eksistens.  
Gud er verdens Herre.

Ved morgenbønnens indledning læses en rabbinsk tekst som er 
komponeret i det 11. århundrede. Teksten taler om Guds storhed og 
evig eksistens.

Verdens Herre har regeret, før noget væsen blev skabt.

Fra den tid, da alt blev til efter Hans vilje,

da kaldtes Han ved kongenavn.

Og når alt engang forgår, vil Han, den ophøjede, alene regere.

For Han var, Han er, og Han vil vedblive med at være i herlighed.

Han er én, og ingen anden kan lignes med Ham,

ingen sættes ved siden af Ham.

Han er uden begyndelse, uden ende,

Hans er magten og herredømmet.

Han er min Gud, min levende befrier og klippen,

når jeg er bange i nødens stund.

Han er mit banner, min sikre tilflugt,

min lod og del, når jeg påkalder Ham.

I Hans hånd overgiver jeg min ånd, om jeg sover eller er vågen;

og med min ånd, også mit legeme. Herren er med mig, jeg frygter intet.
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Den bibelske litteratur giver Gud mange navne. Et af Guds “navne” 
er Hamakom – den allestedsnærværende. Gud er altså overalt og 
Gud findes overalt, hvor man giver Ham lov til at komme ind.

Det var Abraham, der som det første menneske filosoferede sig 
til tanken om en usynlig Gud. Denne ide er så gået videre i de mo-
noteistiske religioner. Jødedom tager ikke patent på Gud. Vi tror, 
at alle mennesker kan finde Gud, og at der er mange veje til Gud. I 

modsætning til de to andre 
monoteistiske religioner 
findes der ikke mission i jø-
dedommen. Årsagen ligger 
i forrige sætning. Profeten 
Malakias siger det meget 

tydeligt: “Har vi ikke alle den samme fader? Er det ikke den samme 
Gud, der har skabt os? Hvorfor er vi da troløse mod hinanden og 
bryder vore fædres pagt”? 

Ofte nævnes det, at hvis det er sådan, at der “kun” er en Gud, så 
er der også kun én menneskehed. Hvis dette virkeligt blev forstået 
af alle mennesker, ville verden se temmelig anderledes ud. 

GUDSTJENESTE
Den jødiske gudstjeneste er opbygget af fastlagte bønner og deres 
gentagelse gør, at vi måske kommer til at sige bønnerne mere 
automatisk end godt er. Spontan bøn er ikke fremmed for jøde-
dommen, men en spontan bøn vil jo altid kun afspejle det enkelte 
menneskes tanker og følelser. Ideen om bøn som institution findes 
allerede i Torahen. I 2. Mosebog lyder det: “I skal tjene Herren, 
jeres Gud” og i 5. Mosebog står der: “I skal tjene Ham i hele Jeres 
hjerte”. Rabbinerne har spurgt: “Hvad er det for en gudstjeneste, 
der foregår i hjertet”. Hvad er avoda shebalev? Og svaret: “det er 
Tefilah” – “det er bøn”.

Det fortælles om den berømte rabbi Levi fra Berditschev, at han 
en dag gik frem mod en af de personer der havde deltaget i guds-
tjenesten, strakte sin hånd ud i mod ham, og sagde: “Velkommen 
hjem”. Manden kiggede på rabbineren og sagde, at han da ikke 
havde været bortrejst. “Det er nok rigtigt, at du fysisk ikke har 
været borte, men dine tanker har været langt væk. Derfor byder jeg 
dig velkommen tilbage”.

 ENHVER OPDELING AF GUD I PRIN-
CIPPER, DET GODE ELLER DET ONDE, 
ER FREMMED FOR JØDEDOMMEN

«
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I de bibelske tekster har vi to forskellige former for tilbedelse 
af Gud. Den ene er bøn. Man har sagt, at der findes 140 episoder i 
Biblen, hvor mennesker beder, og i 97 tilfælde får vi oven i købet at 
vide, hvad der bedes om. Jakob beder inden mødet med Esau, Han-
nah beder for sit barn. Bønner der er spontane og direkte. Nogle 
meget korte: Moses bøn for sin søster Miriam: “Helbred hende”.

Ved en anden lejlighed refereres Moses’ lange bøn for at opnå, at 
Gud vil tilgive folket efter synden ved Guldkalven. Bønner udtales, 
fordi omstændighederne kræver det.

Den anden form for oprindelig gudstjeneste er offertjeneste. 
Men offertjenesten kunne ikke være spontan. Torahen er fyldt 
af regler om, hvorledes, hvornår og af hvem ofre kunne bringes. 
Oprindeligt kunne det foregå i Tabernaklet, det transportable 
tempel, senere kunne det kun foregå i templet i Jerusalem. Her er 
ikke plads til spontanitet. Historien om hvorledes Nadav og Avihu, 
Arons to sønner, bringer et spontant røgoffer, fører til deres død. 
Præsteslægten skulle varetage ofringerne, og ved nogle af ofrin-
gerne skulle der fremsiges særlige tekster.

Der fandtes altså to former for tjeneste for Gud: bøn og ofringer. 
Een spontan, een reguleret. Een kunne siges alle vegne, en anden 
var direkte afhængig af et tidspunkt og et bestemt sted. Disse to 
former blev forenet i den form for gudstjeneste vi benytter os af i 
dag.

Offertjenesten kunne ikke fortsætte efter ødelæggelsen af Det 
første Tempel i år 586 før vor tidsregning. Mange jøder var ført 
i eksil til Babylon. Hvordan kunne de føre jødedommen videre 
i diasporaen? Løsningen blev forsamlinger. Man samlede sig i 
nødens stund. Man begyndte at studere og bede. Man sad ved 
Babylons floder og sang og talte om Jerusalem. Fællesskabet gav 
styrke i det fremmede.

Anderledes var situationen i Israel. En del af det jødiske folk 
boede fortsat indenfor Israels grænser. De jødiske ledere var be-
kymrede over den voldsomme assimilation, der havde fundet sted. 
Et af de tydeligste tegn på assimilationen er beskrevet i Nehemjas 
Bog, hvor det siges, at halvdelen af befolkningen talte et af de 
sprog, som de forskellige nationer talte, men Judas sprog talte 
man ikke. En af måderne til at bekæmpe dette, var at give folk 
noget, de kunne være fælles om. Der skulle skabes en fællesnæv-
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ner. Man indførte hebraisk i fællesskabet og hermed opstod faktisk 
de første spirer til institutionen synagogen. Nu skabte man en 
form for “tjeneste for Gud” som ikke var hellig, fordi man bragte 
ofre, men fordi folk samledes der, studerede og bad. Templet var 
væk, ofringen var borte, synagogen blev samlingsstedet, ofringer 
blev ændret fra handling til ord. Nu blev bønnen reguleret med 
inspiration fra offerhandlingen. Bøn til fastsat tid, med fastsat 
tekst. I modsætning til tavsheden omkring offerhandlingen, blev 
tjenesten til ord.

De tre daglige gudstjenester trådte i stedet for ofringer. Morgen-
gudstjenesten og eftermiddagsgudstjenesten blev fastlagt tids-
mæssigt, sådan som disse ceremonier havde fundet sted i Templet. 
Aftengudstjenesten fik fra starten ikke helt den samme status, da 
der ikke var tale om et fastlagt offer om aftenen. Lidt efter lidt blev 
aftengudstjenesten dog også en naturlig del af de fastlagte bønner.

LØN OG STRAF
I alle religioner findes der ideer om løn og straf. Denne tankegang 
findes også i jødedommen. Interessant er det dog, at der kun 
findes to eksempler i hele Torahen på, at Gud lover mennesket 
løn for gode gerninger. Det ene tilfælde er i buddet om, at vi skal 
ære vor far og mor. Hvad så med det der kommer efter vor jordiske 
tilværelse. Mange har undret sig over at Torahen er meget ord-
knap, når det drejer som om begrebet livet efter døden. Det er dog 
ikke anderledes, end at Torahen jo heller ikke lærer mennesket, at 
der findes en Gud. Selvfølgeligheder tales der ikke om! Ved jødiske 
begravelser afsluttes der med sætningen fra Prædikerens Bog om, 
at støvet vender tilbage til jorden, hvorfra den er kommet, og at 
sjælen vender tilbage til Gud, som har givet den. Uanset at der 
også inden for jødedommen findes ideer om hvorledes tilværelsen 
i evigheder vil tage sig ud, er den rabbinske jødedom fattig på den 
slags forestillinger. Marcus Melchior siger et sted, at bevidstheden 
om Gud som den ypperste retfærdighed viser os, at der må være 
et sted og en tid, hvor al uretfærdighed udlignes. I min barndom 
husker jeg et tilfælde hvor Marcus Melchior i synagogen skulle 
gratulere et medlem af menigheden, der fyldte rundt. Alle vidste 
at denne person ikke havde hørt til Guds bedste børn, og man var 
meget spændt på, hvad der ville komme ud af munden på den 
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daværende overrabbiner. Han sagde nogenlunde som sådan: “Vi 
er alle syndere for Herren. Nogen af os bliver opdaget før andre”. I 
jødedommen findes der ingen ide om en opdelt evighed. Altså in-
gen opdelt verden i et himmerige og et helvede. Helvede eksisterer 
ikke. Der er højst tale om en eller anden form for lutring af sjælen. 
Dog er man af den opfattelse, at intet menneske kan have været 
så ondt, at denne midlertidige “straffeperiode” kan strække sig ud 
over 11 måneder. Denne ide går igen i et blandt mange ritualer, der 
knytter sig til den jødiske sørgeperiode efter en mor eller en far.

Syndsbegrebet er naturligvis vigtigt i alle religioner. Synd er 
en realitet. Udgangspunktet for min forståelse er, at Gud har 
skabt os som mennesker og ikke som engle. Det er menneskeligt 
at fejle, ja, det er menneskeligt at synde. Jødedom og kristendom 
ser forskelligt på synden. Kristendommen indeholder ideen om 
arvesynden. Jødedommen anerkender ikke dette dogme. Måske 
kan man udtrykke det ved at sige, at kristendommen lærer en, at 
mennesket begår synd, fordi det er en synder, mens jødedommen 
siger, at det menneske, der er faldet for en bestemt fristelse, er en 
synder. Jødedommen har ikke indbygget en frelser for at frigøre 
mennesket for synd. Mennesket må selv frigøre sig ved hjælp af 
Gud. Denne jødiske anskuelse udtrykkes mange gange i liturgien 
til Jom Kippur. Synd er en realitet, men mennesket kan overvinde 
den. Jødedommen kræver, at vi skal beherske livet, og at vi kan 
hente hjælp hos Gud til dette. I Torahen hedder det: “Synden vil 
tage ophold ved din dør, og den vil trænge sig på hos dig, men du 
vil kunne beherske den”. Vi er kun mennesker, og vi vil fra tid til 
anden begå fejl. Til dette siger jødedommen: “Vær opmærksom 
på, at du ind i mellem ikke har kunnet beherske den. Erkend det! 
Beklag det! Og bevis overfor dig selv, at næste gang du står i den 
samme situation, vil du forsøge at handle ret. Hvis du gør det vil 
du få tilgivelse.” 

En glimrende illustration på dette findes i historien om Josef 
og hans brødre. Josef er blevet solgt til Egypten og får som hersker 
besøg af sine brødre. Efter brødrenes første besøg, fortælles histo-
rien om, hvorledes Josef har sørget for at et sølvbæger bliver fundet 
i Benjamins sæk. Som straf for dette, skal brødrene efterlade 
Benjamin i Egypten, mens de selv kan vende tilbage til Goshens 
Land. Nu viser Juda sig fra sin bedste side og holder en tale der 
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taler om de følelser, som brødrene har ved at skulle efterlade deres 
yngste bror hos Josef og Juda tilbyder sig selv i stedet for Benjamin. 
Han kan ikke under nogen omstændigheder være med til at svigte 
Benjamin. Til denne rørende tale er Josef reaktion tydelig. “Da 
kunne Josef ikke beherske sig over for alle der stod omkring ham … 
og han gav sig til kende for sine brødre”.

De bibelske kommentatorer har spurgt, hvad der gør, at Josef 
ikke længere kan beherske sig. Et af de mulige svar, og som også 
illustrerer ideen om tilgivelse i jødedommen, er følgende: Uanset 
hvad der er gået forud, konstaterer Josef nu, at brødrene ikke læn-
gere lader en bror i stikken. De har åbenbart lært af deres synd, da 
de solgte ham til Egypten. I princippet står brødrene i den samme 
situation som dengang. Såvel Josef som Benjamin er “jo” kun 
halvbrødre, idet kun de to er børn af Rakel. Da muligheden op-
stod, kom de af med Josef. Nu er muligheden for, at de kan komme 
af med Benjamin. Men nej! De har lært af deres første fejltagelse 
og den rabbinske ide er nu, at når man kommer ud i en situation, 
som ligner den, hvor man fejlede, og nu viser, at man denne gang 
kan beherske synden, så får man fuld tilgivelse.

 
SEKSUALITET
I jødedommen har man fastholdt en vis form for kønsopdeling. 
Mænd er forpligtet til fælles gudstjeneste i modsætning til 
kvinder. Kvinder fremsiger deres bønner, når det passer ind i 
hjemmets situation. En af årsagerne er kvindens rolle i jødedom-
men. I Babylon opstod den tradition, at den jødiske kvinde er den 
afgørende faktor for det religiøse fællesskab. Er man født af en 
jødisk kvinde er man jøde! I dette tilfælde er det helt ligegyldigt, 
hvem faderen er. Et kendt udtryk stammende fra en hebraisk/tysk 
dialekt taler om “di jiddishe mamme”, den jødiske mor. Hun er 
den afgørende person i familien og hendes “gudstjeneste” ligger 
først og fremmest i at få hjemmet til at fungere. Familielivet er 
en meget betydelig faktor og et udtryk fra Talmud siger, at den, 
der ikke er gift, kun er et halvt menneske. Ægteskab er en religiøs 
forpligtelse og det seksuelle samvær ligeså. Nogle gange, som for 
eksempel i historien om Jakob og Rakel, benytter Torahen sig af et 
meget frimodigt sprog. “Så arbejdede Jakob syv år for Rakel, men 
de forekom ham som få dage, fordi han elskede hende. Da sagde 
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Jakob til Laban: Giv mig min hustru, for min tid er inde, så jeg må 
være sammen med hende”. 

Den senere ide fra den tidligste kristendom om, at man var 
særlig hellig, hvis man afstod fra at leve sammen med en kvinde, 
er totalt fremmed for jødedom. Sex er en vigtig del af tilværelsen. 
Torahen har bestemmelser for sex, og rabbinerne har behandlet 
dette tema på lige fod med alle andre bestemmelser fra den bibel-
ske litteratur. Rabbinerne accepterer, at kvinder har et seksuelt 
begær på samme måde som manden. I modsætning til den vic-
torianske indstilling, der udtrykker, at det ikke var kvindeligt at 
nyde det seksuelle samvær, taler rabbinerne om, at manden har en 
religiøs forpligtelse til at tilfredsstille sin hustru. Lidt spændende 
er det at konstatere, at rabbinerne har bestemt, at en mand ikke 
kan skifte job uden sin hustrus accept, hvis dette vil betyde, at han 
ikke i tilstrækkelig grad kan tilfredsstille sin hustrus seksualitet. 

Når vi taler om seksualitet, er der en del temaer, der altid kom-
mer på tale. Man spørger ofte om, hvordan jøder ser på homosek-
sualitet. Som det gælder for alle andre dele af jødedommen, er 
der naturligvis mange meninger, og de fleste jøder vil nok ikke 
spørge rabbineren, inden de indgår i et i et homoseksuelt forhold. 
Det er klart, at som udgangspunkt er samlejet også et spørgsmål 
om slægtens videre beståen, men dog ikke anderledes, end at 
rabbinerne tydeligt giver besked om, at seksuelt samvær også er 
tilladt under graviditet. En del rabbinere i vor tid konstaterer, at 
anderledes former for seksualitet ikke er tilladt i jødedommen, 
men at overtrædelse af disse forbud ikke betragtes anderledes end 
overtrædelse af andre forbud og påbud. 

Et andet spørgsmål, der ofte dukker op, er indstillingen til 
abort. Igen har vi en tydelig konstatering af, at jødedommen ikke 
har noget pavesystem. Der findes rabbinere, der under alle forhold 
forbyder abort, idet de på samme måde som den katolske kirke, 
så vidt jeg forstår, betragter et foster som et levende væsen, og 
at dette ikke må “slås” ihjel. Andre er af den opfattelse, at det er 
først ved fødslen, at man kan tale om liv, og derfor kan man ikke 
tale om mord. Nogle mennesker tror, at spørgsmålet om abort er 
et moderne tema. Lad mig her gøre folk lidt klogere. I Mishnah 
siges det at, hvis en kvinde lider under sin graviditet og er bange 
for at føde, og at der kan være risiko for hendes liv, skal man 
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fjerne fosteret fra moderen, idet moderens liv har prioritet frem 
for fosteret. Denne bestemmelse diskuteres så i Talmud, og rab-
binerne må tage stilling til, hvilken risiko kvinden skal være i, 
før at hendes liv prioriteres frem for barnets. Nu er den konkrete 
problematik nok ikke særlig relevant i vor tid, men selv blandt de 
rabbinere, der tillader abort, er man opmærksom på, at det ikke 
bare er “fri abort” i vestens tankegang, men at der “kræves” reelle 
gode grunde til tilladelse til abort. Her kan kvindens psykiske til-
stand være et argument for accepten af abort. Abort af økonomiske 
grunde eller et ønske om et særligt køn er ikke tilladt. 

OMSKÆRELSE
Omskærelsen af jødiske drengebørn på ottende dagen stammer 
fra historien om den pagt, der indgås mellem Gud og det jødiske 
folk. Omskærelsen er et meget vigtigt ritual for jøder og fra tid til 
anden har jøder været villig til at gå i døden for overholdelsen af 
dette ritual. Betydningen af omskærelsen ses måske bedst ved at 
konstatere, at der har været perioder i historien, hvor man forbød 
jøder at omskære. Årsagen var ganske klar. Man mente, at hvis 
man forbød jøderne at omskære, ville jødedommen forsvinde. Må-
ske kan man med denne påstand forstå, hvorfor jøder fastholder 
omskærelsen som en bærende del af den jødiske fremtid.

AFSLUTNING
Ovennævnte indførsel i jødedom dækker generelt den moderne 
ortodokse jødedoms måde at se på religionen på. Den rabbinske 
tradition har været eneherskende i et par tusinde år. I lyset af 
oplysningstiden i Tyskland opstod der i jødiske kredse en retning 
af jødedom, hvor forståelsen for at de gamle bibelske regler skulle 
overholdes, blev forandret. Denne retning er blevet kaldt reform- 
jødedommen og har mange tilhængere ikke mindst i USA. Det  
er min opfattelse, at man i reformjødedommen har valgt at foku-
sere på tro frem for ritualer. Denne retning findes også i Danmark 
i dag. 

Mellem den ortodokse jødedom og reformjødedommen findes 
den konservative jødedom, som på den ene side lægger sig tæt op 
af den traditionelle jødedom og på den anden side accepterer ideen 
om, at man kan fortolke loven i en moderne sammenhæng.
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TRO, HÅB OG 
KÆRLIGHED
- OM HVORFOR KRISTENDOMMEN ALTID TÆLLER TIL TRE

Af Professor, ph.d. Niels henrik Gregersen
 

  Fra far til søn,

  Fra blod og omskæring

  til brød og vin

  Fra offer til frihed

  Fra mur til bord

  Fra flade til perspektiv

  Fra stenblokke til dug

Hein Heinsen, Gud - Trinitetsmaskinen (Gyldendal 2010, 36)

kristendom
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Protestantismen er en samlebetegnelse for den del af kri-
stendommen, der er udgået fra 1500-tallets reformations-
bevægelser. Officielt hedder Folkekirken Den evangelisk-

lutherske Kirke i Danmark. Folkekirken er altså både evangelisk 
og luthersk, og langt størsteparten af nutidens danske kristendom 
befinder sig dermed i den protestantiske fløj af kristendommen, 
der begyndte med Martin Luthers opslag af 95 teser imod afladen 
d. 31. oktober 1517.

Næste år fejres derfor reformationens 500-års jubilæum rundt 
om i verden. Men ikke alle steder! For protestantismen udgør alene 
kristendommens tredje hovedform med godt 800 millioner med-
lemmer ved siden af de øst-ortodokse kirker (ca. 250 mio.) og den 
romersk-katolske kirke (godt 1.000 mio.). De to sidstnævnte kirke-
retninger har ikke speciel lyst til at fejre Martin Luther, og det er 
sådan set meget forståeligt. For Luther brød jo med moderkirken 
i Rom, og dermed kom det til en splittelse af den vestkirkelige 
kristendom. Luther mente heller ikke ligesom de øst-ortodokse, 
at kirkens teologi er bundet til de første syv økumeniske koncilier 
op til år 787. Han mente derimod, at kirken altid skal reformeres 
ved at vende tilbage til kilderne, nemlig til Det Nye Testamentes 
vidnesbyrd om Faderens kærlighed, Kristi nåde og Helligåndens 
kraft. Når først det står fast, var Luther helt med på at sige, at også 
de gamle koncilier (som regel) var i overensstemmelse med Det 
Nye Testamente. Men nok så vigtigt er det, at Luther var enig med 
både katolikkerne og østkirkens teologer om, at Kristus møder vi 
i den helt almindelige gudstjeneste, hvor mennesker bliver døbt, 
modtager brød og vin som Kristi kød og blod ved nadveren, og i 
øvrigt beder til Gud og siger tak til Gud for sin nåde. Den rette tro 
(ortodoksien) findes kun i bønnen og i lovsangen (doksologien). 
Men for Luther var det afgørende, at evangeliet skal modtages i 
frihed – og selv skaber frihed omkring sig. Kristendom drejer sig 
om tro, ikke om kirkens magt, indflydelse og statistisk.

KRISTENDOMMEN SET FRA OVEN
Lad mig alligevel opholde mig lidt ved statistikkerne, for det er al-
tid er godt at se sig selv lidt udefra. Det Lutherske Verdensforbund 
har i dag 72 millioner medlemmer i 98 lande med stærkt voksende 
kirker i Afrika og Asien. Danmark er med sine godt 4,3 millioner 
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lutheranere ganske stor i forhold til befolkningen (76 % i 2016). De 
véd de fleste godt. Men kun de færreste ved, at der faktisk endnu 
større lutherske kirker – ikke kun i Tyskland og de andre nordiske 
lande, men også i Etiopien (6,3 mio.), Tanzania (5,8 mio.) og 
endda i Indonesien (også 5,8 mio.). 

Alligevel er de lutherske kirke er kun en ret lille del af de pro-
testantiske kirker, der i dag anslås at omfatte ca. 800 millioner, 
når man medtager fx de calvinske, anglikanske, metodistiske og 
baptistiske kirker (i alt ca. 250 mio.), og også medregner pinse-
kirkerne og de mange nye uafhængige kirker, der først blev skabt 
i det 20. århundrede. I dag har disse bevægelser ca. 5-600 mio. 
medlemmer. I dag ligger det største teologiske fakultet i verden 
hverken i Rom eller Tyskland eller i USA. Det ligger faktisk i 
Seoul i Sydkorea. Det kan man så tænke lidt over. Det skyldes, at 
kristendommens tyngdepunkt er flyttet fra den nordlige til den 
sydlige halvkugle. I år 1910 boede 82% af de kristne på den nordlige 
halvkugle, kun 18 % i det globale syd. I år 2010 boede kun 39% af de 
kristne i det globale nord, mens 61 % bor i det globale syd.

Men nok om tal. Spørgsmålet er nemlig, hvad der samler kri-
stendommen henover alle dens forskellige retninger. Hvad er det, 
der er fælles og hvad er det, der sætter forskellen mellem de store 
kristne kirkeretninger? 

OM HVORFOR KRISTENDOMMEN TÆLLER TIL TRE 
Lad mig begynde med det fælles kristne – velvidende, at jeg når jeg 
nu begynder at tale om kristendommen indefra, så er mit tilgang 
sandsynligvis meget protestantisk, endda dansk-luthersk. Sådan 
er det, for ingen kan løbe fra sin skygge. 

Kort fortalt mener jeg, at kristendommen, uanset kirkeretning, 
bygger på en lang række treklange. Jeg skal i det følgende forsøge 
at gå igennem to centrale treklange i kristendommen. Det drejer 
sig om treklangen mellem Fader, Søn og Ånd, og det drejer sig om 
treklangen mellem tro, håb og kærlighed. 

Helt generelt kan man spørge, hvorfor tretallet har den gen-
nemgående betydning i kristendommen, som tilfældet er. Mit 
eget bud er, at kristendommen baserer sig på en intuition om, at 
to-tallet ikke når dybt nok ned i forholdet mellem Gud og men-
neske. To-tallet forudsætter en adskillelse mellem Gud og verden, 
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mellem skaber og skabning (nr. 1 og nr. 2). Men kristendommens 
pointe er, at denne adskillelse blev overskredet ved inkarnationen i 
Jesus Kristus – og fortsat bliver det, fordi Gud (nr. 1) bliver ved med 
at træde ud af sig selv for at møde mennesket, hvor vi nu engang 
lever, nemlig i skabelsens verden (nr. 2). At Gud har inkarneret sig 
i Jesus betyder, at Gud (nr. 1) selv er til stede midt i skabningens 
verden gennem at sende sin Søn (nr. 2). Allerede i Guds evighed 
repræsenterede Sønnen/Ordet skaberværket inden for Gud. Men 
alt dette er kun muligt, fordi Helligånden (nr. 3) forbinder nr. 1 og 
nr. 2. Det har Helligånden altid gjort inden for Gud, og derfor er 
Helligånden den side af Gud, der sørger for den levende udveksling 
mellem Faderen og Sønnen, det skabende og det modtagende prin-
cip i Gud. Men på helt tilsvarende måde er Helligånden den, der 
også sørger for flowet mellem skaber og skabning, ja Helligånden 
er selve det evige flow (nr. 3), der forbinder Gud og verden. 

Når Gud overskrider forskellen mellem skaber og skabninger, 
sker det for at muliggøre, at også mennesket fra sin side kan 
overskride adskillelsen fra Gud, og komme til at høre hjemme hos 

Gud. Gud bliver til kød 
(in-carnatio betyder at gå 
ind i kødet), for at menne-
sket skal blive til ånd. Vel 
at mærke, mennesket er 

ånd sammen med alt sit “kød”. Derfor håber man i kristendommen 
på “kødets opstandelse”. Inden for den kristne tradition mener 
nogle (navnlig i vestkirkerne), at dette skal forstås helt bogstave-
ligt, således at kødet genrejses i Guds Rige også i rent slagtermæs-
sig forstand. Andre af kirkefædrene (navnlig i østkirkerne) siger 
ligesom Paulus (1 Korinterbrev 15), at mennesket skal forvandles 
fra et sjæleligt legeme til et “åndeligt legeme”. 

Hvad det så betyder, er der forskellige opfattelser af – lige fra 
oldkirken og frem til i dag. Men ved et store koncil i Konstan-
tinopel i år 381, hvor østkirkerne og vestkirkerne var samlede, var 
man enige om, at opstandelsestroen betyder, at “vi forventer de 
dødes opstandelse og den kommende verdens liv”. At mennesket 
opstår ind i Gud betyder altså, at det er de døde og endnu levende, 
der med alle deres livshistorier (“kød”) skal opstå ind i Gud, og 
dér tage del i det fællesskab mellem levende og døde, som finder 

 GUD BLIVER TIL KØD, FOR AT 
MENNESKET SKAL BLIVE TIL ÅND
«
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sted i “den kommende verdens liv”. Ligesom intet menneske er en 
ensom ø, er det menneskelige fællesskab aldrig uden “verden”, ja 
et univers. 

Af gode grunde har den kristne kirke ikke dogmatiseret opstan-
delsens hvordan og hvorledes. Derimod har man holdt forventnin-
gen og håbet varmt om, at der er i et evigt liv, hvori mennesket 
gives del i Gud egen evighed, og hvor der findes lys og varme og et 
fællesskab, der er større end individet og den enkeltes lille sjæl. 
Hvad der frelses er hele mennesket, dvs. mennesket som en enhed 
af krop og ånd, eller som en “person”. Men ligesom en person 
altid står i forhold til andre personer, står person altid i forhold til 
naturens mangfoldige verden. Men igen: Der findes ikke nogen 
dogmatik om Guds Rigets hvordan og hvorledes – kun at der er tale 
om et evigt fællesskab af hele mennesker i en kommende “verden”.

Inkarnationen betyder som sagt, at den uendelige og evige Gud, 
der er over alt og folder sig rundt om alting, selv går ind under 
tidens og begrænsningernes verden. Nr. 1 gør sig selv til nr. 2. 
Men hermed – det er som sagt pointen – skabes der et flow (nr. 3) 
mellem Gud og verden. Derfor er Gud ikke kun “oven over” verden 
eller “uden for” verden, men Gud er også “i, med og under verden” 
(som bl.a. Luther sagde). Bevægelsen fra Gud til verden (inkarna-
tionen) betyder, at der også kan foregå en bevægelse fra mennesket 
til Gud, så mennesket bliver rummet af Gud. Det viser sig først i 
det evige liv, men det sker allerede her og nu. “Guds Rige er midt 
iblandt jer”, sagde Jesus (Lukas 17), og det kan også oversættes med 
“inden i jer”. 

Afgørende for den kristne tro er det, at Gud ikke er snart barm-
hjertig, snart hårdhjertet, alt efter hvordan vi opfører os. “Gud er 
kærligheden”, hedder det i Johannes-tradition (1. Johannesbrev 
kap. 4), og al kærlighed blandt mennesker er af Gud. Gud er ikke 
bare stor og uendelig og ufattelig, men Guds kærlighed gør, at 
Gud også kan gøre sig helt lille. Det er derfor Gud selv, der går 
ind i skabelsens verden, med al dens ufuldstændighed og skidt, i 
stedet for fornemt at holde sig uden for verdens gang. Nr. 1 (Gud 
som Faderen, altings kilde) gør sig selv til nr. 2 (Guds Søn, der 
deler vilkår med menneskets elendighed). Men det er kun muligt, 
hvis Gud selv i form af Helligånden (nr. 3) sørger for den levende 
vekselvirkning mellem skaber og skabning. Derfor siges det, at 
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Helligånden forstår skabningen indefra, og bringer dets sukke til 
forløsning (Romerbrevet 8). 

Kristendommen forstår derfor sig selv som en nådesreligion, 
der har ophævet lovreligionen så at sige indefra. Guds lov er 
nemlig både “hellig og god”, som Paulus siger (Romerbrevet 7). 
Men problemet er, at loven bliver noget udvortes, der kun viser 
os, hvor dårlige mennesker vi i grunden er. Opgaven er, at loven, 
der stod skrevet på Moses’ to stentavler, skal skrives ind i hjerter 

af kød og blod. Paulus siger det på den måde, 
at enhver kristen skal være ligesom et “brev 
fra Kristus”, og brevet skal være skrevet “ikke 

med blæk, men med den levende Guds ånd, ikke på tavler af sten, 
men i hjerter, på tavler af kød og blod” (2 Korinterbrev 3). Derfor 
taler kristendommen om “den nye pagt” mellem Gud og menneske 
– ja, selve ordet “Det nye Testamente” betyder “den nye pagt”. Også 
på dette sted har kristendommen lært af jødedommen, for også 
profeterne taler om, at Gud vil slutte en ny pagt med Israels hus: 
“Jeg lægger min lov i deres indre og skriver den i deres hjerte” (Je-
remias 31). Når kærlighedens lov bliver skrevet ind i et mennesket 
hjerte, kan det handle ud af omsorgen for næsten, uden at være 
drevet af en frygt for en fremmed Guds dom. I det hele taget har 
kirken altid ment, at den jødiske bibel, Det Gamle Testamente, er 
fuldt af evangelium, og ikke bare af lov.

Nå, nu gælder det om at komme ned på jorden, og ind i sam-
tidens kristendom! Den næste treklang – tro, håb og kærlighed 
– drejer sig netop om, hvordan man kan leve kristendommen i det 
almindelige liv. 

TREKLANGEN AF TRO, HÅB OG KÆRLIGHED
Den romersk-katolske kirkes foretrukne teolog, middelalder-
teologen Thomas Aquinas fra 1200-tallet, talte om tro, håb og 
kærligheder som de tre teologiske kardinaldyder. “Teologiske” er 
de, fordi mennesket ikke selv beslutter sig til at tro, håbe og elske; 
tro, håb og kærlighed er noget, der bliver til som en gave fra Gud. 
“Kardinale” er tro, håb og kærlighed, fordi alt godt liv udspringer 
af dem. Uden tro bliver kristendommen til et spørgsmål om at 
have de rigtige meninger. Og hvis ikke håbet rejser sig midt i et 
meneskeliv, kommer vi til at leve i mismod og frygt. Og hvis ikke 

 DEN NYE PAGT«
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kærligheden er der, er alle gode gerninger ligesom en skal uden 
indhold, kolde handlinger uden varme i. Endelig siger Thomas, at 
tro, håb og kærlighed er “dyder”, fordi man faktisk skal øve sig på 
dem hele livet igennem. 

Luther var enig med Thomas på de to første punkter, men ikke 
på det tredje punkt. For mennesket kan ikke (og skal ikke) søge 
at presse troen frem, ligesom et menneske heller ikke ved en rask 
beslutning kan fremtvinge håbet og kærligheden ud af mismodet 
og hjertets kulde. Men ofte har man gjort forskellen mellem 
Luther og den romersk-katolske tradition større, end den faktisk 
er. I 1800-tallet begyndte lutherske teologer at tale om de “fire 
reformatoriske eksklusivpartikler”

• Skriften alene (vendt mod selvbestaltede kirkelige autoriteter)
• Kristus alene (vendt mod lovens tyranni) 
• Nåden alene (vendt mod tanken om menneskets eget bidrag 

til frelsen) 
• Troen alene (ikke først menneskets kærlighed gør det accepta-

belt i Guds øjne).

I 150 år er disse fire “eksklusiv-partikler” blevet indprentet 
teologistuderende. Men sandheden er nok snarere, at de fire 
principper skal forstås som prioriteringer, der netop inkluderer 
de andre aspekter af den kristne tro. Det siger sig selv, at Luther 
ikke mente, at alting i kristendommen drejer sig om Kristus – og 
ikke om Faderen og Helligånden. Kristus (nr. 2) er netop sendt af 
Faderen (nr. 1), ligesom Helligånden (nr. 3) skal gøre det arbejde 
færdig, som Jesus ikke kunne gøre alene (Læs Johannesevangeliet 
kap. 16). Skriften udelukker jo heller ikke, at der skabes nye gode 
traditioner – reformationen skal jo netop fortsættes og finde nye 
former. 

Nådens primat betyder heller ikke, at mennesket skal gøres til 
en robot, der ikke selv skal handle i Ånden frihed. Og endelig står 
troen aldrig alene, for det var Luthers klare opfattelse, at troen 
ikke kan være til uden at være virksom i kærlighed, hvad også 
Paulus siger (Galaterbrevet 5). 

Luther taler derfor selv om, at tro, håb og kærlighed er “sum-
men af det kristne liv”. 
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… MEN HVAD MED SYNDEN?
Kristendommen selv drejer sig altså om at komme til at leve i tro, 
håb og kærlighed. Men her må ethvert menneske med en smule 
selvindsigt indrømme, at det gør vi bestemt ikke altid. Vi lever det 
mest af vores liv under niveau, så at sige, og det går ud over andre 
mennesker. Den, der mangler selvtillid og dybt inde i sig selv føler 
sig mindreværdig, bliver fx ofte arrogant – på andres bekostning. 

Hele denne mekanisme indfanges med begrebet “synd”. Det er 
ganske vist et begreb, som mange moderne mennesker ikke bryder 
sig om, men sagen selv er ikke så nem at komme udenom. Det 
viser sig nemlig igen og igen, at vi lever under niveau – subopti-
malt, om man vil. Det græske ord for synd betyder at “ramme ved 
siden af”. Men pointen er så, at både troen, håbet og kærligheden 
rammer rigtigt. Her lever vi nemlig i en fuld udfoldelse af, hvad 
det vil sige at være menneske på sit højeste niveau: Troen lever i 
en ubekymret tillid til, at vi på alle sider er omgivet af en guddom-
melig velvilje, der vil os det godt og som selv er kommet os i møde 
i skikkelse af mennesket Jesus. Gud er ikke længere en fremmed 
og ufremkommelig mur, for Gud er i sin evighed, ligesom Jesus 
var i sit levede liv dengang: en der vil befri menneske, også fra sit 
suboptimale selv. Derfor skal mennesket turde håbe og forvente 
sig noget af Gud, nemlig at blive taget imod – ligesom Jesus i sin 
tid tog imod dem, der levede suboptimalt og ramte ved siden af 
(“tolderne og synderne”). I stedet for at være “indkroget i sig selv” 
(Luthers billede på synden) skal mennesket rette sin tro og tillid til 
Gud og rette sin kærlighed udefter mod andre mennesker. Synd er 
derfor svarende en mangel på tro, en mangel på håb og livsmod, 
og en mangel på kærlighed til andet end én selv.

TRO SOM ANTAGELSE, TRO SOM HENGIVELSE
Troen bevæger sig mellem vantroen, der ikke vil åbne sig for andet 
end det kontrollerbare, og overtroen, der flakser mellem at tro 
snart det ene og snart det andet utrolige. Men tro kan betyde flere 
ting, også i det almindelige dagligsprog. Tro kan være det samme 
som antagelser, som vi ikke kan leve vort praktiske liv foruden. Jeg 
antager, at bussen går til tiden, og indretter mig derefter, selvom 
jeg strengt taget ikke kan være sikker på det. Også i videnskaben 
findes der tro, fx den teoretiske antagelser om, at der vil kunne 
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findes naturlige forklaringer på selv de mærkværdigste fænome-
ner, selvom vi endnu ikke kan forklare det og måske aldrig vil 
kunne det. Tro forstået som antagelse rækker ud vores faktiske 
viden, men befinder sig stadigvæk inden for området af det, som 
vi principielt kan opnå mere viden om. Her er det fornuftigt at 
være forsigtig og være skeptisk over for egne forudsætninger. 

Anderledes med tro i personlige relationer. Jeg kan for eksempel 
tro på min elskedes kærlighed, selvom jeg principielt ikke kan vide 
det. Det skyldes, at vi lever vores liv i tegnenes verden, hvor alting 

har betydning, men derfor 
også flere betydninger. 
Kysset er et af de stærkeste 
tegn på kærlighed, men der 
findes både rutinerede kys, 
varme kys, lidenskabelige 

kys, besiddelseskys og Judaskys. Kysset er et tegn med mange be-
tydninger, og derfor er jeg henvist til at tro på min elskedes kærlig-
hed – uden sikkerhed og viden. Tro som hengivelse er derfor noget 
andet og mere end tro som antagelse. Jeg har principielt mulighed 
for at undersøge, om mine antagelser har noget på sig. Men hvis 
jeg sætter en privatdetektiv til at checke min elskedes færden, så 
har jeg allerede mistet troen og er faldet ud af kærligheden. 

Når det drejer sig om tro i personlige forhold er tro og viden ikke 
længere modsætninger. Jeg tror ikke først på det, som jeg ikke ved, 
men det drejer sig om at tro på den elskede, jeg kender. Det sam-
me gælder for tiltroen. Det er vigtigt, at forældre tiltror deres børn 
evner og muligheder og dermed giver dem plads og råderum. Det 
gør man kun, fordi man allerede kender dem, men alligevel tiltror 
dem at kunne mere, end de for øjeblikket kan. Tiltroen bevæger 
sig fra det kendte ind i det ukendte. Uden at tiltroen dermed bliver 
grundløs og umotiveret. 

FRA MENNESKETS TRO PÅ GUD  
TIL GUDS TILTRO TIL MENNESKET

Gudstroen har både med antagelser og med selvhengivelse at gøre. 
Men der kan her være grund til at minde om, at ikke kun men-
nesker tror. Det gør også Gud ifølge en række bibelske traditioner. 
Både jødedommen og kristendommen hævder, at Gud har tiltro 

 RUTINEREDE KYS, VARME KYS, 
LIDENSKABELIGE KYS,  
BESIDDELSESKYS OG JUDASKYS

«
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til mennesket. Gud har skabt mennesket “i sit billede og lighed” 
(1 Mos. 1), for at mennesket skal komme til at ligne Gud og blive 
Guds repræsentant på jorden. Gud bliver også ved med at være tro-
fast mod jøderne, selvom deres tro – ligesom alle andres – indimel-
lem er både skrøbelig og fraværende. I fortællingen om jødernes 
udvandring fra Egypten finder vi den pointe, at der hver morgen 
sendes mannabrød fra himlen for at mætte israelitterne; men hvis 
de gemmer mannaen til næste dag, vil der gro maddiker ud af dem 
(2. Mosebog 16). Gud fratager altså jøderne kontrollen over mor-
gendagen – og lokker dem dermed til at tage troens risiko. 

I Det Nye Testamente hedder det, at mennesket “retfærdiggøres 
ved tro” (Romerbrevet 3; Galaterbrevet 2). Dette var grundstenen 
i Luthers såkaldte “reformatoriske opdagelse”, men spørgsmålet 

er, hvad der menes 
dermed. I nyere tid 
forstås det alt for 
ofte sådan, at et 
menneske retfær-
diggøres over for 

Gud ved intensiteten af sin egen “tro på Gud”. Men i begge tilfælde 
kan Paulus-teksterne ligeså godt oversættes den anden vej rundt, 
så “mennesket retfærdiggøres ved Guds tro”. Dette var den store 
opdagelse, som den kalvinske teolog Karl Barth gjorde i sin Romer-
brevskommentar fra 1917, og som ledte frem nybruddet i det 20. 
århundredes teologi. 

Så spørgsmålet er, om mennesket retfærdiggøres ved Guds tro 
på mennesket eller ved menneskets tro på Gud? Så vidt jeg kan se 
er alternativet falskt. For Gud kan ikke tro på mennesket uden på 
et tidspunkt at få lokket troen frem i mennesket. Heller ikke kan 
mennesket tro på Gud på afstand, fordi menneskets tillid til Gud 
selv er drevet frem af Guds stadige tiltro til mennesket. Det forhol-
der sig ikke sådan, at her står jeg som et ensomt menneske, og nu 
bliver jeg så oven i købet bedt om at “tro på Gud” som en størrelse 
deroppe eller derude. Nej, for også min egen tro – hvis der ikke 
bare er tale selvsuggestion – kommer fra Gud. 

Gud selv er levende tilstede i troen. “Styrk os i det indre men-
neske, at Du må bo ved troen i vore hjerter”. Sådan lyder det i 
nadverbønnen. Gud er tættere på mig selv, end jeg er på mig selv. 

 RETFÆRDIGGØRES MENNESKET VED 
GUDS TRO PÅ MENNESKET ELLER VED 
MENNESKETS TRO PÅ GUD?

«



TRO, HÅB OG KÆRLIGHED     //     67

Gud eksisterer nemlig ikke som én ting blandt andre fysiske ting, 
men “Gud er Ånd” (Johannes 4,24). Anderledes sagt er Guds virke-
lighed til stede, helt som sig selv, alle steder i den fysiske verden. 
Gud er ligesom en cirkel, der har sit centrum alle vegne og som har 
sin periferi ingen steder, sagde man i middelalderen. Verden er 
så at sige fyldt med Gud. Svarende hertil begynder “det evige liv” 
heller ikke først på den anden side af døden, men er der allerede 
nu. Fordi den evige Gud deltager i tiden, deltager også tiden i Guds 
evighed, og bevæger sig I Guds favn.

TRO PÅ GUD, TRO I GUD
Derfor giver det ingen mening at “tro på Gud” uden at “tro i Gud”. 
At tro er at være deltager i Guds stadige aktivitet i denne verden. 
Guds rige er troens, håbets og kærlighedens rige, hvor mennesker, 
der lever “i Gud”, kan strække sig ud over sig selv i troens sans for 
det, som er mere end én selv – men omfatter dem selv. 

At tro på Gud er at leve sit liv “i Kristus”. Gud har taget blivende 
bolig i kødets og rummets verden, men også i individualitetens og 
tidens verden. “Nu er det ikke længere mig, der lever, men Kristus 
der lever i mig”, som mystiker-teologen Paulus skriver (Galaterbre-
vet 2, 20). Derfor har man i teologien altid talt om inkarnationens 
fortsættelse i Helligåndens beboelse af verden. Efter Guds Søns 
gåen “ind i kødet” og efter kødets “indgang i evigheden” igennem 
Jesu opstandelse, forlader Gud ikke sin skabning, men sender 
Helligånden, der “tager bolig” i menneskets hjerte. Helligånden 
både betegner og er Guds personlige nærvær i skabningens verden. 
Hvor Helligånden er, dér er også Kristus og Faderen. Og Hellig-
ånden er altid dynamisk i skabelsen af menneskets be-gejstring 
(be-åndelse).

Derfor er begejstringen måske det allerbedste eksempel på 
troen. For det første er vi i begejstringen grebet af noget, der er 
større end os selv; både begejstringen og troen er passive i deres til-
blivelse, men de er samtidig fulde af lutter aktivitet. For det andet 
er mennesket helt og fuldt til stede, når det begejstres; en mini-
malbegejstring er slet ingen begejstring, ligesom en minimaltro 
slet ikke er nogen tro. For det tredje strækker vi os i begejstringen 
ud over os selv mod det, som vi begejstres over, akkurat ligesom 
der i troen ligger en hengivelse til Gud som den, vi “tror på”. 
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ER TROEN SÅ NOGET RENT PERSONLIGT?
Her kan man så passende spørge, om troen så ikke er et rent 
personligt anliggende? Svaret må vel være, at troen er noget af det 
allermest personlige, der findes, fordi troen inddrager hele perso-
nen. På dette sted er der ingen gylden middelvej mellem for lidt 
og for meget. Her drejer det sig ikke om livsforsigtighed og et fladt 
engagement, men om helhjertethed og indsats. 

Derfor er det i parentes bemærkes lidt mærkværdigt, om man 
for alvor tror, at man kan dele fx Danmarks befolkning op i “dem 
der tror” og “der der ikke tror”. Sagen er jo den, at troen er noget vi 
alle til stadighed bevæger os ind og ud af. Vi ejer ikke troen, men 
får den skænket, og det er svært at forestille sig et helt igennem 
tro-løst menneske. 

Man må derfor håbe på, at Gud fortsætter med at tro på os, når 
vi ikke selv tror Gud, og at Gud fortsætter med at skænke os hjer-
tets tro, når vi ind imellem mister den. Derfor kunne man med 
lige så stor ret sige, at troen er overpersonlig. Troen forudsætter, 
at Gud (menneskeligt talt) kommer os i møde, og at Gud placerer 
sig hos os, så vi kan være tilstede i troen. Dér hvor troen er, dér er 
Gud. Kun den, som Gud har bevæget sig ind i, kan bevæge sig ind 
i Gud. 

Men troen er ikke kun personlig og guddommelig på én gang. 
Troen er også noget fælles, fordi troen også er en ytring af en 
strøm, der forbinder os med hinanden. Troen bliver til som en 
lytten til det fælles Guds Ord, som deltagelse i en fælles lovsang, 
som en dåb til den samme dåb og som en deltagelse i den samme 
nadverhandling. Og troen er ét med kærligheden, der omfatter 
også den, der ikke for øjeblikket tager del i troens fælleskab.

På alle disse måder er troen personlig, men også mere end 
personlig. For troen kommer fra kilder uden for et menneske, som 
så flyder ind og fylder det med tro – i hvert fald for en tid. 

Man kunne her lave et tankeeksperiment: Tænk hvis både tro-
ens virkelighed og Guds virkelighed var afhængig af min tro derpå! 
I så fald ville jeg både falde ud af troen og ud af Gud, når jeg falder 
i søvn om aftenen. Jeg ville blive nødt til at holde mig lysvågen for 
at kunne være i Gud. Hurtigt ville jeg blive ramt af søvnløshed. 

Helt anderledes ser verden ud under troens forudsætning om, at 
jeg er Guds skabning, og Gud er både over mig og i mig. Så er det 
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ikke længere min tro, der lever, men Guds tro, der lever og regerer 
i mig. Det er her inde i midten, at det hele sker. 

Det kunne derfor være en opgave for samtidens kirke at genfinde 
forbindelsen mellem mystik og dogmatik. Troen “i Gud” forudsæt-
ter troen “på Gud”, og omvendt. I kirken tror vi ikke “på” trosbe-
kendelsen, men “gennem” trosbekendelsen. Det er herigennem, 
at vi kan hengive os til den treenige Gud: Skaberen, Frelseren og 
Fuldenderen. 

HÅBETS ÅBNE HORISONT
Skabelsestroen er Gud ske lov ikke noget, den kristne tro har 
patent på. Den deles med både jødedommen og Islam, og med en 
stor del af hinduismen. Tilsvarende må det siges, at heller ikke 
troen og håbet er noget, som kristendommen har fundet på. Jøde-
dommen drejer sig i høj grad om både tro og håb, og mon ikke det 
samme gør sig gældende for Islam? Håbet er også noget, vi finder 
uden for religionernes verden, så intimt er håbet knyttet til det at 
være menneske. Hvor der er liv, er der håb, siger man, og det er 
svært at forestille sig et menneske, der lever fuldstændig uden håb 
og livsmod. 

Det mærkelige ved håbet er, at håbet kan opstå, selvom erfa-
ringen og prognoserne taler imod det. K.E. Løgstrup kaldte håbet 
for det suveræne håb, fordi det melder sig på trods og åbner sig 

for fremtiden, hvad den 
end måtte bringe. Som 
den tjekkiske forfatter og 
senere præsident Václav 
Havel formulerer det (helt 
løgstrupsk, men uden at 

have læst Løgstrup), så er håb “ikke prognosticering. Den er en 
åndens og hjertets orientering, der rækker ud over det umiddelbart 
levedes verden og er forankret et fjernere sted, bag dens grænser”. 
“Jo mere ugunstig den situation er, i hvilken vi bekræfter vort håb, 
jo dybere er dette håb. Håb er ikke simpelthen optimisme. Det er 
ikke en overbevisning om, at noget vil gå godt, men en vished om, 
at noget giver mening – uden hensyn til hvordan det går … det håb 
henter vi så at sige ‘andetstedsfra’”

 MAN MÅ DERFOR HÅBE PÅ, AT GUD 
FORTSÆTTER MED AT TRO PÅ OS, 
NÅR VI IKKE SELV TROR GUD

«
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KÆRLIGHEDENS MANGE FORMER
Vi kommer nu omsider til kærligheden. Engang gik radiojournali-
sten Kaare Gade rundt i Roskilde og spurgte tilfældige mennesker 
på gaden, hvad de mente var det centrale i kristendommen. Med 
meget få undtagelser svarede alle: “Næstekærlighed!” 

Det er en god begyndelse. Samtidig kan man gøre sig tanker 
om, hvorfor svarene mon falder så ens ud? Én mulighed er at se det 
som et udslag af en sekularisering, en mangel på religiøs sensibili-
tet. Mange danskere er forlegne eller usikre med hensyn til at tale 
om Gud eller bare Jesus. Derimod er næstekærlighed noget, som vi 
véd, hvad er. Eller måske er kærligheden kun noget, som vi tror vi 
véd, hvad er? 

En anden mulighed er, at Roskilde-borgerne faktisk godt véd, at 
kærligheden er ét af de steder i den ellers rutinemæssige hverdag, 
hvor tilværelsen viser sig som nåde. Der er fx en særlig glæde ved 
at modtage en gave, som jeg ikke vidste, at jeg havde brug for. Og 
der kan være en endnu større overraskelse over at blive taget imod 
som den, man er, uanset ens egne mærkværdigheder. 

HVAD HAR KÆRLIGHEDEN MED GUD AT GØRE?
Men hvad har kærligheden med Gud at gøre? Ikke nødvendigvis 
særlig meget, så længe min kærlighed til den anden fremkaldes af 
hendes eller hans egen elsk-værdighed. For så udspringer kærlig-
heden jo af selve attraktiviteten, som vi alle kan have mere eller 
mindre af. Det er alt sammen meget godt, men også temmelig for-
udsigeligt. Elskværdige mennesker tiltrækker hinanden omtrent 
ligesom ilden og det tørre træ, nemlig lige indtil enten interessen 
eller træet er brændt op. 

Meget mere har kærligheden med skabelsens Gud og improvi-
sator at gøre, hvis kærligheden opstår “uden grund” eller med en 
pludselighed, i ryk. Eller hvis kærligheden rummer en overopfyl-
delse i forhold til alle ens rimelige eller urimelige forventninger. 
I så fald får vi ikke bare “noget” i kærligheden. Vi modtager “os 
selv” ved at blive set og taget imod af den anden. Her kan kær-
ligheden mellem mennesker opleves som tilværelsens gunst, et 
eksempel på Guds kærlighed neden under alle ting og midt imel-
lem alle mennesker. I kærligheden bygges relationer op og kan 
vokse uden at behøve at gå under eller brænde ud. 
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“Man kan ikke både spise af kagen og samtidig beholde kagen”, 
lyder et ordsprog. Men man kan godt både elske og beholde kærlig-
heden. Ja, faktisk kan kærligheden slet ikke holdes ved lige uden 
at blive brugt. Sådan er det også med venskaber. Man kan ikke 
have et venskab uden at gøre brug af det. Træet er en ressource, der 
bliver brugt op og forsvinder, ligesom kagen er en nydelse, der kun 
kan nydes én gang. Derimod er der den mærkværdighed ved både 
kærligheden og venskabet, at de kun kan vokse, samtidig med at 
de bliver brugt. Kun ved at tappe af dem, bliver der mere af dem. 
Heri ligger kærlighedens særlige guddommelighed. “Så forbliver 
da tro, håb og kærlighed. Men størst af dem er kærligheden”, som 
Paulus siger (1 Korinterbrev 13). 

DET FALSKE DILEMMA: “DEN ENESTE ENE”  
OVER FOR “ALLE OG ENHVER”

I vort gængse kærlighedsbegreb ligger der to modsatrettede ten-
denser. Den ene er at opfatte kærligheden som noget forholdsvist 
enkelt og genkendeligt. Tænk for eksempel på den erotiske tiltræk-
ning mellem to, der “falder for hinanden”. Den anden tendens er 
at opfatte næstekærligheden som noget meget ophøjet og idealt, 
nærmest i lighed med Moder Teresa. Den sidste type kærlighed er 
sjælden, men så meget desto større, fordi den rummer en omsorg 
over for dem, der ellers ikke ser særligt elskværdige ud. 

Denne polarisering af kærlighedsbegrebet er imidlertid proble-
matisk. Ikke fordi der ikke er kærlighed både i forelskelsen og i den 
særlige etiske indsats, for dét er der, i hvert fald som regel. Men 
problemet er, at vi ofte deler kærligheden op i kærligheden til “den 
eneste ene” og til hele den store menneskehed, “alle og enhver”. I 
den nyere flygtningedebat finder vi en ny version af denne polari-
sering: enten elsker du det danske folk (som står dig nærmest) el-
ler også elsker du den fremmede (og så er du en forbandet idealist). 
Det er, kristent forstået, en helt misforstået opfattelse, som både 
østkirkelig, romersk-katolsk og protestantisk kristendom vender 
sig imod.

Dermed overses i øvrigt også de mange og helt naturlige kanaler 
for næstekærligheden i vores daglige liv med hinanden. Kærlighe-
den er at hjælpe hinanden ved at give, hvad der er brug for på tid 
og sted. Barnet, der græder, kalder på omsorg, tryghed, ren ble og 
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varm mælk. Det lidt større barn har brug for kærlighed i form af 
opmærksomhed og interesse. Teenageren har brug for anerken-
delse og accept fra andre end forældrene. Den studerende har brug 
for, at man tager hende eller ham alvorligt som en, der faktisk 
søger viden og tilværelsesorientering. Naboen, som vi møder på 
gangen eller på vejen, har behov for et lille nik og et smil. Kærlig-
heden er her at give den anden den anerkendelse, som han eller 
hun har brug for. Fra os selv véd vi nemlig, at kun sådan bliver 
vi hele mennesker, der kan se både verden, andre mennesker og 
os selv i øjnene. Kærlighedens naturlige levested er blandt helt 
almindelige mennesker, “på jorden”.

NÆSTEKÆRLIGHEDEN UDSAT FOR MISTÆNKSOMHED
Jamen har alt det med den sande, kristelige næstekærlighed at 
gøre? Er det ikke rigtigt, som filosoffen Immanuel Kant (1724-1804) 
sagde, at kun den handling, som udspringer af pligtfølelsen og 
ikke bare af tilbøjelighed og lyst, er den sande etiske handling? 
Og havde ikke Søren Kierkegaard (1813-1855) ret i, at hvis man kun 
elsker den, man føler sympati for, så er der egentlig slet ikke tale 
om kærlighed. Så er der kun tale om, hvad han kaldte forkærlig-
hed, dvs. en partisk og selvisk kærlighed til ham eller hende, som 
vi på forhånd kan lide eller finder attraktiv.

Noget er der om det, som Kant og Kierkegaard – kærlighedens 
mistænksomme vogtere – på hver sin måde siger. Men kun noget! 
Kant havde ret i, at vi aldrig kan vide, om vi handler med helt rene 
motiver, hvis vi bare elsker, fordi vi har lyst til det og nærmest 
ikke kan andet. Men har Kant ret i, om vi overhovedet har brug 
for en sådan viden? I hvert fald har min næste ikke brug for en 
sådan viden om mine motiver, så længe han eller hun bliver godt 
hjulpet. Dertil kommer, at Kant også overså, at selve lysten til at 
gøre det godt for den anden er den allerstærkeste drivkraft til, at 
vi faktisk handler imod den anden, sådan som vi ville ønske, at de 
andre handlede imod os selv. Lysten må faktisk meget gerne drive 
værket, også i kærligheden.

Empatien – medfølelsen – er nu engang den bedste tilskyndelse 
til, at vi vil og overhovedet kan finde ud af at hjælpe den anden. 
Fordi empatien er en følelse, kan den flytte noget i os, hvad tanker 
og løftede pegefingre kun sjældent kan. Og fra empatien véd vi, 
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hvad der skal til, for at livet kan lykkes for den anden. “Du skal 
elske din næste som dig selv”, hedder det i kærlighedsbudet. Der 
står ikke, at du skal elske næsten i modsætning til dig selv. Vel-
viljen over for den anden er kærlighedens naturlige drivkraft, og 
kun hvor velviljen og empatien bliver væk, må vi ty til moralen. 
“Moral er erstatningsmotiver til erstatningshandlinger”, som K.E. 
Løgstrup (d. 1981) formulerede det.

På samme måde havde Søren Kierkegaard ret i, at hvis kærlighe-
den alene var begrænset til dem, som vi umiddelbart oplever som 
elsk-værdige, fx vore egne børn, så er der ikke rigtig nogen tran-
scendens eller overskud i kærligheden. Så kan kærligheden kun 
rumme det medmenneske, der enten ligner én selv (ens børn eller 

søskende) eller som kompletterer én 
selv (ens kæreste eller dem, som man 
beundrer og gerne vil ligne). Kierke-
gaard havde ret i, at den næstekærlig-
hed, der manifesterer “Kjerligheden 
i Grunden” (altså Guds kærlighed), 

må være åben, så den også omfatter den, som vi ikke umiddelbart 
føler sympati for. Der findes jo også den næste, som vi oplever som 
besværlig, uelskværdig og faktisk temmelig irriterende. Også hun 
og han omfattes af Guds kærlighed, og derfor også af buddet om 
næstekærlighed. Kærligheden er det menneskelige ekko af Guds 
kærlighed.

FRA SYMPATI TIL EMPATI 
Med andre ord opstår næstekærligheden, fordi vi er forbundet med 
hinanden og derfor kan føle noget for det andet menneske, som 
vi ellers ikke umiddelbart føler sympati for. Mens sympatien har 
sit centrum i os selv – i vore ønsker og behov – har empatien sit 
centrum uden for os selv, i med-følelsen med den, som man ikke 
selv er, og måske endda slet ikke ønsker at være. Mens sympatien 
har ét centrum, har empatien to centre: os selv og den anden. 
Fordi vi hører sammen. 

Opgaven er på én gang at holde næstekærlighedens transcen-
dens åben (så kærligheden ikke indskrænkes til dem, vi forhånd 
kan lide), og samtidig undgå, at næstekærligheden bliver et 
abstrakt ideal, som aldrig vil kunne bevæge os, fordi idealet på 

 KANT OG KIERKEGAARD  
– KÆRLIGHEDENS  
MISTÆNKSOMME VOGTERE

«
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forhånd forekommer os fjernt og frem for alt uoverkommeligt. 
Her hjælper det, at næstekærligheden på en eller måde er 

indskrevet i vores naturlige udrustning. Det var netop benægtel-
sen heraf, der gjorde filosoffen Kant til en (undskyld udtrykket!) 
forbenet pligt-etiker og teologen Kierkegaard til en fortaler for 
den umulige kærlighed. Men der findes faktisk en næstekærlig-
hed, der befinder sig midt imellem sympatiens forkærlighed og 

idealismens 
fremmede 
fordringer. 
Der findes 
nemlig en 
naturlig 

empati, som udspringer af, at vi som skabninger naturligt er tunet 
ind på hinandens tegn og behov og derfor har muligheden for at 
forstå den andens tegn og signaler (i hvert fald til en vis grad). 

Empatien er naturlig (religiøst set: medskabt), fordi vi fra os 
selv véd, hvordan den anden har det, uanset om vi føler sympati 
med vedkommende. Fra vores eget livs centrum forstår vi det 
andet menneskes centrum. Sværere er det heller ikke. 

Det vanskelige er derimod at leve ud af denne erkendelse midt 
i hverdagens mange gøremål. Vi véd det hele, fordi vi – trods alle 
individuelle forskelle – er skabt med den samme slags krop og den 
samme slags sind som alle andre mennesker. Hverken kropsligt 
eller sjæleligt lever vi afskåret fra hinanden. Vi er netop skabt til at 
høre sammen. 

Vi véd derfor (fra os selv), hvad det vil sige at være tørstig, også 
selvom vi ikke kan lide den, der er tørstig. Vi véd, hvad det vil sige 
at blive set og forstået af andre, fordi vi fra os selv véd, hvad det  
vil sige ikke at blive set. Ud af vores eget følelsesliv opstår med-
følelsen med den anden. Ud fra vort eget livs centrum forstår vi 
den andens livscentrum (selvom vi aldrig forstår hinanden helt og 
fuldstændigt). 

Det skyldes alt sammen kærlighedens kanaler, som er vi er 
skabt med og skabt til: kroppens signaler af lyst eller træthed, 
øjets mathed eller glans, ansigtet der åbner sig eller lukker sig. Vi 
kan nærmest aflæse på hinanden, hvad det andet menneske har 
brug for.

 FRA VORES EGET LIVS CENTRUM FORSTÅR 
VI DET ANDET MENNESKES CENTRUM.  
SVÆRERE ER DET HELLER IKKE

«
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TILBAGE TIL TREKLANGEN:  
FRA MUR TIL FLADE TIL PERSPEKTIV

Jeg har nu forsøgt at tale om tro, håb og kærlighed som de tre 
livsformer, hvorom kristendommen siger, at Gud er kilden til dem 
(nr. 1), at Kristus (nr. 2) er tilstede i ethvert menneske (kristent 
eller ej), som har blik for den andens liv, og at alt dette kun er 
muligt, fordi Helligånden (nr. 3) er selve det flow, der forbinder 
Gud og mennesker, og forbinder mennesker med hinanden. 

Hermed er vi også tilbage i den poetiske udlægning af treenig-
hedslæren, som kunstneren Hein Heinsen har formuleret. Gud er, 
at der er en væg og en mur, der ikke desto mindre er skabende og 
skænkende i forhold til denne verden (Guds nr. 1: Faderen). Men 
Gud er også, at der en flade, der på det horisontale plan kommer os 
i møde fra Guds inderste væsen (Guds nr. 2: Guds søn). Men fladen 
skal blive til perspektiv, ligesom pladen skal blive til bord med dug 
på, som der er liv rundt om (Guds nr. 3: Helligånden). Helligånden 
er livgiveren, der skaber liv i skabelsens store verden, men Hellig-
ånden er også den, der skaber tro, håb og kærligheden midt inde i 
den horisontale verden, så livet kan gro og skænkes videre. 

I den tolkning af kristendommen, som jeg har lagt frem oven 
for, har jeg forsøgt at afbalancere de to aspekter, der betinger, at 
troen, håbet og kærligheden kan vokse frem. Der skal for det første 
være et klart Ord, hvor Guds kærlighed lyder: Evangeliets klar-
hed skaber den kristne bekendelse til Jesus som den, der talte og 
handlede ud af Gud selv – hvorved Gud bliver til Faderen og Jesus til 
den evige Guds Søn, Kristus. Men vi har ikke kun brug for klarhed, 
men også for det guddommelige flow, der kan bringe os selv i 
bevægelse i retning af tro, håb og kærlighed. Denne guddomme-
lige kraft er Gud som Helligånden. Måske lever vi i dag i en epoke 
i kristendommens historie, hvor Helligånden på ny står i centrum 
af kristendommens liv og tænkning. I kristendommens univers er 
tro, håb og kærlighed mere en menneskelig civilisationsbedrift. 
De er ur-menneskelige livsytringer, som Gud er i, netop fordi de er 
af Gud. 



Marc Chagall: Skitse til “La Révolution”, 1937. Musée National d'Art Moderne, 

Centre Georges Pompidou, Paris



Maqbool Fida Husain: “British Raj” (Polo), 2003. Tanya Baxter Contemporary
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ISLAMISK  
REFORMISME 
- DEN INDIVIDUALISEREDE FORM FOR ISLAM 

PÅ VEJ TIL AT BLIVE ET GRUNDVILKÅR

Af Seniorforsker, ph.d. Mona Kanwal Sheikh

I den offentlige debat i Danmark og internationalt hører man 

ofte opinionsmagere efterlyse en islamisk reformation. Selvom 

islamisk reformisme i høj grad er relevant at fokusere på som en 

historisk og aktuel teologisk og fortolkningsmæssig debat, så 

er det værd at bemærke, at efterlysningen af en islamisk refor-

mation ofte kommer fra debatmiljøer med meget ringe indsigt i 

de tendenser, der kendetegner interne muslimske debatter. Med 

denne artikel forsøger jeg at give et indblik i netop disse.

islam
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S ærligt i kølvandet på 2001, hvor Islam i stigende grad er 
blevet sat i forbindelse med terrorisme og ekstremistiske 
holdninger, har vi hørt, at svaret ligger i en reformation af 

Islam ligesom den, vi forbinder med kristendommens historie. 
Reformisme, dvs. opgøret med fortolkningsautoriteter og institu-
tionaliserede videns-hierarkier, fører imidlertid ikke nødvendigvis 
til det resultat, der ligger implicit i efterspørgslen: en apolitisk 
udgave af Islam, der understøtter de liberale værdier, vi kender 
fra flere vestlige lande. Islam har nemlig allerede haft en række 
reformatorer, herunder 1700-tallets Abdul Wahhab, som ikke just 
er kendt for at have tilvejebragt en liberal og progressiv fortolkning 
af Islam. Abdul Wahhab, der gjorde op med de religiøse juristers 
“pavevælde” under Osmannerriget, har tværtimod inspireret en 
lang række radikale bevægelser, der legitimerer deres forståelse af 
Islam og de hellige tekster med reference til Wahhabs opgør med 
autoriserede fortolkningstraditioner. 

Udover opgøret med fortolkningsautoriteter, så er opfordrin-
gen til at genlæse og genfortolke de religiøse kilder (der primært 
bliver forstået som Koranen og hadith, beretningerne om profeten 
Muhammads liv og sædvane) blandt det, der kendetegner den 
islamiske reformisme. Det interessante er, at der ved siden af den 
mere ekstremistiske bølge af muslimske reformister, hvor man 
finder blandt andre Al-Qaeda terroristerne Osama Bin Laden og 
Aymen Al-Zawahiri, findes andre reformister, der med det samme 
opråb om at “vende tilbage til kilderne”, når til radikalt anderledes 
konklusioner om, hvad korrekt Islam er, hvordan det skal udleves, 
og hvilke værdier der er kompatible med det, der opfattes som det 
autentiske Islam. I denne fløj, som jeg for lethedens skyld vil kalde 
de liberale muslimer, idet de søger at forene den muslimske tradition 
med liberale værdier, er der også stemmer, der taler for en gen-
rejsning af traditionelle institutionelle strukturer. Herunder dem, 
der kendetegnede Islam, da Al-Azhar universitetet i slutningen af 
900-tallet blev etableret i Kairo som et centrum for den islamiske 
vidensproduktion. 

Med denne artikel ser jeg nærmere på den dobbelthed, som 
den islamiske reformisme afspejler. Hvordan kan den både favne 
radikale og liberale stemmer, og hvorfor ønsker visse liberale refor-
mister at genetablere videnshierarkier fra en svunden tid? Indled-
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ningsvist vil jeg beskrive de større spørgsmål, der har præget den 
muslimske verden siden profeten Muhammads død, for at nå frem 
til den ortodoksi (forstået som en konsensustilstand blandt majo-
riteten), som de reformistiske trends er en reaktion på. Herefter 
vil jeg uddybe, hvordan det kan være, at muslimske ekstremister 
også er islamiske reformister. Afslutningsvis tager jeg fat i den 
anden form for islamisk reformisme, navnlig den der er kompati-
bel med liberale værdier og beskriver de forskellige tendenser, der 
kendetegner den fløj. Konklusionen peger henimod idéen om, at 
en individualiseret form for Islam er ved at blive et grundvilkår for 
religionsudøvelse i dag. 

DE STORE SPØRGSMÅL OG DET ORTODOKSE SVAR
Der har altid været udbredte meningsforskelle indenfor den isla-
miske tradition. Selvom det i nyere tid er blevet moderne blandt 
muslimer at bruge begrebet ummah som en stærk identitetsmar-
kør, der angiver muslimers enhed og et transnationalt muslimsk 
trosfælleskab i abstrakt forstand, så kan meningsforskellene ikke 
desto mindre være meget massive. Inden for det ortodokse Islam 
har der dog etableret sig en vis grad af tolerance over for forskellige 
fortolkninger, vel at mærke hvis de baserer sig på de tekstlæs-
ningsmetoder, som begyndte at forankre sig 3-400 år efter profeten 
Muhammad fik sin første åbenbaring. 

Den islamiske reformisme er i store træk et aktivt opgør med 
de traditionelle tekstlæsningsmetoder (og deres konklusioner), der 
gradvist blev institutionaliseret mellem ca. 1000-1200 tallet. De 
første reformstemmer begyndte at kunne høres i løbet af 1700-tal-
let, og siden har reformdebatten været levende blandt muslimer. 
En del af denne debat tages dog inden for ortodoksiens rammer, og 
eksponenter herfor argumentere for, at genfortolkning (ijtihad), 
er en permanent præmis for islamisk viden. Den holdning bak-
kes op med profetiske citater om, at Gud for hvert 100-år, der går, 
vil sende en reformator, der vil bringe religionen tilbage til sine 
grundlæggende principper. De mere dristige udgaver af refor-
mismen sætter et mere grundlæggende spørgsmålstegn ved den 
juridiske traditions hegemoni. 

Den islamiske reformisme er også resultatet af en naturlig 
udvikling, hvor bl.a. sociale og politiske forandringer i verden, 
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globaliseringen, ændrede livsvilkår og vidensudviklingen, afføder 
kritiske spørgsmål til de klassiske kilder til at forstå Guds vejled-
ning og de konklusioner, som datidens lærde nåede frem til. Et 
gennemgående spørgsmål, der har præget historien siden profeten 
Muhammads død i år 632, handler om, hvem der har magten til 
at definere, hvad koranen siger, og hvilke kilder man kan eller bør 
anvende, når det gælder fortolkningen af Guds åbenbarede ord. 

Uenighederne har 
handlet om, hvad 
sharia i grunden 
er – bogstavligt talt 
betyder sharia “vej” 
og forstås som den vej 
eller praksis, musli-

mer bør følge qua deres tro, og hvordan man er en “god muslim”. 
Selvom sharia i den offentlige debat ofte reduceres til nigerianske 
steningspraksisser, så er det mere korrekt at forstå sharia som et 
abstrakt begreb om den rette vej, der indholdsudfyldes på meget 
forskellige måder af muslimer. På trods af, at sharia staves i ental, 
så findes sharia i praksis i mange versioner og gør sig gældende 
på forskellige niveauer: Man kan finde særlige fortolkninger af 
sharia implementeret som decideret lovgivning i enkelte stater, 
mens det for andre muslimer kun er relevant som et personligt sæt 
af leveregler. For nogle muslimer giver sharia mest mening som et 
esoterisk begreb, inspireret af den islamiske mysticisme og ønsket 
om at skærpe sin spiritualitet i en retning, der gør det muligt at 
sanse Guds tilstedeværelse. Hertil kommer, at mange bruger det 
som en jargon, der i bund og grund har samme anvendelse som 
ordet religion, ergo veksles der i mange muslimers hverdagssprog 
mellem “Islam siger…”, “Gud siger…” og “sharia siger…”.

Udover den løbende debat om hvad der i grunden er den “rette 
vej”, så har en af de væsentligste religiøse debatter gennem hi-
storien drejet sig om hvilke kilder, der bør fungere som juridisk 
grundlag for muslimer og deres religiøse praksis – både tilbedel-
sespraksissen, altså de religiøse ritualer, men også muslimers 
ageren i forhold til deres medmennesker, samfundet, de syge, de 
svage etc.1 De fleste uenigheder og diskussioner har dog fundet 
sted inden for en ramme, der er baseret på opfattelsen af, at sharia 

 DET ER MERE KORREKT AT FORSTÅ 
SHARIA SOM ET ABSTRAKT BEGREB 
OM DEN RETTE VEJ

«
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er lig med et kodificeret sæt af leveregler for muslimer. Således 
har muslimske jurister opereret med en 5-punkts skala over, hvor 
påskønnede eller ikke-påskønnede diverse handlinger og praksis-
ser er inden for deres fortolkning. I den skala optræder ordet haram 
for eksempel på enden af skalaen og angiver det, som Gud, ifølge 
juristerne, har nedlagt forbud imod. 

Denne opfattelse, der har insisteret på behovet for at sætte  
nogle rammer for korrekt muslimsk praksis og anvise nogle auto- 
riserede metoder til at udføre religiøse ritualer, har etableret sig 
som en central del af den muslimske ortodoksi. Den muslimske 
ortodoksi forstås her som det synspunkt, der blev det mest ud-
bredte eller ‘vandt’ fortolkningskampene relativt kort efter profe-
ten Muhammads død. Ligesom det tog lidt over 300 år fra Jesus’ 
død, til at Kirkesynoden i Nikæa afgjorde fortolkningsstriden, der 
handlede om at forstå, hvem Jesus var, så tog det ca. samme tid 
for muslimerne at udvikle en form for majoritetskonsensus (det 
jeg kalder muslimsk ortodoksi) omkring, hvordan man skulle løfte 
profetens arv. 

I løbet af år 1000 og 1100 oplevede den muslimske verden en 
massiv vækst i autoritative religiøse og politiske værker skrevet 
af datiden religiøse intellektuelle, der handlede om, hvordan 
arbejdsdelingen mellem de religiøse lærde og den politiske magt 
burde være. Der udviklede sig en relativ høj grad af konsensus mel-
lem de politiske og religiøse magthavere: De arbejdede sammen 
og understøttede hinanden, uden at de dog nogensinde smeltede 
helt sammen. I løbet af år 1000 var den religiøse legalisme (fiqh) 
også blevet etableret som den dominerende metode til at forstå 
og forvalte Guds vilje på, og man kunne se konturerne til det, vi i 
dag kender som de forskellige retsskoler inden for både den sun-
nimuslimske og shiamuslimske tradition.2 Få hundrede år efter 
profetens død blev den profetiske praksis desuden kodificeret i en 
samling narrative fortællinger, der også i dag bliver anvendt som 
autoritativ kilde til at definere den “rette vej” inden for den domi-
nerende legalistiske tradition.

Den muslimske ortodoksi og majoritetstrend er udover ovenstå-
ende også kendetegnet ved en teologisk skole, kendt som ashari-
skolen. Ashari-skolen repræsenterer det synspunkt, at mennesket 
ikke kan skelne godt fra ondt uden Guds vejledning. Et af ken-
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detegnene ved asharismen er også, at Gud ikke er ansvarlig for 
ondskab, selvom alle begivenheder på jorden afspejler Guds vilje. 
“Spørg ikke hvordan [det kan være]” (bila kaifa), udtrykker ashari-
skolens svar på den intellektuelle diskrepans, der kan være mellem 
eksistensen af ondskab, menneskets skæbne, og Guds vilje. Nogle 
områder blev således dømt uden for menneskets fatteevne, hvilket 
samtidig var med til at opretholde en afstand og væsensforskel 
mellem mennesket og Gud. 

Hvis man kigger tilbage på de debatter, der har præget den 
intellektuelle diskussion blandt muslimer siden profeten Muham-
mads død i år 632, så er det tydeligt, at forsøgene på at forstå Guds 
vilje, anvisninger og planer for mennesket, stadig er lige aktuelle, 
selvom der etablerede sig et majoritetssynspunkt i løbet af 1000-
1100 tallet. Der kommer ikke et tidspunkt i historien, hvor musli-
mer på ædruelig vis vil kunne sige til sig selv og hinanden, at nu 
er bestræbelserne på at forstå Guds vilje og anvisninger afsluttede. 

Et videnskabssociologisk blik på 
Islam anskueliggør nødvendighe-
den i at skelne mellem religion på 
den ene side (hvilket altid vil være 

et ideal om det komplet sande, der afspejler Guds plan og vilje) og 
den viden om religion/Islam, som muslimer har opbygget og til 
stadighed opbygger, reformerer, reviderer eller fastholder gennem 
tiden. 

Den iranske filosof og reformstemme, Abdol Karim Soroush 
(f. 1945), har beskrevet dette som en forskel mellem religionens 
essens og religiøs viden. Mens han anser religion for at være 
guddommelig, evig, uforanderlig og hellig – noget mennesker 
kun kan forsøge at tilnærme sig men aldrig kommer til at beher-
ske – så ser han den menneskelige forståelse af den i konstant 
udveksling med alle områder af menneskelig viden. Ergo er alle 
forsøg på at forstå og begribe religion til diskussion, fejlbarlige og 
menneskelige, og det, vi ofte benævner som religion, er strengt 
taget ikke religion i sig selv, men blot forsøg på at forstå religion 
og fortolkninger af Guds intentioner. Religiøs viden er derfor altid 
relativ, ukomplet og tidsspecifik, mens religion i sig selv altid vil 
være en “anfægtet arena”, hvor mennesket aldrig vil kunne finde 
definitive svar.

 SPØRG IKKE HVORDAN«



ISLAMISK REFORMISME     //     85

DEN FUNDFAMENTALISTISKE VERSION  
AF ISLAMISK REFORMISME

Et par hundrede år efter Martin Luther i 1517 rettede en hård 
kritik mod pavevældet, anfægtede Abdul Wahhab, der var fra 
det område, vi i dag kender som Saudi Arabien, den magt som 
de traditionsbundne religiøse jurister havde under osmannerne. 
Ligesom Luther beskyldte den religiøse elite for korruption og for 
at udvande Guds autoritet, anfægtede Wahhab datidens religiøse 
autoriteter og deres virke som Guds skygge på jorden. Wahhab 
fandt blandt andet sin inspiration fra den syriske Ibn Taymiyyah 
(d. 1328), der flere hundrede år tidligere havde observeret den mon-
golske invasion af Mellemøsten og Centralasien og argumenteret 
for, at muslimerne skulle genfinde deres tro og var blevet svæk-
kede, fordi de havde adopteret mysticismen og andre overtroiske 
former for religion. 

Wahhab var også kritisk overfor mysticismen. Herudover var 
hans ideologi både reformistisk, idet den opfordrede muslimer til 
selv at gå til kilderne, og voldelig, idet han opfordrede til væbnet 
oprør mod de “falske” muslimske ledere. Hans legitimering af 
væbnet oprør var flettet sammen med hans intellektuelle opgør 
med de fortolkninger af religionen, som de osmanske jurister 
havde udbredt. Grundlæggende anså han de tidlige arabiske 
manifestationer af Islam som de eneste sande.

Khaled Abou El-Fadl, der er en nulevende muslimsk intellek-
tuel, har beskrevet, hvordan de fundamentalistiske former for 
Islam, såsom wahhabismen, forkaster centrale aspekter i den 
klassiske islamiske tradition. Det gælder især den “strukturerede 
diversitet” mellem forskellige skoler og retninger inden for den is-
lamiske lovgivning. På den måde er fundamentalisterne endt med 
at reducere mangfoldigheden i den islamiske tradition. Bevægel-
ser som Al-Qaeda og Taleban er derfor ultramoderne konstruktio-
ner, selvom de i deres egen optik repræsentere traditionen i dens 
sande version. Snarere end at være et udtryk for autentisk islamisk 
tænkning repræsenterer de et defensivt narrativ, der er responsivt 
i forhold til vestens politik. 

Dette afspejler sig i de baggrunde, de radikalt islamistiske ideo-
loger kommer fra. Osama Bin Laden var for eksempel ingeniør og 
havde aldrig modtaget nogen teologisk skoling. Det samme gælder 
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en række andre ekstremistiske ideologer, der udspringer fra den 
muslimske verden, selvom deres politiske kritik går hånd i hånd 
med en kritik af traditionelle fortolkninger. Deres kamp fremtræ-
der derfor som en kosmisk kamp mellem det sande og det usande, 
det gode og det onde, og samtidig legitimere det handlinger, der 
ligger uden for det, den ortodokse stand af jurister ville have dømt 
lovlige. Et godt eksempel er, at islamistiske terrorister er forta-
lere for et brud med den måde, de klassiske jurister har fortolket 
krigens regler, dvs. hvad man må og ikke må i en krigssituation. 

Konsekvenserne af det synspunkt, at det var traditionen og dens 
bærere, der sikrede, at man så positivt på diversitet og pluralisme 

inden for Islam, vil 
jeg vende tilbage 
til nedenfor. Det 
interessante her er 
at forstå de opgør og 
de egenskaber, der 
kendetegner den 

ekstremistiske reformisme. To ideologier, står centralt her, navn-
lig wahhabismen og salafismen – begge ideologier der opfordrer 
til, at muslimer skal søge tilbage til den rene udgave af religionen, 
renset for partikulære, kulturelle udtryk og traditioner. 

Wahhabismen er især kendetegnet ved en streng bogstavstro og 
opfatter sig selv som den ideologi, der med et 1:1 forhold udtrykker 
Guds vilje. Enhver læsning af Koranen, der ikke stemmer overens 
med den wahhabistiske læsning, anses for afgudsdyrkelse, idet 
den konkurrerende fortolkning kategoriseres som udtryk for men-
neskets vilje. Grundantagelsen er, at Guds perfektion er fuldt ud 
opnåelig for mennesket. Dette står i kontrast til asharismen (og 
ortodoksien), der som beskrevet ovenfor dømte Guds perfektion 
og arkitektoniske intentioner som værende udenfor menneskets 
fatteevne. Med dette standpunkt er wahhabismen således med 
til at minimere afstanden mellem Gud og mennesket og gøre det 
guddommelige tilgængeligt for mennesket. Et projekt, der både 
kan anses for at være sympatisk og farligt en gang: På den ene side 
giver wahhabismen religionen tilbage til folket, der i princippet 
anses for at være egnede til selv at gå til kilderne, mens den på den 
anden side giver mennesket mulighed for at kunne opnå en gud-

 KENDETEGNET VED EKSTREMISTISKE 
BEVÆGELSER I DAG ER NETOP EN  
SKRÅSIKKERHED OG ABSOLUTISME

«
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dommelig perfektion. Fundamentalisme og ekstremisme afspejler 
netop det storhedsvanvid og den absolutisme, som minimeringen 
af afstanden mellem Gud og menneske kan føre til. 

Wahhabismen er netop kendt for en absolutisme, som vi også 
kender fra flere andre fundamentalistiske bevægelser, også inden 
for kristendommen og jødedommen: Det kendetegnende ved 
ekstremistiske bevægelser i dag er netop en skråsikkerhed og 
absolutisme, der foregiver at kende Guds vilje til punkt og prikke. 
Al tvivl, søgen og erkendelse af ens egen position som subjektiv 
fortolker, elimineres fuldstændig i præsentationen af den subjek-
tive læsning som den åbenbarede sandhed. Wahhabisme er også 
kendt for at afvise ethvert forsøg på at fortolke Guds love ud fra et 
historisk og kontekstuelt perspektiv. 

Heldigvis lærer den moderne videnskab os noget andet, og i den 
ideelle verden skulle tilhængere af fundamentalistiske bevægelser 
sættes på skolebænken for at lære noget om selvpositionering fra 
fx hermeneutikken, social konstruktivismen eller poststruktu-
relle studier. For selvom fundamentalister forstår sig selv som 
rodfæstede i den hellige tekst, så gør de vold på selvsamme teksts 
integritet, idet de ikke kan fritages for at projektere deres socio-
politiske frustrationer ind i deres læsning af teksten.

Mens wahhabismen var en udløber af en politisk og religiøs 
kritik af osmannernes magtvælde, så opstod salafismen som en 
position i en intellektuel debat om, hvorvidt Islam kunne forenes 
med modernitet. Salafisternes svar var egentlig, at ja: Islam er 
fuldt ud forenelig med modernitet, og mange vestlige værdier også 
er islamiske værdier. Salafismen blev grundlagt i slutningen af det 
nittende århundrede på et universitet i Kairo af en helt anden type 
reformister end dem, Wahhab appellerede til. Nogle af de mest 
kendte frontfigurer for den intellektuelle reformisme var Muham-
mad Abdul, Jamal al Din al-Afghani, Muhammed Rashid Rida, 
Muhammad Al-Shawkani og al-Jalal al-Sanini. 

Salafismen appellerede ligesom wahhabismen til at man skal 
følge den tradition, som kendetegnede profeten Muhammed og 
de “retledte” generationer af troende, der efterfulgte ham (kendt 
som al-salaf al-salih i den muslimske terminologi, hvoraf ordet 
salafi udspringer). Ved at fremhæve en gylden tidsalder i Islam 
forskønnede salafisterne profeten og hans ledsagere. Salafister-
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nes kritik gik også på de muslimske jurister, der var begyndt at 
anvende andre retskilder end Koranen og den profetiske sædvane 
til at fortolke sig frem til Guds vilje.3 Men selvom salafisterne også 
ønskede at løsrive sig fra traditionens og teknokratiets lænker, var 
salafisterne i modsætning til wahhabisterne ikke fjendtlige over 
for mysticisme og sufisme. 

Et andet centralt kendetegn ved salafismen var, at den i sin 
oprindelige form kritiserede de udbredte referencer til hadith (be-
retninger om profetens liv og sædvane) og ønskede en mere (kilde)
kritisk evaluering af beretningernes autenticitet. Salafisternes 
projekt handlede også om, at islamisk lovgivning blev fortolket i 
overensstemmelse med menneskerettigheder og af respekt for “of-
fentlighedens interesse”.4 I dag er salafismen blevet til alt og intet 
på samme tid: Både liberale stemmer hævder at hidrøre fra denne 
reformisme, der var åben over for det moderne og havde en mere 
kilde- og autoritetskritisk tilgang til religion, mens bogstavtro 
fundamentalister gør samme krav på salafismen. Selvom salafis-
men i sin oprindelige form lovede en form for liberal renæssance i 
den islamiske verden, så blev den salafistiske dagsorden samtidig 
kapret af wahhabister, så det i dag fremstår som en størrelse, som 
ingen helt kan vide sig sikker på. At være puritaner er åbenbart 
noget, som mange ønsker at blive kategoriseret som. 

DEN LIBERALE VERSION AF ISLAMISK REFORMISME
Den ekstremistiske version af reformismen giver ikke et fyldest-
gørende billede af det potentiale, den islamisk reformisme har. 
Selvom islamisk reformisme har givet ekstremister vind i sejlene, 
så er reformismen alligevel ikke en dårlig idé. Man kan sige, at 
kritikken af etablerede fortolkningstraditioner både er mundet 
ud i et muslimsk “højre” og et muslimsk “venstre” – sidstnævnte 
har i en vis forstand overtaget det oprindelige salafistiske projekt, 
der var kritisk over for antitesen mellem Islam på den ene side og 
vestlig modernitet på den anden.

Lidt karikeret kan man sige, at der er tre etablerede måder, som 
liberale muslimer har forsøgt at reformere Islam på, eller måske 
rettere opfattelsen af, hvad der er islamisk viden. Den første er via 
en kontekstuel genfortolkning af områder, hvor der historisk har 
etableret sig konsensus blandt de traditionelle lærde. Den anden er 
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et opråb om at styrke den traditionelle ortodoksi ved at genetablere 
institutionelle vidensstrukturer. Umiddelbart lyder det ikke særlig 
reformistisk, men grundideen er, at under nuværende former er 
Islam blevet til et anarkistisk tag-selv-bord, der har udvandet det 
ortodokse Islam, som i stedet er blevet erstattet af ekstreme former 
for Islam eller muslimske apologeter, der vil gøre alt for at blive 
accepteret af vesten. Den tredje type respons fra liberale muslimer 
har handlet om at udvide vores forståelse af selve åbenbaringen og 
derved det grundlag, som hele den legalistiske tradition er bygget 
op omkring. Nedenfor uddyber jeg alle tre tilgange. 

Det mest dominerende har været det, der også bliver kaldt for en 
“liberal literalisme”: En genlæsning af koranen ud fra et bredere 
blik end teksten alene. Scott Kugle, en muslimsk intellektuel fra 
USA, har sammen med en række andre udfordret den muslimske 
ortodoksi, når det kommer til homoseksualitet. Ved at gå til kil-
derne konstaterer han, at Islam i grunden ikke siger noget konkret 
om homoseksualitet. For det første fordi koranen ikke kan tale, og 
for det andet fordi der i koranen ikke findes et begreb for seksuali-
tet, og derfor adresseres (homo)seksualitet heller ikke som sådan. 

Alle udlægninger af homoseksualitet i den islamiske tradition 
er derfor menneskelige fortolkninger af en særlig historie fra 

koranen. Det er historien 
om profeten Lut og hans 
fordømmelse af de seksuelle 
handlinger, der blev begået i 
byerne Sodoma og Gomorra. 
Kugle beskriver, hvordan 
en “simpel” eller litterær 
læsning af profeten Luts ord 

“hold jer fra disse overtrædelser”, når til den ringe underbyggede 
konklusion, at homoseksualitet (eller dens udlevelse) er decideret 
forbudt i Islam. Denne læsning stiller han over for en kontekstuel 
læsning, der ud over koranfortællingen også baserer sig på andre 
kilder om den samtid, historien handler om. Ikke overraskende 
når han til en anden og mere velunderbygget konklusion, der 
tilsiger, at profetens fordømmelse er rettet mod den manglende 
etik, der prægede byboernes handlinger, og deres afvisning af Luts 
profetiske status. 

 DEN KONTEKSTUELLE LÆSNING 
NÅR FREM TIL, AT FORDØMMELSEN 
IKKE ER RETTET MOD EN SEKSUEL 
ORIENTERING
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Ud fra den simple læsning repræsenterer handlingerne analsex 
og seksuelle relationer mellem mænd, mens den kontekstuelle 
læsning når frem til, at fordømmelsen ikke er rettet mod en 
seksuel orientering, men mod brugen vold, voldtægt, tvang, 
grådighed, griskhed og manglende hygiejne. 

Hertil kommer, at resultatet af tekstanalysen sammenlignes 
med, hvad der i øvrigt anses for at være Islams mest grundlæg-
gende principper. Og et af de mest grundlæggende principper i 
Islam er, ifølge Kugle, omfavnelsen af diversitet i alle dens former: 
Diversitet i køn, race, etnicitet, farver, sprog og kultur, hvorfor 
han når frem til, at dette også må gælde diversitet i seksualitet. 

Den anden form for modernitetsrespons, der kommer fra det 
muslimske venstre, handler som nævnt ovenfor om at styrke 
ortodoksien og derved de traditionelle institutionelle strukturer 
inden for Islam. Dette standpunkt bliver ofte gentaget i reaktionen 
på de ekskluderende tendenser, som har domineret det radikalise-
rede Islam. I bogen Progressive Muslims, redigeret af den muslimske 
intellektuelle Omid Safi, hvori flere reformistiske stemmer op-
træder, er det en gennemgående analyse, at det radikale Islam fik 
forbedrede livsvilkår, i takt med de traditionelle institutioner og 
videnshierarkier blev svækkede. Det skyldes opfattelsen af, at de 
traditionelle lærde altid har haft respekt for forskelle i meninger 
og viljen til at undersøge retslige og etiske spørgsmål i forskellige 

kontekster. Der 
er således flere 
liberale musli-
mer, der deler 
opfattelsen af, 
at de puritan-
ske bevægelser, 

der gerne vil tilbage til det oprindelige arabiske Islam, er en 
udfordring i dag, fordi de religiøse institutioner, som historisk set 
har ydet modspil til og marginaliseret de puritanske bevægelser, 
er forsvundet. At der ikke længere findes traditionelle autoritative 
institutioner, der kan vedligeholde diskussionen af den (retslige) 
islamiske praksis, har betydet, at de normative kategorier og det 
moralske grundlag, som engang fandtes i den islamiske tradition 
er borte. Grundholdningen er, at disintegrationen har ledt til en 

 OMFAVNELSEN AF DIVERSITET I ALLE 
DENS FORMER: DIVERSITET I KØN, RACE, 
ETNICITET, FARVER, SPROG OG KULTUR
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nærmest anarkistisk tilstand, hvor enhver kan stille sig frem som 
ekspert og definere islamisk autenticitet, herunder Islams natur 
og den u-islamiske anden.

Den sidste form for respons fra liberale muslimer handler om 
at udvide muslimers forståelse af Guds åbenbaring. Ifølge Tariq 
Ramadan og hans bog Radical Reform, så er muslimer blevet for 
tekstfikserede i deres tilgang til at forstå religion og har derfor 
behov for at udvide deres forståelse af åbenbaringen (som mere og 
andet end koranen). Han argumenterer for, at Guds skaberværk 
også består af universet og naturen, hvilket må tælle som en åben-
baring på lige fod med koranen. Det indebærer, at den autoritet, 
der er blevet tillagt traditionens lærde, der primært var “tekstens 
lærde”, skal udvides til også at favne de sekulære videnskabers 
lærde, således at man kan få en mere integreret debat om, hvad 
der er etisk og religiøs handlen. Denne position åbner for en kri-
tisk debat af den begrænsede rækkevidde, de traditionelle jurister 
har haft, uanset om de måtte repræsentere det, der i deres tid blev 
anset for at være oplyst dannelse. 

En anden moderne reformist, der er værd at nævne i forhold til 
hans bidrag til diskussionen om, hvilken rolle koranen bør antage, 
er den pakistanske tænker Fazlur Rahman (d. 1988). Rahman 
kritiserede både muslimernes anvendelse af hadith-litteraturen 
som en kilde til lov, og muslimers anvendelse af koranen som en 
kilde til samme. I stedet fremsatte han ideen om, at koranen højst 
kunne fungere som en kilde til Islams moralfilosofi, og at hele den 
legalistiske tradition har fejlet ved at sidestille koranen og profe-
tens sædvane som kilder til lov. 

Det muslimske venstre favner også debatter om sekularisme – et 
tema der er en del af den større debat om islamisk reformisme. 
En af de mest prominente stemmer i den debat er den sudanesisk 
fødte amerikaner Abdullahi Ahmed An-Naim, der som et modsvar 
til islamismen fremhæver, at en implementering af sharia fra 
oven – dvs. gennem staten – er i modstrid med koranens insisteren 
på, at Islam ikke kan påtvinges andre mod deres vilje. Ligesom den 
amerikanske konstitutionelle debat om sekularisme blev afgjort 
med argumentet om, at sekularisme både er et politisk værn mod 
religionen og et religiøst værn mod politik, argumenterer An-
Naim for, at staten burde sikres mod religiøse autoriteter, mens 
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sharia burde sikres mod statskontrol. I sin bog Islam and the Secular 

State, skriver An-Naim, at Islam og staten historisk set har været 
tænkt som separate enheder, og at menneskerettigheder og det 
inkluderende medborgerskab er tættere på islamiske principper 
end ideen om en islamisk stat. Selve ideen om den islamiske stat, 
viser han, udspringer fra europæiske ideer om stat og lov mere end 
den islamiske tradition.

DET INDIVIDUALISEREDE ISLAM
Der er et hav af temaer, der er relevante i forhold til debatten om 
islamisk reformisme: Alt fra måden at forstå og fortolke de “hel-
lige” tekster, over definitionen af åbenbaringen, til temaer såsom 
sekularisme, homoseksualitet og kvindelige imamer. Debatterne 
vil med alt sandsynlighed kun blive mere livlige i løbet af de næste 
årtier. Følger man andet end nyhedsstrømmens periodiske efter-
lysning af en islamisk reformation, så vil man se, at Islam i virke-
ligheden har haft en række reformationer, der har ført til en meget 
decentraliseret form for religion. Måske lykkedes det i virkelighe-
den de tidlige reformstemmer at afværge, at Islam nogensinde fik 
et rigtigt pavevælde. Selvom mange muslimer stadig holder fast i 
idealerne fra det ortodokse Islam (hvilket de selvfølgelig er i deres 
gode ret til), så har dens hegemoni længe været antastet og er i 
stigende grad presset af modernitetens mange spørgsmål og den 
naturlige integration mellem forskellige vidensformer.

Jeg er opvokset i en tid, hvor Islam blev opsummeret i små 
grønne pamfletter med titlerne “kvinden i Islam”, “menneskeret-
tigheder i Islam” etc., der gav det fejlagtige billede, at Islam har 
ét synspunkt, der kan isoleres teologisk og litterært – isoleret fra 
udviklingen i verden og videnskaben omkring os, hvis bare man 
læser de hellige tekster korrekt. Den moderne intellektuelle debat 
om islamisk reformisme er forfriskende, idet den tillader moderne 
vidensformer at stille kritiske spørgsmål til traditionens dogmer, 
metoder og konklusioner, og potentielt kan føre til en mere in-
kluderende Islam-forståelse. Der er samtidigt, som beskrevet, en 
række slagsider ved de tendenser, som den islamiske reformisme 
også favner, tydeligst af alt eksemplificeret ved de ekstremistiske 
terrorbevægelser. De tendenser skal fortsat modarbejdes, og her 
tilvejebringer de liberale stemmer et stærkt intellektuelt modspil. 
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Islam er godt på vej henimod en individualisering, som næppe 
kan tæmmes ved at oprette konsensusfremmende institutioner. 
Det individualiserede Islam kommer efter en lang periode, hvor 
ideen om et “islamisk jeg” er blevet opdyrket og distribueret 
blandt muslimer i “Islam siger dit og dat pamfletter”. Ideen om 
den enige “ummah” blev primært opdyrket som en reaktion mod 
en undertrykkelse opretholdt af de sekulære regimer, der prægede 

dagsorden i Mel-
lemøsten i løbet 
af 1980’erne og 
1990’erne. Diskur-
sen om en islamisk 
monolit har også 

haft smitsomme effekter på muslimers selvopfattelse i Europa, 
og i takt med polariseringen af Islam-debatterne i denne del af 
verden ser vi flere og flere grupper tage mikrofonen på vegne af et 
“islamisk jeg” (man kan kende diskursen, der ofte indledes med 
“Islam siger…”). Udviklingen henimod det individualiserede Islam 
kræver dog, at muslimer er mere reflekterende over for, at den for-
tolkning, retning, metode eller skole, man som individ har taget 
til sig, repræsenterer en partikulær læsning af det religiøse og det 
åbenbarede. Og det vil kræve en større tolerance over de “veje til 
Gud”, som traditionens lærde af den ene eller anden grund ikke fik 
sat på formel.

 ISLAM HAR HAFT EN RÆKKE REFOR-
MATIONER, DER HAR FØRT TIL EN MEGET 
DECENTRALISERET FORM FOR RELIGION

«



94     //     JØDEDOM · KRISTENDOM · ISLAM 

GUIDE TIL VIDERE LÆSNING
Abou El Fadl, Khaled. 2005. The Great Theft: Wrestling Islam from 

the Extremists. New York, NY: Harper San Francisco.
Na‘ìm, ‘Abd Allàh Ahmad. 2008. Islam and the Secular State: 

Negotiating the Future of Shari‘a. Cambridge, MA: Harvard 
University Press. 

Rahman, Fazlur, og Ebrahim Moosa. 2000. Revival and Reform in 

Islam: A Study of Islamic Fundamentalism. Oxford: One world.
Ramadan, Tariq. 2009. Radical Reform: Islamic Ethics and Libera-

tion. Oxford; New York: Oxford University Press.
Safi, Omid. 2003. Progressive Muslims: On Justice, Gender and Plura-

lism. Oxford: Oneworld.
Surùsh, ‘Abd al-Karìm, Mahmoud Sadri, og Ahmad Sadri. 2000. 

Reason, Freedom, & Democracy in Islam: Essential Writings of 

‘Abdolkarim Soroush. New York, N.Y.: Oxford University Press. 

# 4
NOTER

1 Debatten om tilbedelsespraksisserne 
har været relativt ukontroversielle, 
indtil feminismen ramte de mus-
limske debatter, og spørgsmål om 
hvorvidt kvinder kan lede bøn etc. 
kom på dagsorden. Debatterne om-
kring samfundsforhold har dog fyldt 
mere (stening, kalifat, rentesystem, 
hvordan man som muslim kan leve i 
et ikke-muslimsk land etc.).

2 Sunni-shia forskellen opstod histo-
risk som en uenighed om, hvem der 
skulle være den legitime efterfølger 
af profeten Muhammad efter hans 
død. Gennem historien har de to 
retninger udviklet sig til forskelle i 
ritualer og doktriner. 

3 Nogle af de retskilder, som blev 
anvendt var udover Koranen og 
hadith-samlingerne, fx konsensus 
blandt de lærde, analogier til andre 
vers i koranen i de tilfælde, hvor 
koranen ikke havde noget tydeligt at 
sige, eller historiske fortilfælde/tra-
dition. Disse retskilder blev løbende 
normaliseret som kilder til autoritet, 
hvorfra de religiøse love kunne 
udledes. 

4 Salafisterne introducerede offent-
lighedens interesse som kilde til at 
fortolke Guds love. Se også note 3 
omkring retkilder vis-a-vis koranen 
og litteraturen vedr. profetens 
sædvane. 
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Man skal helst vide noget om det, man taler om. Uvidenheden om 
religion og historie er i dag ret påfaldende. Så i folkeoplysningens 
hellige navn vil vi gerne præsentere de tre store monoteistiske 
religioner i en nogenlunde lige opstilling, så læserne kan følge 
opkomst, udvikling, særkende og spændinger – både internt og 
eksternt.

Bidragyderne er:
Sognepræst Claus Oldenburg skriver om de tre religioners 

fælles udgangspunkt og udvikling i det lange histori-
ske perspektiv. De har ikke blot været med til at forme 
Europa men også store dele af kloden.

Fhv. overrabbiner Bent Lexner har i mange år været rabbi-
ner for det jødiske samfund i København. Han beskri-
ver den særlige jødiske livsmåde i en personlig og dyb 
forankring i den konservative jødiske tradition, som 
den udfolder sig i diasporaen.

Professor, ph.d. Niels Henrik Gregersen, Københavns 
Universitet, koncentrerer sig om kristendommens 
tankemæssige specialitet inden for den fælles Guds- 
tradition – nemlig læren om Guds Treenighed. Det er 
ikke så svært – men man skal kunne tælle til tre.

Seniorforsker, ph.d. Mona Kanwal Sheikh, Dansk Institut 
for Internationale Studier, hører til frontlinjen i islam 
og véd, i modsætning til så mange meningsdannere 
omkring islam, hvad hun skriver om. Hun er nok den 
af hæftets forfattere, der er oppe imod den største kol-
lektive mangel på indsigt.


