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jødedommen

jødedommen
I den vestlige verden tager man sin hat af for at vise respekt, i den jødiske
verden tager man den på. De fleste jøder bruger i dag slet ikke en hat, men
en lille kalot, der ofte er hæklet eller syet af silke, velour eller ruskind og kan
hæftes fast med et lille hårspænde. Kvinder i reformjødedom bærer ofte
kalot OP , mens ortodokse kvinder dækker deres hår med tørklæde, hat eller
paryk. Der er ikke noget påbud om at bære hovedbeklædning i jødisk lov, men
traditionen fastholdes, og især ortodokse drenge vænnes fra de er helt små
til at bære kalot, når de er i en synagoge, når de spiser, og når de studerer de
hellige tekster. Enkelte jøder bærer altid kalot, mange andre slet ikke. Men en
kalot er altid mere end en påmindelse om, at der er noget større og højere i
verden end mennesket selv. En kalot er også et signal til omverdenen om, at
man er jødisk. Internt kan jøder placere hinandens religiøse ståsted, politiske
holdning og etniske baggrund temmelig nøjagtigt blot ved at se på kalottens
farver og materiale.

Historie:
Formative periode, videre historie og nutid
i

Den jødiske
guds navn
Jøder har ikke ét navn for
deres gud, den gud, der
optræder i deres skrifter og
ritualer. Den jødiske gud har
mange navne: I den hebraiske
bibel forekommer en lang
række forskellige gudsnavne,
og hyppigst iblandt dem er
et ord på fire bogstaver, der
i den autoriserede danske
oversættelse gengives med
Jahve. Men hebraisk skrives
som andre semitiske sprog
med konsonanter uden brug
af vokaler, og fordi enhver udtale af gudsnavnet har været
stærkt tabuiseret i jødedom
siden antikken, er det strengt
taget ikke muligt at vide præcist, hvordan navnet udtales.
Tabuet mod at udtale det ene
gudsnavn betyder, at man i
stedet bruger mange forskellige navne, blandt andre
Herren, Den Evige, Stedet og
Navnet. I dette kapitel kaldes
den jødiske gud helt enkelt
Gud i overensstemmelse med
almindelig dansk sprogbrug.

Når jødedom får en plads blandt verdensreligionerne, er det ikke fordi
den tilhører de største målt i antal tilhængere. Men den er verdensomspændende i den forstand, at der bor jøder på alle kontinenter.
Den jødiske religion har imidlertid en central rolle i den almene religionshistorie, fordi ideen om én eneste, universel skabergud med
krav om rituel renhed, retfærdighed og trofasthed fik en helt særlig
profil i jødedommen og siden også i de andre monoteistiske religioner
kristendom og islam.
Jødedom er en gammel religion, og den allertidligste historie kan
spores i den hebraiske bibel – det vil sige den del af Biblen, som kristne
kalder Det gamle Testamente OP . Men Bibelen er ikke historieskrivning,
og de begivenheder, der fortælles om, skal forstås i en mytisk sammenhæng. Ifølge de bibelske myter begyndte jødedom for ca. 4000 år
siden i byen Ur i Babylon (nutidens Irak), dengang en hyrde ved navn
Abraham hørte Guds stemme, rev teltpælene op og sammen med sin
familie begyndte vandringen mod vest, mod Kanaens land, hvor hans
efterkommere skulle blive til et stort folk.
Historisk set tager jødedommen form, da kongeriget Judæa i året
586 f.v.t. erobres af den babylonske hær, og en lille del af befolkningen tages som krigsbytte til Babylon, hvor de lever videre i eksil. Det
er også omkring det tidspunkt, at flere af de tekster, der findes i den
hebraiske bibel, bliver til.

Det babylonske eksil
Jødedom begynder med andre ord i eksil, og landflygtigheden er et konstant tema i den lange, jødiske historie. Det babylonske eksil får en 50
år senere, da perserne erobrer Babylon i år 538 f.v.t. og tillader jøderne
at vende hjem. En del af befolkningen vælger imidlertid at blive, og det
bliver begyndelsen på den jødiske diaspora i OP . De hjemvendte jøder
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begynder at genopbygge landet og bygger det andet tempel i Jerusalem.
Men det relativt kortvarige eksil havde medført store ændringer, som
ikke forsvandt igen efter eksilets ophør. Det er formentlig under eksilet, at centrale religiøse ritualer TL som overholdelse af den ugentlige
shabbat OP og omskærelse af drengebørn indføres. Det er også i den
periode, at jødedommens grundtanker formuleres, først og fremmest
den eksklusive monoteisme OP , det vil sige forestillingen om, at der kun
findes én eneste universel guddom. Det var også under eksilet, at den
lange proces med at kanonisere de mange forskellige hellige tekster,
(Centrale forestillinger, side xx). I det
der udgør Toraen, begyndte
hele taget indtog studiet af loven og de hellige tekster en vigtig rolle i
religionen, en rolle der er blevet fastholdt lige siden.
Judæa lå på imperiernes gennemgangsvej. Efter at babylonierne,
perserne og siden grækerne havde erobret landet, indtog også romerne
Judæa i år 63 f.v.t. Romerne indsatte efter nogle år en lokal vasalkonge,
Herodes, til at regere landet. Det afholdt dog ikke indbyggerne fra at
gøre modstand mod overmagten, og en serie af mindre opstande kulminerede i den store jødiske krig, som fik en brat ende i år 70 e.v.t.,
da romerske soldater brændte templet ned og ødelagde Jerusalem.
Romerne gjorde landet til en romersk provins, som de kaldte Palæstina,
og selv om enkelte oprør i de følgende år førte til en kort periode med
jødisk selvstændighed, havde jøderne ikke længere deres eget land.
Mange jøder blev fordrevet eller flygtede, og lige siden har hovedparten
af jøderne levet i diaspora.

De fire hebraiske bogstaver JHVH, der betegner
guds navn
i

Diaspora
Diaspora er et græsk ord, der
betyder spredning. Det blev
brugt allerede i antikken til at
beskrive de jøder, der levede
udenfor landet Israel, og er
siden blev brugt til at beskrive
mange andre folkeslag i landflygtighed.
Begrebet diaspora indebærer ikke kun en geografisk
afstand, men betegner et
folk, som dyrker en symbolsk
tilknytning til et hjemland, der
blandt andet danner rammen
om en fælles erindringskultur.

Senantikken: fra tempel til tekst
Med Jerusalems ødelæggelse ophører også tempelpræsternes rolle i
kulten og gudsdyrkelsen. De nye religiøse ledere er rabbinerne, en
gruppe af jødiske lærde som sætter studier af de hellige tekster ind i
stedet for ofringer af dyr. Rabbinerne nærmer sig deres gud i synagoger,
forsamlingshuse, hvor bøn og oplæsning af den åbenbarede lære er
gudstjenestens omdrejningspunkt. Ved at skifte fokus fra tempel til
tekst gøres de religiøse traditioner bærbare, uafhængige af sted, og er

Tempelområdet i Jerusalem
med Vestmuren, hvor jøder
beder, og selve tempelpladsen
med den muslimske Klippemoské med den gyldne
kuppel nogenlunde der, hvor
det jødiske tempel lå indtil 70
e.v.t. Tempelområdet i Jerusalem er helligt for både jøder
og muslimer. At Jerusalem
samtidig er en hellig by for
kristne er selvsagt kun med
til at komplicere forholdene
yderligere.
Sammenlign
fotoet med illustrationen af
det jødiske tempel på side xx.

4

sociologi

derfor som skabt til en eksistens i diaspora. Rabbinsk jødedom fortsatte
med at være den dominerende form for jødedom helt ind i moderne tid.
Der var nu store jødiske samfund i Egypten og Babylon, og det var
her, at jødedom udviklede sig i de følgende århundreder. Ligesom
det babylonske eksil transformerede religionen, får også dette eksil
vidtrækkende konsekvenser. Biblen har på det tidspunkt fået sin endelige form, men det ny eksil bliver anledningen til også at fastholde
de mange fortolkninger og kommentarer til biblen på skrift. De samles
i værket Mishna OP , og det bliver kernen i den rabbinske jødedom.

Middelalderen

Ghettoen blev genindført af
nazisterne i Polen i 1940erne i
forbindelse med holocaust

Efterhånden flyttede diasporaen sig mod vest, og den jødiske verden
blev langsomt større. Omkring år 1000 fandtes der jødiske menigheder i hele Middelhavsområdet, hvor jøder levede blandt kristne og
muslimer. Nye jødiske centre opstod, først og fremmest i Spanien.
I et samfund, vi i dag ville kalde multikulturelt, levede muslimer,
kristne og jøder sammen i Spanien under muslimsk herredømme.
De muslimske maurere behandlede jøder og kristne som tolererede
undersåtter – andenrangs folk, der var udsat for diskrimination, men
ikke forfølgelse. Under de forhold blomstrede videnskab, kunst og
filosofi i en sådan grad, at perioden omtales som den spanske guldalder. Den kristne generobring af Spanien betød imidlertid en ende på
den fredelige sameksistens. De spanske jøder blev forfulgt af kirkens
inkvisition, og i 1492 – samme år som Columbus fandt søvejen til
Amerika – fik de sidste spanske jøder valget mellem at lade sig døbe
eller rejse bort. De fordrevne spanske jøder bosatte sig overalt i det
osmanniske rige og enkelte i Nordeuropa.
Jøder oplevede også forfølgelser og udvisninger andre steder end
i Spanien. Middelalderen var mange steder mørk, og i det kristne
Europa levede jøder lukket inde i ghettoer i . Efterhånden som jøder
blev udvist fra de vesteuropæiske lande, drog de østpå og dannede nye,
jødiske samfund i blandt andet Polen, Rusland og de baltiske lande.

i

i

Ghetto

Askenaziske og sefardiske jøder

Fra midten af 1500-tallet var de europæiske
jøder henvist til udelukkende at bo i særlige,
jødiske kvarterer i byerne, adskilt fra den kristne
befolkning. Ordet ghetto har sin oprindelse i det
italienske ord for jernstøberi, fordi jøderne i Venedig boede i jernstøbernes kvarter. En jødisk ghetto
var en by i byen med vidtstrakt selvstyre, egen
sygepleje og skolevæsen og egne domstole og
synagoger. Samtidig deltog de jødiske indbyggere
i det omliggende samfunds liv som håndværkere
og handlende. De fleste ghettoer blev opløst i
løbet af 1800-tallet i takt med, at jøder opnåede
borgerrettigheder.

Askenaziske jøder har deres kulturelle rødder i det centrale og
østlige Europa. Ashkenaz er det traditionelle hebraiske navn for Tyskland. Jøder i tysktalende områder udviklede en særlig jødisk dialekt,
jiddish, som de tog med sig til Østeuropa i 1400-tallet, og som de
østeuropæiske jøder siden bragte videre til den ny verden. I dag er
langt den største del af verdens jøder præget af den ashkenaziske
kultur, med dens særlige sprog, musik og mad.
Sefardiske jøder har deres kulturelle rødder i Spanien. Sefarad
betyder Spanien på hebraisk. Da jøderne blev fordrevet fra Spanien
holdt de fast i deres spansk-jødiske dialekt, ladino, og i deres særlige
kultur. I dag bor de fleste sefardiske jøder i Israel, men der findes
også store sefardiske menigheder i Frankrig og i Los Angeles i USA.
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Tre retninger
Reformjødedom
En bevægelse der havde sit udgangspunkt i Tyskland i begyndelsen af
1800-tallet, og som nu findes i hele verden. Reformjødedom ser ikke
Toraen OP som en lov åbenbaret af gud, men som en etisk vejledning for
mennesker. I reformjødiske gudstjenester benyttes det lokale sprog på
lige fod med hebraisk, kvinder og mænd har samme roller, og konstant
tilpasning til det moderne samfund er en selvfølge.
Moderne ortodoksi
Moderne ortodoksi fastholder Toraens åbenbarede status. Fornyelser er
kun mulige, hvis de kan begrundes i talmudisk litteratur OP . Til forskel fra
førmoderne jødedom er moderne ortodoksi åben for sekulær uddannelse i
tilknytning til den religiøse uddannelse. Kvinder deltager ikke aktivt i gudstjenester, som forgår på hebraisk, og der er ingen kvindelige rabbinere.
Konservativ jødedom
Som bevægelse opstod konservativ jødedom som modreaktion på
reformjødedom. Konservativ jødedom ser Toraens lov som gyldig, men
giver mulighed for moderne revideringer ud fra historiske overvejelser.
Konservative jøder lægger større vægt på rituelle og praktiske love end
reformjøder. I dag har konservativ jødedom fuld ligeberettigelse mellem
mænd og kvinder.

i

Assimilation
og oversættelser
Assimilation betyder at gå i ét med omgivelserne. Det tages ofte for givet, at når
en kultur bliver assimileret, går den helt i
opløsning. Men set over en lang periode kan
assimilation gå i flere retninger. Det viser
for eksempel skiftende behov for jødiske
oversættelser af biblen:
• I 200-tallet f.v.t. var diasporajøder i Ægypten så assimilerede, at de ikke længere
læste hebraisk, og de fik derfor Biblen
oversat til græsk.
•S
 må 500 år senere i 200-tallet e.v.t. var det
blevet nødvendigt at oversætte Biblen til
aramæisk, tidens talesprog.
• I 900-tallet e.v.t. oversatte de babylonske
jøder Biblen til klassisk arabisk.
• I 1783 oversatte Moses Mendelssohn Toraen til tysk, men trykt med hebraiske bogstaver, for at tyske jøder skulle lære tysk og
blive integreret i det moderne samfund.

Emancipation og oplysning
I det førmoderne Europa var jøder en tolereret minoritet uden almindelige borgerrettigheder. Med oplysningstiden og den franske revolutions
idealer om frihed og lighed for alle blev også jødernes emancipation,
eller frigørelse, virkelighed. I Frankrig allerede i 1791, og i Danmark
opnåede jøderne visse rettigheder i 1814, men fik først fuld ligeberettigelse ved Grundlovens indførelse i 1849. På samme tid udvikledes
en jødisk oplysningsbevægelse med filosoffen Moses Mendelssohn OP
(1729-1786) som omdrejningspunkt. Mendelssohn, der levede i Berlin,
argumenterede blandt andet for en adskillelse af stat og kirke, og hans
tanker fik afgørende betydning for udviklingen af reformjødedom i .
For alle europæiske jøder skabte emancipationen helt nye muligheder
inden for uddannelse og erhverv og for deltagelse i det offentlige liv i
det hele taget. Den åbnede også for mulighed for total assimilation i .
Jøder kunne nu vælge ikke at identificere sig som jøder, og mange lod
sig døbe. Trods den udbredte integration blev jøder stadig betragtet som
et fremmedelement, og diskrimination og antisemitisme var almindelig.

Folkevandringer og folkemord
1900-tallet betød voldsomme opbrud i den jødiske verden. I Østeuropa
tvang både pogromer – voldelige jødeforfølgelser – og fattigdom jøder
til at udvandre, de fleste over Atlanterhavet til USA, som ved århundredets begyndelse havde modtaget op mod 2 millioner jøder. Samtidig
begyndte Vesteuropas jøder at genoplive drømmen om at vende tilbage
til Israel. Journalisten og forfatteren Theodor Herzl udgav i Wien bogen Den jødiske Stat i 1896, og den kom til at sætte den ideologiske
dagsorden for zionismen, en politisk bevægelse, der godt 50 år senere
var drivkraften i oprettelsen af staten Israel.
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Inden da havde nazisterne imidlertid iværksat deres plan om at
udslette Europas jøder. Anden Verdenskrigs folkedrab på 6 millioner
jøder betød et vendepunkt i historien. Holocaust, eller shoah, tog
ikke kun livet af millioner af mennesker, men tilintetgjorde også en
hel kultur – den jødiske kultur i Europa. Da krigen endte i 1945 var
synagoger, biblioteker og skoler brændt ned, begravelsespladser var
jævnet med jorden, og ethvert spor af jødisk liv og kultur var så godt
som forsvundet. Flygtninge og overlevende søgte væk fra Europa, og
mange valgte at rejse til Nord- og Sydamerika, Australien eller de rejste
til Palæstina med håbet om at skabe et nyt, jødisk samfund.
Zionisme OP , hvis grundidé er det jødiske folks ret til et land, havde
i begyndelsen af 1900-tallet haft især yngre, politisk aktive jøder som
tilhængere, men mødte ikke bred tilslutning i de jødiske samfund. Efter Anden Verdenskrig ændrede det sig. Den zionistiske bevægelse fik
opbakning overalt i den jødiske verden og efterhånden også fra en lang
række statsmagter, der efter Holocaust støttede idéen om et jødisk land.
Jøderne i Palæstina erklærede Israel som en uafhængig jødisk stat i 1948
efter en afstemning i FN, der delte området – der på det tidspunkt hørte
under den britiske kolonimagt – i en jødisk og en palæstinensisk del
med Jerusalem som en international by. Delingsplanen blev imidlertid
ikke iværksat, for de omkringliggende arabiske lande accepterede ikke
delingsplanen, som de mente var uretfærdig over for palæstinenserne,
og de angreb straks den nye, jødiske stat. I krigen, der fulgte, sejrede
Israel, og en stor del af den palæstinensiske befolkning flygtede. Det
blev begyndelsen på en politisk konflikt, der endnu ikke har fundet en
løsning. Det skyldes ikke mindst de særdeles komplicerede forhold i
området, der rækker langt ud over religiøse forskelle.
Det er særdeles vanskeligt at afgøre, hvem der har ’ret’ til Israel eller Palæstina, et geografisk område der er blevet erobret af forskellige
folkeslag gennem tusindvis af år. I dag ønsker mange moderate muslimske Palæstinensere og jødiske Israelere en såkaldt to-stats løsning,
hvor Palæstina og Israel eksisterer side om side som selvstændige
stater. Men den politiske konflikt har i årtier virket fastlåst i en situa-

David Ben Gurion erklærer
oprettelsen af staten Israel i
1948. Bag ham ses et billede
af Theodor Herzl.
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tion af gensidig mistro og frygt, og parterne er ikke nået til enighed om
betingelserne for en aftale.
Den største hæmsko for en fredelig udvikling synes dog at være
ekstremister i begge lejre. Fundamentalistiske jøder, hvoraf mange er
bosættere i de besatte, palæstinensiske områder, hævder at hele området bør tilhøre den jødiske stat Israel, da jøderne har fået landet af Gud.
Modsat insisterer fundamentalistiske, muslimske palæstinensere på,
at staten Israel skal opløses og alle jøder skal fordrives fra Palæstina.
Ekstremister på begge sider tøver ikke med at anvende vold for at nå
deres politiske og religiøse mål.
Efter Israels oprettelse immigrerede eller flygtede næsten alle jøder fra den arabiske verden til den nye, jødiske stat. Afslutningen på
den kolde krig og Sovjetunionens opløsning i 1991 betød endnu en
folkevandring, da mere end en million russiske jøder udvandrede til
Israel, Vesteuropa og Nordamerika.

De nye centre: Israel og USA
1900-tallets omvæltninger flyttede så meget rundt på de jødiske befolkningsgrupper, at det i dag er de færreste jøder, der bor i samme land,
eller blot på samme kontinent, som deres egne bedsteforældre. Og et
folk der i et par årtusinder har forstået sig selv som et diasporafolk, er
det ikke længere, eller er det frivilligt: Israel betyder, at der er ét sted
i verden, hvor jøder ikke lever som en minoritet.
Den jødiske verden i dag har to store centre, både befolkningsmæssigt og kulturelt: Israel og USA. Men også dér kan de fleste jødiske
familier kun trække på få generationers historie. Erfaringen med at
være en minoritet har jøder taget med sig overalt, og de har udviklet
en evne til at tilpasse sig omgivelserne og alligevel fastholde en jødisk
identitet. Den kulturelle mangfoldighed blandt verdens jøder til trods,
kan man med lidt forsigtighed tale om en fælles kerne i den jødiske
religion. Hvad denne kerne består af, handler resten af kapitlet om.

En israelsk politimand
sidder vagt på grænsen til et
israelsk bosætterområde i
den palæstinensiske by
Hebron på Vestbredden.
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o p g av e r
1 	Hvilken sammenhæng er der mellem jødernes historie og jødisk identitet?
2 	Hvorfor er den jødiske religion så væsentlig, når der nu kun er relativt få jøder i verden?
3 	Forklar, hvad det babylonske eksil (586-536 f.v.t.) kom til at betyde for udviklingen af den
jødiske religion.

4 	Hvordan har ødelæggelsen af templet i Jerusalem i 70 e.v.t. påvirket jødernes forhold til
deres religion og kultur?

5 	Diskutér årsagerne til, at der opstår tre forskellige retninger inden for jødedom.
6 	Hvordan kan man argumentere for, at holocaust hænger sammen med oprettelsen af staten
Israel?

Centrale forestillinger
Hvem er jøde?
Ifølge klassisk jødedom er man jøde, hvis ens mor er jøde; blandt
reformjøder OP , hvis enten ens mor eller ens far er jøde. Ifølge jødisk
lov arver man med andre ord sin jødiskhed, og jødisk identitet er på
den måde bundet op på erindringen om slægtens og det jødiske folks
historie. Man kan dog også vælge at blive jøde gennem en religiøs
konvertering OP og blive symbolsk adopteret ind i den jødiske familie.
Jøder verden over deler netop oplevelsen af at tilhøre en storfamilie, et
folk, også selv om tanken om det jødiske folk langt hen ad vejen er et
forestillet fællesskab. Det jødiske fællesskab danner kun i mindre grad
rammen om tro og overbevisninger. De fælles forestillinger udgør en
fælles referenceramme, som kun et fåtal af jøder oplever som et sammenhængende verdensbillede. De fælles traditioner – fortællingerne
og buddene – er betydningsbærende i langt højere grad end trosforestillinger, og det er dem, der historisk har knyttet jøder sammen og til
en vis grad stadig gør det.

Tora
Skriften står centralt i al jødisk religion og kultur. Det jødiske bibliotek af hellige skrifter er overordentlig omfangsrigt, og hovedværket i
biblioteket er Tora. Tora oversættes ofte med ’lov’, men ordet betyder
snarere ’lære’ eller ’anvisning’. Tora er et flertydigt begreb: Snævert set
dækker Tora blot De fem Mosebøger. Men Tora kan også betyde hele
den hebraiske bibel med dens tre dele: De fem Mosebøger, Profeterne og
Skrifterne. Tilsammen kaldes de også ’den skriftlige Tora’ – til forskel
fra den mundtlige Tora – som er alle de rabbinske kommentarer og
forklaringer, der er samlet i Mishna, Talmud og mange andre hellige
bøger. De blev nedskrevet i senantikken og er derfor strengt taget ikke
længere ’mundtlige’.
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Den hebraiske bibel, eller den skriftlige Tora, er en antologi, der er
blevet til i en periode på hen ved 1000 år. Mange forskellige digtere og
redaktører kommer til orde, og utallige stilarter, genrer og overbevisninger er samlet i ét værk, som nok bærer præg af en vis sammenhæng,
men som ikke kan siges at repræsentere en enkelt synsvinkel. I den
traditionelle forståelse er spørgsmål om forfatterskab og litteraturhistorie imidlertid irrelevant. I den optik blev hele Toraen, med alle dens
forgreninger og udlægninger, åbenbaret af Gud på Sinaj bjerg. Toraen
er både skabelsens blåtryk, vejviser for det enkelte menneske og udtryk
for Guds vilje i historien. Som sådan er Toraen perfekt – og samtidig i
evig forandring, fordi betydningen af hvert enkelt ord og hvert enkelt
bogstav kan diskuteres i det uendelige.

I gudstjenesten læses De fem
Mosebøger fra håndskrevne
pergamentruller.
En torarulle behandles med
stor respekt: den bæres rundt i
procession, opbevares indpakket i fint stof og sølvtøj, og
under læsningen berører man
den ikke direkte, men benytter
en lille pegepind udformet
som en hånd. Her forbereder
en 13-årig dreng sig på sin bar
mitzva (
Centrale Ritualer,
side xx) i Københavns synagoge.

Den åbne åbenbaring
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Tora: Den skriftlige og den mundtlige lære
Den skriftlige Tora		Den mundtlige Tora
De fem Mosebøger						
Profeterne					
Skrifterne
Talmud
nedskrevet ca. 600 e.v.t.
Mishna
nedskrevet ca. 200 e.v.t.

Allerede inden bibelens enkelte bøger var blevet samlet til et samlet
værk i tiden omkring vor tidsregnings begyndelse, var fortolkninger
og kommentarer begyndt at tage form. Den åbne debatform er karakteristisk for de rabbinske OP fortolkninger, hvor lovens detaljer bliver
vendt og drejet, og alle mulige svar bibeholdes. Der er ingen facitliste,
ingen endegyldige løsninger, og autoritet opnår den fortolkning, som
flest kan blive nogenlunde enige om. Netop denne tilgang har været
nøglen til den dynamiske udvikling af jødedom.

Folket Israel
Den grundlæggende myte OP i al jødisk religion og kultur er fortællingen om folket Israel. Historien begynder med Abraham OP , den første
af stamfædrene, som indgik en pagt OP med gud.
Abrahams efterkommere blev slaver i Egypten, og deres udfrielse
fra slaveriet er et højdepunkt i fortællingen. Under ørkenvandringen
til det forjættede land modtager Moses OP Toraen med De ti Bud OP
på Sinaj bjerg, og den begivenhed markerer Israels status som guds
udvalgte folk. Det er imidlertid et genstridigt folk, Gud har udset sig.
De holder ikke deres del af pagten, at overholde toraens bud og udøve
retfærdighed, i hvert fald ikke ret længe ad gangen. Forholdet mellem
gud og hans folk er konfliktfyldt fra begyndelsen af.
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Gud og mennesker
Der er ingen over eller ved siden af gud. Den konsekvente monoteistiske overbevisning har kendetegnet jødedom siden det babylonske
eksil OP . Jødedom har ingen egentlig trosbekendelse OP , men en enkelt
bøn står alene som en påmindelse om den ene, evige Gud. Bønnen
kaldes shema OP efter det første ord, ’hør’, og ortodokse jøder læser
den tre gange hver dag.
Guds pagt omfatter kun et enkelt folk, og monoteismens eksklusivitet afspejler sig på den måde også i den klassiske jødiske selvforståelse
om at være et udvalgt folk. Samtidig er tanken om den jødiske gud som
universets skaber og dermed alle menneskers Gud central i Toraen,
der begynder med myten OP om hele verdens skabelse.
Den kosmologi OP , eller verdensorden, som skabelsesberetningens
første del optegner, er en verden, hvor alt har sin rette plads. Toraens
OP gud skaber ved at skille ad: lys fra mørke, land fra vand, kvinde
fra mand. En symbolsk, hellig orden er en forudsætning for verdens
fuldkommenhed. Samme tankegang går igen i flere af toraens bud,
blandt andet i listen over dyr, som det er tilladt eller forbudt at spise,
hvor de forskellige dyrearter opdeles alt efter om de lever på land, til
vands eller i luften. Også kalenderen har skabelsens rytme som model
og den konsekvente skelnen mellem hellig OP og profan OP forstås som
Centrale ritualer s. xx).
opretholdelse af kosmos (

At gøre det gode

En mezuza er et lille hylster
eller kapsel, ofte fint dekoreret, der indeholder et stykke
pergament med en del af
teksten fra Shema-bønnen.
Siden antikken har det været
jødisk skik at sætte kapslen fast på dørkarmen ved
hoveddøren; tekstens ord om
at „Du skal skrive dem på dit
hus’ dørstolper“ tages altså
helt bogstaveligt. En mezuza
er symbol på, at et hjem er
jødisk.

Mennesket er skabt i guds billede, og det fortolkes af rabbinerne OP som
at mennesker er guds partnere i skaberværket. Det er op til mennesker
at opretholde verdens orden ved at være retfærdige og helliggøre livet.
Toraens lovgivning forstås som opskriften på et retfærdigt samfund, og
retfærdighed som begreb er tæt forbundet med lovens ideal. Gud har
imidlertid givet mennesker en fri vilje, og nok er gud almægtig, men
mennesker er ansvarlige for deres egne handlinger, ligesom de har et
ansvar over for hinanden, udtrykt mest slående i Mishna:
Enhver der tilintetgør ét liv, ham tilregner skriften det,
som havde han tilintetgjort hele verden. Men den der
redder et enkelt liv, ham tilregner skriften det, som havde
han reddet hele verden“ (Mishna, Sanhedrin IV, 5).
Mennesket er ikke perfekt, men har i sig muligheden for at gøre både
det gode og det onde. Hverken godhed eller ondskab eksisterer som
selvstændige kvaliteter, men bliver først til i handlingen. En synd bliver
derfor betragtet som en lovovertrædelse, og der er altid en mulighed for
bogstavelig talt at ’træde tilbage’, det vil sige angre og søge tilgivelse.
Kun for drab er der ingen tilgivelse, fordi den forurettede part jo ikke
selv kan tilgive. Et godt menneske er på samme vis god i kraft af sine
gode gerninger og sin lovholdenhed.
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Kabbala: Jødisk mystik
Kabbala betyder overlevering og betegner de mystiske traditioner indenfor jødedom,
der på forskellig vis søger at opnå en umiddelbar bevidsthed om guds væsen. Kabbala fandtes allerede i antikken, og op igennem middelalderen udvikledes en særlig
litteratur, der udlagde de hellige skrifter med en dybere erkendelse af skabelsens
hemmeligheder for øje.
I dag dyrkes klassisk kabbala især i hasidisk jødedom, en pietistisk bevægelse med
oprindelse i 1800-tallets Østeuropa.
	I en helt anden og populær form dyrkes kabbala også som en new-age religion.
Med udgangspunkt i The Kabbalah Centre i Los Angeles har enkelte træk fra traditionel kabbala fået et stort publikum, også blandt ikke-jøder. Blandt de berømte
tilhængere er popsangeren
	Madonna, som har bidraget til udbredelsen af den røde snor: En uldsnor trækkes
syv gange rundt om håndleddet, hvad der ifølge legenden er stammoderens Rachels
grav i nærheden af Betlehem, før den klippes til armbånd. Den røde uldsnor videregiver Rachels beskyttende energier – og samtidig forbinder den moderne kabbala med
gammel jødisk folklore.

En bedre verden
I jødedom har tilværelsen i denne verden så afgjort prioritet – tanker
om livet efter døden eller den kommende verden står ikke i centrum.
Men længslen mod en bedre verden, udtrykt blandt andet i håbet om en
kommende messias, er kendt fra de tidligste tider. Allerede i Talmud OP
mødte idéen en del skepsis, og man opgav ret tidligt tanken om en personlig messias til fordel for håbet om de messianske tider. Troen på de
dødes opstandelse er dog stadig en fast del af den ortodokse liturgi OP .
I jødisk mystik OP blev længslen mod en bedre verden formuleret
som en kosmisk myte, hvor universet fundamentalt er gået itu, og hvor
det er op til hver enkelt menneske at samle stykkerne op, så at sige,
ved at gøre gode gerninger. På den måde medvirker mennesker til at
genoprette verden, og dét igen er indgangen til de messianske tider.

Det hellige land
Israels land har haft skiftende positioner i jødisk historie og tankeverden. Da Gud indgik en pagt med Abraham, blev besiddelsen af
Kanaens land stillet ham og hans efterkommere i udsigt. Landet, der
nu kaldtes Israel, blev ikke blot folkets hjemland, men også Guds, for i
Zion, et andet navn for Jerusalem, har gud sin bolig. Men landflygtighed
gjorde det hellige land til et symbolsk hjemland, og de jødiske lærde
insisterede på, at også Gud selv var i eksil. Håbet om tilbagevenden
blev kædet sammen med de messianske tider og dermed gjort nærmest
uopnåelig. Israels symbolkraft forblev imidlertid stærk: Når jøder beder,
vender de sig mod Jerusalem, og når de begraves, lægges de i retning af
Jerusalem. Da den moderne zionisme blev til i slutningen af 1800-tallet, var det på én gang en ny politisk bevægelse og en genoplivning af
en grundlæggende jødisk tanke.
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o p g av e r
1 	Hvilke kilder regnes for autoritative inden for jødedommen?
2 	Find på tidslinjen myterne om Abraham og Moses (TM). Hvilke myter er der tale om?
3 	Hvad betyder henholdsvis Abraham og Moses for jøders selvforståelse?
4 	Hvilken rolle spiller Toraen for den jødiske religion?
5 	Hvorledes ses den jødiske etik afspejlet i holdningen til køn og seksualitet? (TE)
6 	Lav en oversigt over centrale begreber inden for jødisk religion. Se også www.horisont.gyldendal.dk.
7 	Find på tidslinjen kategorien „Religionens ydre kendetegn - Symboler, beklædning og genstande“ (TK), og find ud af, hvilke religiøse genstande, der er centrale for jøder. Undersøg,
hvilke ritualer genstandene bruges i (chanukkahstage, Torahrulle. Mezuzah, Sedartallerken)
(TM).
8 	Hvad er Kabbala? Se: www.kabbalah.com
9 	Diskutér, hvorfor Kabbala er populært især i Hollywood.
10 	Diskutér, hvad Det hellige land og messiasforventninger betyder for jøderne.
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Mitzva - forpligtelse
I Anden Mosebog står, at da Moses tog imod Toraen i ørkenen, udbrød
Israels folk: „Alt, hvad Herren har talt, vil vi gøre og adlyde“ (Anden
Mosebog 24:7). I den rækkefølge: Praksis går forud for forståelsen. Jødedom er en religion fuld af forpligtelser eller bud, kaldet mitzvot, der
dækker alle aspekter af tilværelsen fra regler om anstændig påklædning
og tilladte madvarer over forpligtelsen til at besøge syge mennesker og
give penge til velgørenhed til påbuddet om at „elske den fremmede, I
var jo selv fremmede i Egypten“ (Femte Mosebog 10:19). Traditionelt
skelnes der ikke mellem etiske og rituelle forpligtelser.
For religiøse jøder er hvert øjeblik en anledning til at mindes pagten
OP med gud. Hver dag hele året rundt følger et handlingsmønster, der
skal ses som en dramatisering af pagten, og som tjener til konstant at
helliggøre livet. Et religiøst jødisk liv er gennemritualiseret som en
bekræftelse af – og en påkaldelse af – guds tilstedeværelse i verden.

JØDEDOM

De 10 Bud OP vejer tungere end andre bud, men der er mange,
mange flere. I den traditionelle optælling er der nøjagtig 613 bibelske
bud, og selv om flere af dem drejer sig om tempelofringer, og derfor
har været irrelevante i små to tusinde år, er der stadig nok til at holde
ortodokse jøder beskæftigede, især fordi der for hver enkelt af Biblens
bud er vokset en underskov af præcise forskrifter op i den rabbinske
litteratur. Biblens bud om, at „du må ikke koge et kid i dets mors
mælk“ (Anden Mosebog 23:19) har for eksempel udviklet sig til et helt
køkkenreglement, der blandt andet indebærer separate gryder og tallerkener til mad tilberedt med mælk og mad tilberedt med kød, for at
undgå at buddet nogensinde, selv ved et uheld, kunne blive overtrådt.
At efterleve hvert eneste bud er en omfattende opgave, som kun de
færreste er villige til at påtage. Langt de fleste jøder i dag lever ikke et
ortodokst liv, og mange forskrifter opleves som helt uvedkommende
eller er ganske enkelt ukendte. Alligevel er det ofte i forskellige former
for praksis, at mange jøder udlever deres jødiskhed. Ligesom jødiske
myter OP og de hellige skrifter udgør en fælles ramme, som man kan
trække på, bliver buddene og de medfølgende ritualer taget op, når de
opleves som meningsfyldte. Mange iscenesætter deres jødiske liv ved
at vælge fra det store repertoire af ritualer, der markerer helligdage og
livets mærkedage.

Hellig tid
Den jødiske tidsregning tager udgangspunkt i verdens skabelse, og kalenderen er en afspejling af guds skaberværk i kompakt form. I lighed
med den bibelske skabelsesberetning begynder hver dag om aftenen, så
den syvende dag begynder, når solen går ned og månen kommer frem
på den sjette dag. Månederne følger månens omløb omkring jorden,
mens årets gang følger jordens omløb omkring solen. At kalenderen
bygger på en kombination af månens og solens gang betyder, at helligdage altid falder på samme årstid. Tidens gang markeres ved en
skelnen mellem almindelig, profan OP tid og speciel, hellig OP tid. Den
i

Hvad er kosher?
• Kød fra dyr der tygger drøv og har spaltede hove, så
som kvæg, får og geder. Dyrene skal være schächtet,
dvs. slagtet med et enkelt halssnit.
• Alt fjerkræ som kylling, and og gås. De skal også
være schächtet.
• Alle fisk med skæl og finner, for eksempel laks, torsk
og rødspætte, men ikke pighvar, stør eller skaldyr.
• Æg og mælk fra tilladte dyr.
• Al vegetabilsk mad: Gryn, korn, nødder, frugt og
grøntsager osv.
De jødiske spiseforskrifter tager udgangspunkt i Biblen
OP (især Tredje Mosebog, kapitel 11), og er blevet sat
i system i rabbinsk litteratur, hvor også ordet kosher,
„tilladt,“ kommer fra. Få jøder overholder alle reglerne,
men mange efterlever dem sporadisk, for eksempel
ved at undlade at spise svinekød.
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Glasmosaik af Moses med De
ti Bud. Moses er én af de vigtigste personer i jødedommen
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Jødisk familie samlet til
shabbat

hellige tid er fester og fastedage, som erindrer om mytiske begivenheder
og samtidigt holder dem evigt aktuelle.
Overgangen fra almindelig tid til hellig tid markeres med et ritual
OP , der med små variationer indleder alle årets helligdage. Man tænder
to stearinlys i hjemmet, og derefter velsignes vin med en bøn kaldet
kiddush som betyder ’helliggøre’. Også afslutningen på helligdage
markeres med et ritual, kaldet havdala, ’adskillelse’, hvor et enkelt lys,
sammenflettet af flere væger, tændes og vin velsignes, hvorefter lyset
slukkes i vinen, og den almindelige tid kan begynde igen. Også Toraen
OP er forbundet med tidens gang, for i synagogen OP læser man hver uge
et nyt afsnit fra Mosebøgerne OP højt, sådan at man på nøjagtig ét år når
igennem alle fem Mosebøger – og så kan man begynde forfra igen.
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Shabbat

Shabbat er den vigtigste af alle jødiske helligdage og fejres hver uge.
Shabbat begynder fredag aften, og for mange jøder er shabbat især en
aften, hvor familie og venner samles om et godt måltid. For andre betyder shabbat tillige et besøg i en synagoge, hvor gudstjenesten lørdag
morgen er ugens højdepunkt. Men for religiøse jøder er shabbat et helt
døgn helliget lovprisningen af Guds skaberværk og menneskets rolle
i det: Ligesom Gud ophørte med at skabe på den syvende dag, holder
mennesker sig fra at skabe noget nyt på denne dag. På shabbat må der
ikke udføres noget arbejde, står der i Biblen. På karakteristisk vis er
det noget upræcise „arbejde“ blevet fortolket i Mishna til at omfatte 39
forskellige gøremål, så som at sy, skrive eller tænde ild. Sidstnævnte
er så igen i moderne tid blevet forstået sådan, at brug af elektricitet
heller ikke er tilladt. Det kræver omhu, og en hel del forberedelse, at
fejre shabbat efter alle kunstens regler.
Hymnen i tekst 6 synges i synagoger overalt i verden, når shabbat
begynder. Hymnen blev skrevet i den lille by Tzfat i Israel i 1500-tal-
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Kalender med årets jødiske
fester

let. Dengang var byen centrum for en bevægelse af mystikere OP , der
i chokket over jødernes fordrivelse fra Spanien udformede en stærkt
spirituel jødedom, hvor det messianske håb OP blev vakt til live. I hymnen lignes shabbat med en brud og er samtidig et billede på shabbat
som en forsmag på forløsning og evighed. Når sidste vers synges, rejser
menigheden sig op og vender sig mod solnedgangen.

Årets fester
De vigtige helligdage gennemspiller det jødiske folks grundlæggende historie, og samtidig følger deres rækkefølge i kalenderåret landbrugsårets cyklus: Om foråret fejres pesach til erindring om flugten fra
Egypten, om sommeren fejres åbenbaringen af Toraen, og om efteråret
mindes vandringen i ørkenen med en ugelang fest.

Pesach: Fra slaveri til frihed
Pesachfesten varer i otte dage og kaldes også det usyrede brøds fest,
for så længe festen varer, spises ingen gærede madvarer, men særlige
flade brød, matza, der er bagt uden at hæve. Det skal erindre om, at
jøderne flygtede fra Egypten i al hast, uden at have tid til at bage brød.
De to første aftener holdes store traditionsrige familiemåltider, og der
læses højt af en bog, der genfortæller de dramatiske begivenheder i
forbindelse med flugten fra Egypten. Bogen er samtidig drejebog for
aftenens forløb, komplet med sange, menu, spørgsmål, svar og regibemærkninger. Der spises symbolske retter, blandt andet bitre urter dyppet i saltvand og en blanding af frugt og nødder, der skal ligne mørtel,
der til sammen skal minde om slavernes tårer og hårde byggearbejde.
Et æg symboliserer fornyelse og forår, og et kødben minder om det
bibelske offerlam. Ritualets pædagogiske sigte er rettet mod børnene,
som opfordres til selv at stille spørgsmål og indleve sig i historien.
Andre fester minder om vigtige momenter i folkets senere historie,
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så som oprøret mod grækerne i årene 168-163 f.v.t., der fejres hvert år
med lysfesten hanukka eller den moderne helligdag til erindring om
Israels uafhængighed. Til hver fest hører særlige bønner, melodier og
traditionelle madretter. Fejringen af de mange fester styrker en følelse af
fællesskab, fordi de helt konkret erindrer om en fælles, mytisk historie.
Nytårsfesten og forsoningsdagen, der fejres med få dages mellemrum
om efteråret, er ikke koblet op på historiske begivenheder, men indrammer derimod de ti såkaldte bodsdage, hvor hvert menneske opfordres
til at gøre status over sit liv og sit forhold til gud. På disse dage blæser
man i vædderhorn i synagogen, en skik der går helt tilbage til bibelsk
tid. Årets begyndelse er anledning til at søge tilgivelse blandt mennesker, man har gjort uret i årets løb, og til at søge tilgivelse over for gud.
På forsoningsdagen, som også kaldes årets helligste dag, er bønnerne i
synagogen OP så mange og lange, at menigheden læser en bog på flere
hundrede sider igennem, og gudstjenesten varer hele dagen. Et helt
døgns faste ledsager de kollektive syndsbekendelser, mange er klædt
helt i hvidt for at signalere renhed OP og undgår at bære lædersko for
at vise ydmyghed over for alle skabninger. Netop på denne dag går
særligt mange jøder i synagogen, også jøder der resten af året slet ikke
deltager i gudstjenester.
Læs
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Overgangsritualer
Ritualer ledsager alle livets afsnit, fra fødsel over indgåelse af ægteskab
til død og begravelse, og er med til at placere det enkelte menneskes
liv i forhold til fællesskabet. Ritualerne forpligtiger gensidigt generationerne over for hinanden: Det påhviler børn at læse mindebøn for
deres forældre efter deres død, og det er forældre pålagt at omskære en
nyfødt søn. Omskærelsen gør ikke barnet til jøde, det er han allerede
fra fødslen af, men gennem omskærelsen bliver drengen symbolsk
inddraget i det jødiske fællesskab. Ritualet, som i Toraen er det fysiske
tegn på pagten mellem Gud og Abraham, har stadig en bred tilslutning
også blandt jøder, der ikke betragter sig selv som religiøse, men snarere
ser omskærelsen som et spørgsmål om etnisk tilhørsforhold. Men som
tekst 9 (
s. xx) tydeliggør, er forældres beslutning om at omskære
deres barn ikke altid en selvfølge. En omskærelse foregår typisk i barnets hjem, når drengen er otte dage gammel, og udføres af en person,
der er særlig uddannet til at foretage indgrebet. Ved ceremonien bliver
drengen velsignet og får sit navn. I traditionel jødedom er der intet
tilsvarende ritual OP for piger, men i dag findes der forskellige ritualer,
der festliggør pigers navngivning. De ritualer er endnu så nye, at de
ikke har fundet en fast form overalt.
Overgangen fra barn til voksen markeres, når drenge bliver 13 år
og når piger bliver 12 år, og de bliver bar mitzva eller bat mizva, søn
eller datter af buddet. Det betyder først og fremmest, at de nu rituelt
set er voksne og kan tælles med i en minjan, den gruppe på ti voksne
(i ortodokse menigheder: ti mænd), der er mindste antal for gennemførelse af en lang række ritualer. Samtidig er de nu forpligtet til at følge
alle Toraens bud. Overgangen til voksenlivet fejres ved en ceremoni,
hvor pigen eller drengen bliver ’kaldt op’ til Toraen for første gang. ’At
blive kaldt op’ betyder at få det ærefulde hverv at læse de velsignelser,
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der indleder og afslutter hvert afsnit af toralæsningen i synagogen.
Typisk vil drengen eller pigen også selv læse et afsnit, som de har
forberedt igennem lang tid. Læsning fra en torarulle er en udfordring
for de fleste teenagere, for den håndskrevne, hebraiske tekst synges
efter noder, som ikke er markeret i teksten, der heller ikke har hverken
vokaler eller tegnsætning. En fest for familie og venner hører med til
fejringen. I mange familier, hvor religionen ikke spiller en stor rolle i
dagligdagen, giver bar og bat mitzva unge mennesker lejlighed til at
overveje deres egen jødiske identitet for første gang.
I tidens løb er ritualer gledet ind og ud af jødisk historie: Bar mitzva
er først opstået i Middelalderen, til gengæld er et andet middelalderligt
ritual til markering af børns første skoledag gået ud af brug. Ritualer og
deres udførelse er i stadig forandring og samtidig overraskende konstante: Shabbat og omskærelse er to af de ældste ritualer, men også to
af de mest praktiserede ritualer i dag. Måske netop fordi ritualer som
disse har været med til at definere jøder religiøst og kulturelt, både
over for omverdenen og internt i de jødiske samfund, har de overlevet
igennem historien

17

Dreng bærer torarulle ved sin
Bar Mitzva.
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o p g av e r
1 	Udarbejd en liste med centrale ritualer/fester (TM), og forklar sammenhængen mellem ritual
og myte i hvert enkelt tilfælde. Se også www.mosaiske.dk/religion

2 	Hvilken indflydelse har den jødiske shabbat helt konkret på din egen hverdag?
3 	Hvilken sammenhæng er der mellem de mange bud og udviklingen af jødisk religion og
identitet?

4 	Forklar, hvorfor jøderne fejrer pesach
5 	Forklar, forskellen på den jødiske pesach og den kristne påske
6 	Forklar, hvorfor netop omskærelse og shabbat har defineret jødisk religion og kultur
7 	Diskutér, hvorfor børn ofte er i fokus i ritualerne (omskærelse, bar/bat mitzva, pesach)
8 	Find på tidslinjen yderligere oplysninger om de jødiske ritualer. Prøv at sætte (Pesach, shabbat, Bar Mitzvah) ritualerne ind i Van Genneps overgangsritualmodel (s. XXX)

9 	Hvilke forskningsspørgsmål kan man stille om omskæring af jødiske drengebørn inden for henholdsvis teologiske, filosofiske og religionsvidenskabelige traditioner (Δ Religionsfilosofi s. xx)

Fokus på Bar/ Bat Mitzva
1 	Se billedserien (TL), og forklar, hvad der sker i løbet af en Bar Mitzva
2 	Samenlign Bar Mitzva ritualet med konfirmationen i kristendom - hvor er der centrale forskellige og ligheder? (TL)

Organisation: fællesskab, køn og identitet
De fleste jødiske ritualer kan ikke gennemføres uden minjan, en gruppe
på mindst ti mennesker. Fællesskabet, og dermed det sociale aspekt,
står også i jødedom centralt, uanset religiøs retning eller politisk holdning. Videreførelse i og undervisning om religionen sker naturligvis
gennem aktiv deltagelse i kulten OP , i synagogen OP eller derhjemme,
men det foregår også i andre rammer, fx skoler, foreninger og sportsklubber. Jødisk fællesskab og identitet bygges op, fastholdes og udvikles
på mange måder.

Det nødvendige fællesskab
Historisk set har jøder overalt, hvor de slog sig ned, dannet menigheder
OP og skabt de praktiske rammer for at opretholde fællesskabet, hvad
enten det gælder begravelsespladser, synagoger, rituelle bade eller
videreførelse af religionen gennem undervisning. Ofte har menighederne dannet særlige foreninger til at varetage de forskellige sociale
og religiøse behov. Siden Middelalderen kendes begravelsesselskaber
af frivillige, der påtog sig at varetage de praktiske opgaver og vejlede
de pårørende i forbindelse med død og sorg, og de hører stadig til i
enhver jødisk menighed.
En af de vigtigste opgaver i en jødisk menighed er undervisning
af børn. Menigheder har enten skoler eller enkelte lærere, som er ansvarlige for, at den næste generation får kundskaber i hebraisk, hører
bibelhistorie og lærer helligdagenes traditioner at kende. Studiegrupper
for voksne er udbredte og værdsatte, for det jødiske ideal er livslange
studier af de hellige tekster.
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Her ses et dansk, jødisk
pigefodboldhold.

Også de danske menigheder varetager sådanne opgaver. Mosaisk
Trossamfund i København, som er den mest omfattende organisation,
står ikke blot for synagoge og begravelsesplads, men driver også vuggestue, børnehave og skole for menighedens børn og plejehjem og
seniorklub for de ældre medlemmer. Samtidig fungerer trossamfundet
i praksis som en paraplyorganisation for et væld af foreninger, fra
humanitære og sociale støtteforeninger over kulturelle foreninger til
sportsklub og ungdomsklub. Mens støtteforeninger til dels opfylder
den religiøse forpligtelse til at tage sig af de svage i samfundet, er der
ikke noget oplagt jødisk ved at spille bridge eller bordtennis. Når der
alligevel findes jødiske klubber, er det blandt andet fordi det giver jøder
en mulighed for at opleve et jødisk fællesskab uden religiøst indhold.

Lokal autoritet
Ikke siden antikken har der være en enkelt religiøs autoritet i den jødiske verden. I diasporaen blev afstanden mellem de enkelte menigheder
hurtigt så stor, at en decentral styreform opstod, hvor hver by havde
sine egne, lokale rabbinere, der fortolkede loven i alle vigtige spørgsmål. Sådan er det stadig. Der findes ingen global rabbinsk autoritet,
og trods fællesskabet omkring fx ritualer, så er jøder også påvirket af
den kultur og det samfund, de lever i. Derfor leves jødisk religion på
mange forskellige måder.
En rabbiner OP er først og fremmest en autoriseret skriftlærd og lærer,
uddannet i jødisk lov og viden. En rabbiner er ikke en hellig person,
og en gudstjeneste kan gennemføres uden en rabbiner. Rabbinere er
traditionelt blevet uddannede på særlige akademier, og uddannelsen
kræver adskillige års intensive studier af den rabbinske litteratur. I dag
tilbyder de forskellige jødiske retninger deres egne rabbineruddannelser, i nogle tilfælde i samarbejde med lokale universiteter.
I de fleste menigheder spiller rabbineren en central og ledende
rolle, ikke kun i forbindelse med kulten i synagogen, men også i menighedens øvrige liv samt i forhold til omverdenen, fx som talsmand
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for menigheden i forhold til medier og andre religioner. Inden for
reform og konservativ jødedom er der stor grad af ligestilling mellem
kønnene, og kvinder deltager i gudstjeneste og i andet fælles arbejde
på lige fod med mænd. Der er også kvindelige rabbinere, men det er
især i hjemmets ritualer, at kvinden eller moren har en central rolle, og
det forhold, at en jøde per definition er jøde, hvis moren er det, sætter
også kvinden i en nøglerolle på den måde.

o p g av e r
1 	Opstil et organisationsdiagram der viser magtforholdet internt i den jødiske organisation.
Se: www.mosaiske.dk/forside (TL).

2 	Hvorfor er fællesskabet særligt vigtigt i den jødiske religion?
3 	Sammenlign de forskellige jødiske gruppers kalender. Hvilke grupper har flest/færrest dage
de markerer, og hvorfor (TL).

4 	Hvilken rolle spiller uddannelse i jødisk religion og kultur? Hvorfor?
5 	Undersøg, på hvilke punkter Carolineskolen adskiller sig fra en dansk folkeskole.
6 	Undersøg, hvordan synagogen er indrettet (TS).
7 	Diskutér, hvorfor jøder verden over lever så forskelligt trods den stærke identitet og de
mange bud.

Aktuel situation: Verden og Danmark
Læs

TEKST

10 s. xx

Jøder besøger Auschwitz KZlejren i Polen. Hvorfor mon
jøderne bærer israelske flag og
farver, når besøgende fra andre staters ofre, f.eks. russere,
polakker eller franskmænd
ikke gør det?

Historie og hukommelse
Jødisk religion og kultur har en lang historie—og en lige så lang hukommelse. Den kollektive erindring forankres i bønner og ritualer,
som når ødelæggelsen af templet i Jerusalem for 2000 år siden hvert
år mindes ved, at man faster en hel dag og sidder på gulvet eller på
lave skamler i en mørklagt synagoge OP og læser Klagesangene OP fra
Biblen OP . Erindring er et vigtigt motiv i jødedom. Men især i tiden
efter Anden Verdenskrig har erindringskulturen i perioder truet med at
overdøve jødisk liv. Højtideligheder til minde
om ofrene for shoah OP , film, bøger og rejser til
udryddelseslejre i Polen, kom for mange jøder
til at udgøre deres primære indgang til jødedom. Denne erindringskultur er ofte sekulær
OP , men udspringer samtidig af den klassisk
jødiske insisteren på at holde erindringen i
live, som i tekst 10 (s. xx), der indleder Primo
Levis erindringsværk Hvis dette er et menneske. Levi, som overlevede Auschwitz, var ikke
troende, men skrev her med bønnen shema
som klangbund.

Nye Toner: Feminisme
Den moderne kvindebevægelse som skubbede
til konventioner overalt i de vestlige samfund i
1960’erne satte sig også markante spor i den jø-

21

JØDEDOM

diske verden. Der havde været
mange forløbere for kvinders
ligeberettigelse inden for jødedom: I 1922 fejrede den første
pige sin bat mitzva i USA, og
i 1935 blev den første kvinde
udnævnt som rabbiner i Tyskland. Men først med den udbredte ligestilling mellem kønnene i det sekulære samfund,
fik jødiske kvinder langsomt,
men sikkert adgang til at deltage på lige fod med mænd i
gudstjenester og det religiøse
liv i det hele taget. Ændringerne gjaldt i første omgang reformjødedom, men efterhånden
fulgte konservativ jødedom
også med. Den ortodokse verden har været lydhør, men udviklingen
foregår med små skridt.

Den første kvindelige rabbiner i Tyskland siden 2.
Verdenskrig blev ordineret
i 2010

USA og Israel
Nyskabelser i jødedom, hvad enten det er feministisk inspireret liturgi
OP eller en økologisk tolkning af spisereglerne, kommer ofte fra USA.
Dér bor knap halvdelen af verdens jøder, og jøder indgår med en høj
grad af selvfølgelighed i en kultur af „bindestregs-identiteter,“ hvor
man kan være jødisk-amerikansk lige så vel som kinesisk-amerikansk
eller italiensk-amerikansk. For amerikanske jøder er jødedom først
og fremmest en del af deres kultur. I Israel er religion tæt forbundet
med det politiske liv. Israel er et sekulært OP land, hvor jødedom er
den officielle religion. Det fungerer nogenlunde som i Danmark, hvor
der er en statskirke. Og for de fleste israelere er deres jødedom, hvad
Folkekirken er for de fleste danskere: Traditioner der især tages frem
ved højtidelige lejligheder og samtidig leverer nogle grundlæggende
værdier og fortællinger. Men den jødiske kultur i Israel er imidlertid
stærkt præget af de politiske konflikter i Mellemøsten, og religion virker
ofte polariserende i samfundet snarere end samlende. Digteren Yehuda
Amichai OP , hvis poesi har været pejlemærker for flere generationer af
israelere, konfronterer i tekst 11 (s. xx) troen direkte.

Læs

TEKST

11 s. xx

Læs
Læs

TEKST

12 s. xx
13 s. xx

Kulturjøder og andre autentiske jøder
I 2000-tallet forsøger mange jøder at genopdage deres historie. Globalisering og multikultur har medført øget fokus på etnisk baggrund og
kulturelle ståsteder. Også for jøder som måske er vokset op i familier,
der for længst har opgivet den religiøse praksis, kan jødisk kultur
spille en rolle som etnisk markør. De jøder ser ikke sig selv som på
nogen måde religiøse, men kalder sig kulturjøder og interesserer sig for
jødisk historie, musik og litteratur. Kulturjøder stiller i virkeligheden
skarpt på det velkendte spørgsmål om jødedom er en religion eller en
kultur: Hvori består den jødiske erfaring? Hvad er autentisk jødedom?

TEKST
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Klezmerkoncert. Denne form
for jødisk musik forbindes
ofte med musikalske indslag
af både festlige og sørgelige
medlodier. Overvej, om der
kan være en sammenhæng til
jødernes religion og historie

For stærkt religiøse jøder har kulturjøder ingen fremtid: Man kan ikke
videregive jødedom til næste generation uden kendskab til de religiøse
tekster og traditioner. Klezmerkoncerter og kulturtidsskrifter er ingen
erstatning for religion. For andre er der alligevel en sammenhæng: Alle
diasporajøder, med eller uden gudstro, søger en mening med deres
historie for at bekræfte deres identitet. Netop de spørgsmål optager to
danske jøder, der i tekst 12 (s. xx) og tekst 13 (s. xx) fortæller, hvordan
de hver især har valgt at forvalte deres jødiske arv.

Læs

Jøder i Danmark

TEKST

14 s. xx

Den jødiske historie i Danmark går næsten 400 år tilbage, men jøder
har aldrig været andet end en lille minoritet. Der findes ingen officielle
tal, men det anslås, at der lever omkring 7000 jøder i Danmark, og tallet
har været stabilt siden midten af 1900-tallet. Næsten alle bor i Hovedstadsområdet, og det er i København, at jødisk liv er synligt. Hvis man
kigger godt efter. Der er i dag tre menigheder: Mosaisk Trossamfund TL
har ca. 2400 medlemmer og har en ortodoks rabbiner, selv om kun ca.
10 procent af medlemmerne lever ortodokst. Reformmenigheden Shir
Hatzafon TL , „Sang fra Norden“, blev dannet i 2001 og har omkring
200 medlemmer. Og endelig tilbyder Chabad TL , en hasidisk jødisk
bevægelse, et fuldt religiøst og kulturelt program for alle interesserede
jøder. Chabad har ikke faste medlemmer, men har godt 100 tilhængere.
Det er med andre ord kun et mindretal af danske jøder, der er aktive
medlemmer af en menighed. Mange jøder uden formel tilknytning
har alligevel et jødisk netværk igennem familie og venner eller ved
medlemsskab af foreninger, for eksempel en jødisk sportsklub eller
en israelsk kulturforening.
Med den øgede interesse for etnicitet er jødisk kultur også i Danmark begyndt at profilere sig på en anderledes selvsikker måde end
tidligere. Dansk Jødisk Museum TL , der åbnede i 2004, har til huse i en
sidebygning til Det Kongelige Bibliotek, klezmerkoncerter trækker fulde
huse på kunstmuseet Louisiana, og den jødiske filmfestival afholdes
hvert år i Cinemateket i København. Ret meget mere etableret kan det
ikke blive. Men minoritetsidentiteten forsvinder alligevel ikke. Danske
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jøder lever med en ofte uudtalt følelse af at være anderledes, med en
viden om, at deres familie er kommet et andet sted fra, og er samtidig
helt almindelige danskere. At jonglere med flere identiteter på én gang
er ikke blevet rutine. Spørgsmålet stilles på ny i hver generation og
afgøres af den enkelte selv.

o p g av e r
1 	Hvilke udfordringer står jøder over for i DK sammenlignet med jøder i resten af verden?
2 	Hvor bor der flest jøder? Hvorfor?
3 	Diskutér udsagnet (på side XX) om, at kulturjøder ingen fremtid har inden for jødedom.
4 	Diskutér, hvad det vil sige at være ’velintegreret’.
5 	Eleverne inddeles i grupper: reformjøder, moderne ortodoksi og konservative jødedom
		 De tre grupper finder nu argumenter, der kan bruges i en diskussion om:
		 - kvindelige rabbinere
		 - bosætternes rolle på Vestbredden
		 - minoritetsjøders religiøsitet - hvor synlige skal de være?
		 -deltagelse i kristendomsundervisning i folkeskolen
		 -deltagelse i julegudstjeneste med folkeskolen
		 -deltagelse i weekendtur med idrætsklubben
		 - osv.
6 	Jøder og cyberspace:
		 a. Sammenlign de danske jødiske gruppers formidling af jødedom på nettet:
		 a. det mosaiske trossamfund (TL)
		 b. shirhatzafon (TL)
		 c. chabad (TL)
Δ 		 Tag udgangspunkt i metodeafsnittet Religon på nettet, s. xx.
		 b. Diskuter om der er tale om religion online (endnu et medie der formidler de samme tekster som i bogform) eller online religion (religionen forandres på grund af internettet).
7 	Besøg det mosaiske trossamfund I København, og lav deltagerobservation ift. følgende
spørgsmål. Δ se mere om gode råd til denne metode på side XX i metodeafsnittet Religionssociologi).
		 a. Tegn en grundplan af stedet, og placer de genstande/billeder, du ser i synagogen (marker
de genstande, der er mest centrale)
		 b. Hvilke materialer er billederne og/eller genstandene lavet af? Og hvad er materialernes
virkning?
		 c. Hvilke motiver er der? Og hvilken funktion har de?
		 d. I ndgår billederne og/eller genstandene i en rituel sammenhæng? Hvordan bliver de brugt?
Og af hvem?
8 	Læs om feltarbejde s. XX, og prøv at skitsere, hvilke spørgsmål man kunne stille, hvis du
skulle lave feltarbejde i en lokal jødisk forening. Overvej, om dine spørgsmål ville være
anderledes, hvis du skulle interviewe en ortodoks jøde i Jerusalem
9 	Hvilke forskningsspørgsmål kan man stille om kønsadskillelse i busser i Israel inden for
henholdsvis teologiske, filosofiske og religionsvidenskabelige traditioner (se model side XX i
afsnittet om religionsfilosofi)
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Klassiske og repræsentative tekster til jødedom

Den jødiske kunstner Adi Nes bruger i
sit fotografi den gammeltestamentlige
myte om Abraham, der med Guds
påbud skal ofre sin søn Isak: På fotoet
optræder Abraham som en hjemløs
gående med en indkøbsvogn fyldt med
tomme genbrugsflasker. Øverst i vognen ligger sønnen Isak passivt – klar til
at tage sin skæbne på sig. Fotoet kan i
en moderne fortolkning opfattes som
en allegori over de mange ’sønner’, der
’ofres’ af deres fædre i den israelske
hær.

Tekst 1 (Femte Mosebog 30:12) – Babylonsk Talmud Baba metzia 59b

Toraen er ikke i himlen
En given dag, hvor rabbi Eliezer var kommet i mindretal i lærehuset vedrørende et rituelt spørgsmål, sagde rabbi Eliezer til sine kolleger: Dersom
loven er, som jeg siger, lad dette Johannesbrødtræ bevise det! Hvorpå Johannesbrødtræet blev rykket op med rode og genplantet hundrede meter
længere henne – andre siger fire hundrede meter. De svarede ham: Man
kan ikke bevise noget ved et Johannesbrødtræ. Så tog han atter til orde
og sagde: Dersom loven er, som jeg siger, så lad vandløbet bevise det!
Hvorpå vandløbet gav sig til at flyde baglæns. De svarede ham: Man kan
ikke bevise noget ved et vandløb. Så tog han atter til orde og sagde: Dersom loven er, som jeg siger, så lad lærehusets mure bevise det! Hvorpå
lærehusets mure bøjede sig forover på vej til at falde, men rabbi Joshua
skændte på dem og sagde til dem: Når de lærde strides med hinanden
om loven, hvorfor blander I jer i det? Af respekt for rabbi Joshua undlod
murene at falde, og af respekt for rabbi Eliezer undlod de at rette sig op,
og sådan står de stadigvæk bøjede fremover. Så tog han atter til orde og
sagde: Dersom loven er, som jeg siger, så lad himlen bevise det! Hvorpå
en himmelsk stemme råbte: Hvad diskuterer I med rabbi Eliezer, når loven
følger ham i enhver henseende! Rabbi Joshua rejste sig og sagde „Loven
er ikke i himlen“ (Femte Mosebog 30:12).
o p g av e r til

TEKST

1

1 	Karakteriser det samfund/den tid kilden er skrevet ind i
2 	Forklar Rabbi Eliezers pointe
3 	Diskutér hvad teksten siger om forholdet mellem gud, toraen og
jøderne

4 	Diskutér ved hjælp af kapitlet om religionsfilosofi side XX om rabbi
Eliezers argumenter for sin version af loven er en form for religiøs
erkendelse eller et forsøg på en normativ vurdering af loven

JØDEDOM

Tekst 2 Første Mosebog 17:1-12

Dette er min pagt med dig og dine efterkommere
Da Abram var nioghalvfems år, viste Herren sig for ham og sagde til ham:
»Jeg er Gud den Almægtige! Du skal vandre for mit ansigt og være udadlelig. Jeg vil stifte en pagt mellem dig og mig, og jeg vil gøre dig uhyre talrig.«
Abram kastede sig ned, og Gud talte til ham: »Jeg indgår en pagt med dig,
og du skal blive fader til en mængde folkeslag. Du skal ikke længere hedde
Abram. Dit navn skal være Abraham, for jeg gør dig til fader til en mængde
folkeslag. Jeg gør dig uhyre frugtbar; jeg gør dig til folkeslag, og konger skal
nedstamme fra dig. Jeg opretter min pagt med dig og dine efterkommere
i slægt efter slægt, en evig pagt: Jeg vil være din og dine efterkommeres
Gud. Det land, hvor du nu bor som fremmed, hele Kana’an, vil jeg give
dig og dine efterkommere til evig ejendom, og jeg vil være deres Gud.«
Og Gud sagde til Abraham: »Du og dine efterkommere skal holde pagten
i slægt efter slægt. Dette er min pagt med dig og dine efterkommere, som I
skal holde: Alle af mandkøn hos jer skal omskæres. I skal lade jeres forhud
omskære, og det skal være tegn på pagten mellem mig og jer.
o p g av e r til

TEKST

2

1 Hvad er en pagt?
2 Hvad går pagten mellem Abraham og Gud ud på?
3 Hvorfor er denne tekst relevant for jøder i dag?
4 Hvad er formålet med omskærelsen af jødiske drengebørn?
5 Sammenlign Abrahams pagt med gud med andre pagter
6 	Diskutér ved hjælp af kapitlet om religionssociologi side XX, om
omskærelsen i tekst 2 og ritualets brug i dag kan ses som et udtryk
for enten Durkheims eller Webers teori om forholdet mellem religion, samfund og individ

Tekst 3 fra Siddur: Den Jødiske Bønnebog			

Shema
Hør, Israel! Herren er vor Gud, Herren er én.
Lovet være Hans riges herlige navn i al evighed!
Du skal elske Herren, din Gud, af hele dit hjerte og med hele dit sind
og af al din evne. Disse ting, som jeg giver dig besked om i dag, skal du
tage dig til hjerte. Du skal indprente dine børn dem og tale om dem, når
du sidder i dit hus, og når du går på vejen, og når du lægger dig, og når
du står op. Du skal binde dem som et tegn på din hånd, og de skal være
som et pandebind mellem dine øjne. Du skal skrive dem på dit hus’ dørstolper og på dine porte.
Sådan vil det være, dersom I nøje lytter til mine bud, som jeg i dag har
givet jer besked om: At elske Herren, jeres Gud, af hele jeres hjerte og med
hele jeres sind. Så vil jeg give jeres land regn i rette tid, tidlig regn og sen
regn, og du vil høste dit korn og din most og din olie. Jeg vil give græs på
din mark til dit kvæg, og du skal spise og blive mæt. Tag jer i agt, så at
jeres hjerte ikke forføres, og I kommer på afveje og tjener andre guder og
kaster jer ned for dem. Så vil Herrens vrede flamme op imod jer, og Han
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Ortodokse jøder foran grædemuren i Jerusalem.

vil lukke himlen, så at det ikke bliver regn, og jorden vil ikke give sin
afgrøde, og I vil hurtigt forsvinde fra det gode land, som Herren giver jer.
o p g av e r til

TEKST

3

1 	Hvordan fremstår Gud i tekst 3?
2 	Hvordan beskrives det ideelle forhold mellem menneske og gud i
teksten?

3 	Sammenlign jødernes gud med muslimers og kristnes gud
4 	Diskutér konsekvenserne af at have en gud med disse egenskaber
5 	Se kapitlet om religionssociologi side XX og overvej, hvordan tekst
3 opfattes i en sekulariseret jødisk sammenhæng

Tekst 4 Første Mosebog, Kapitel 1

I begyndelsen
I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Jorden var dengang tomhed
og øde, der var mørke over urdybet, og Guds ånd svævede over vandene.
Gud sagde: »Der skal være lys!« Og der blev lys. Gud så, at lyset var godt,
og Gud skilte lyset fra mørket. Gud kaldte lyset dag, og mørket kaldte han
nat. Så blev det aften, og det blev morgen, første dag.
Gud sagde: »Der skal være en hvælving i vandene; den skal skille
vandene!« Og det skete; Gud skabte hvælvingen, som skilte vandet under
hvælvingen fra vandet over hvælvingen. Gud kaldte hvælvingen himmel.
Så blev det aften, og det blev morgen, anden dag.
Gud sagde: »Vandet under himlen skal samle sig på ét sted, så det
tørre land kommer til syne!« Og det skete. Gud kaldte det tørre land
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jord, og det sted, hvor vandet samlede sig, kaldte han hav. Gud så, at
det var godt.
Gud sagde: »Jorden skal grønnes: Planter, der sætter frø, og alle slags
frugttræer, der bærer frugt med kerne, skal være på jorden.« Og det skete;
jorden frembragte grønt, alle slags planter, der sætter frø, og alle slags træer,
der bærer frugt med kerne. Gud så, at det var godt. Så blev det aften, og
det blev morgen, tredje dag.
Gud sagde: »Der skal være lys på himmelhvælvingen til at skille dag fra
nat. De skal tjene som tegn til at fastsætte festtider, dage og år, og de skal
være lys på himmelhvælvingen til at oplyse jorden!« Og det skete; Gud
skabte de to store lys, det største til at herske om dagen, det mindste til
at herske om natten, og stjernerne. Gud satte dem på himmelhvælvingen
til at oplyse jorden, til at herske om dagen og om natten og til at skille lys
fra mørke. Gud så, at det var godt. Så blev det aften, og det blev morgen,
fjerde dag.
Gud sagde: »Vandet skal vrimle med levende væsener, og fugle skal
flyve over jorden oppe under himmelhvælvingen!« Og det skete; Gud
skabte de store havdyr og alle slags levende væsener, der rører sig og
vrimler i vandet, og alle slags vingede fugle. Gud så, at det var godt. Og
Gud velsignede dem og sagde: »Bliv frugtbare og talrige, og opfyld vandet
i havene! Og fuglene skal blive talrige på jorden!« Så blev det aften, og
det blev morgen, femte dag.
Gud sagde: »Jorden skal frembringe alle slags levende væsener, kvæg,
krybdyr og alle slags vilde dyr!« Og det skete; Gud skabte alle slags vilde
dyr, al slags kvæg og alle slags krybdyr. Gud så, at det var godt.
Gud sagde: »Lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os! De
skal herske over havets fisk, himlens fugle, kvæget, alle de vilde dyr og
alle krybdyr, der kryber på jorden.« Gud skabte mennesket i sit billede;
i Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem. Og
Gud velsignede dem og sagde til dem: »Bliv frugtbare og talrige, opfyld
jorden, og underlæg jer den; hersk over havets fisk, himlens fugle og alle
dyr, der rører sig på jorden!« Gud sagde: »Nu giver jeg jer alle planter, der
sætter frø, på hele jorden og alle træer, der bærer frugt med kerne. Dem
skal I have til føde. Til alle de vilde dyr og til alle himlens fugle, ja, til alt
levende, der rører sig på jorden, giver jeg alle grønne planter som føde.«
Og det skete. Gud så alt, hvad han havde skabt, og han så, hvor godt det
var. Så blev det aften, og det blev morgen, den sjette dag.
o p g av e r til

TEKST

4

1 	Forklar hvad begreberne kosmologisk (OP), teogonisk(OP), eskatologisk og antropogonisk(OP) myte dækker over, og undersøg hvilke
mytiske træk, der er til stede i tekst 4. Brug hjemmesiden?
2 	Forklar guds- og menneskeopfattelsen ud fra teksten.
3 	Hvilke temaer fra teksten har relevans for moderne jøder i dag? (Er
der noget i teksten der kan forklare nogle centrale ritualer TL ).
4 	Læs kapitel 2 af 1. Mosebog og sammenlign de to skabelsesberetninger ift. gudsopfattelse, menneskeopfattelse .m.m
5 	Sammenlign skabelsesberetningen i jødedommen med purushamys. xx)
ten
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6 	Sammenlign skabelsesberetningen med teksten Sådan bygger man
et univers af Bill Bryson TL .
7 	Diskutér, hvad man kan bruge sådan en tekst til i en moderne,
naturvidenskabelig verden.
8 	Hvad betyder en bogstavelig forståelse af tekst 4 for køn, seksualitet
og forholdet mellem mand og kvinde? TL
9 	Hvordan vil tilhængere af henholdsvis evolutionsteorien og kreaSe afsnittet Religiøse teorier i biologitionisme fortolke TEKST 3?
undervisningen? side XX i kapitlet Rm religionsfilosofi.

TEKST 5 Anden Mosebog 20:2-17; cf. Femte Mosebog 5:6-21

De ti Bud
Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset. Du må
ikke have andre guder end mig.
Du må ikke lave dig noget gudebillede i form af noget som helst oppe
i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden. Du må ikke
tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren din Gud, er en lidenskabelig
Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem, der
hader mig; men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise
godhed i tusind slægtled.
Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig
lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn.
Husk sabbatsdagen og hold den hellig. I seks dage må du arbejde og
gøre alt, hvad du skal; men den syvende dag er sabbat for Herren din Gud.
Da må du ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn
eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den
fremmede i dine byer. For på seks dage skabte Herren himlen og jorden
og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han.
Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliget den.
Ær din far og din mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren
din Gud vil give dig.
Du må ikke begå drab.
Du må ikke bryde et ægteskab.
Du må ikke stjæle.
Du må ikke vidne falsk mod din næste.
Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes
hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som
helst af din næstes ejendom.

o p g av e r til

TEKST

5

1 	Hvilken genre kan teksten klassificeres under – og hvorfor?
2 	Hvorledes fremstår forholdet mellem mennesket og gud?
3 	Hvem er Moses? Hvilken rolle spiller han for jøderne?
4 	Undersøg, hvilke typer af bud jøderne følger ud over de ti bud TL
5 	Find de bud der handler om kosher, og forklar, hvad kosher er, og
hvorfor kosher er centralt for jøder i dag

TL
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6 	Sammenlign med buddene i Jesus’ Bjergprædiken (Matt, kap 5-7,
link til teksten eller netbibelen)

7 	Diskutér, om der er noget originalt ved buddene, eller om det er
banale sandheder.

8 	Diskutér, om det er muligt at overholde buddene?
9 	Hvad ville henholdsvis en religionshistoriker/-fænomenolog og religionssociolog trække frem som værende det væsentlige i teksten?
Se metodeafsnittene side xx og xx.

TEKST 6

TL :

fra Siddur – den jødiske bønnebog

o p g av e r til

TEKST

6

OPGAVEBOKS MANGLER: DEN KOMMER …

En såkaldt „shabbat-elevator“, hvor elevatoren på
jødiske helligdage automatisk
standser på alle etager. Ifølge
traditionen må religiøse jøder
ikke arbejde på helligdagen,
eller hviledagen, og altså heller ikke sætte en maskine som
en elevator „i arbejde„
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TEKST 7: fra Haggadah shel pesach, 5. Mosebog

Pesach-offeret
spiste vores fædre, den gang templet stod.
Hvorfor?
Fordi den Hellige, lovet være Han, passerede forbi
vore fædres huse i Egypten;
- som det hedder:
„I skal sige: Det er et Pesach-offer for Herren,
som passerede forbi israelitternes huse i Egypten,
da Han plagede egypterne,
men Han reddede vore huse!
Da bøjede folket sig og kastede sig ned. “ (2. Mosebog 12,27).

(Man viser en matzah frem)
Dette usyrede brød
Spiser vi.
Hvorfor?
Fordi vore fædres dej ikke nåede at syre,
Førend kongen, kongernes konge,
den Hellige, lovet være Han,
åbenbarede sig for dem og befriede dem;
- som det hedder:
„Af den dej, som de førte ud af Egypten, bagte de
usyrede kager, for den var ikke syret,
for de blev drevet ud af Egypten og kunne ikke vente,
og de havde heller ikke sørget for proviant.“ (2. Mosebog 12,39)

(Man peger på de bitre urter)
Disse bitre urter
Spiser vi.
Hvorfor?
Fordi egypterne forbitrede vore fædres liv i Egypten,
- som det hedder:
„De forbitrede deres liv ved hårdt arbejde med ler og med teglsten
og med al slags arbejde på marken.
Med strenghed lod de dem udføre alt deres arbejde.“ (2. Mosebog 1,14)
I slægt efter slægt
er enhver forpligtet til at anse sig for selv at være draget ud af Egypten
- som det hedder
„På denne dag skal du fortælle dit barn og sige:
Det er på grund af det, som Herren har gjort mod mig, da jeg drog ud af
Egypten!“ (2. Mosebog 13,8)
Ikke alene vore fædre har den Hellige, lovet være Han, befriet,
Men også os har han befriet sammen med dem;
- som det hedder:„
„Men os førte Han ud derfra
for at bringe os til
og give os det land, som Han har tilsvoret vore fædre.“ (5. Mosebog 6, 23)
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o p g av e r til
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7
1 	Hvad er Pesach? Og hvorfor holdes Pesach?
2 	Analyser TEKST 7, og forklar sammenhængen mellem myte og
ritual TL .
3 	Diskuter hvordan myten bag ritualet pesach levendegøres for moderne jøder.
4 	Sammenlign Pesachs status i jødedom med en lignende højtid i
kristendom.
5 	Overvej, hvorfor også ikke-religiøse jøder holder pesach. Sammenlign med danske forhold
6 	Diskutér i forlængelse af spørgsmål 5, om Durkheims eller Webers
teorier om forholdet mellem religion, samfund og individ kan være
en del af forklaringen.
TEKST

Links der kan bruges som hjælp: Se

TL .

Tekst 8 TL : fra Rebel with a Cause, Samtale med Bent Melchior af Lene
Andersen, Rambam 2006
o p g av e r til

TEKST

8

1 	Find ud af, hvem Bent Melchior er, og hvilken rolle han har spillet
for danske jøder.

2 	Forklar, hvad Melchior siger om sammenhæng mellem frihed, religion og ritual, og hvorfor han insisterer på at friheds-idéen er det
Se afsnittet om jødernes historie side
centrale i pesach-ritualet.
XX.
3 	Diskutér, om det spiller nogen rolle, om pesach-fortællingen er
historisk sand eller en jødisk myte

TEKST 9: uddrag fra Udenfor Murene, interview med Ulrik Gutkin af Benjamin Krasnik, Kristeligt Dagblad, 6. november 2009

Omskæring betyder noget som er svært at forklare
Hvorfor betyder jødedom og omskæring pludselig
alt, når man venter et barn med sin ikke-jødiske
kæreste? Ulrik Gutkin har skildret sit eget kulturmøde i filmen „Mig og jøderiet.„
(. . .)
Ulrik Gutkin er jøde. Han er godt nok sekulær
jøde og holder sig ikke til de jødiske love og regler.
Men han fejrer de store jødiske helligdage og er
selvfølgelig omskåret. Og det skal sønnen naturligvis også være, ligesom Ulriks far, farfar, oldefar, tipoldefar og de mange
generationer af fædre før dem.
Men Signe stritter imod. Omskæring er et fysisk overgreb, et forældet
ritual, mener hun. Og denne holdning står hun ikke alene med: Som Signe
mener rigtig mange danskere, at rituel omskæring er forkert. For lidt under

Ulrik Gutkin
(f. 1966) er
instruktør af
dokumentarfilmen Mig
og jøderiet (2009)
om jødisk tro
og identitet i
Danmark.
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et år siden gik diskussionen om omskæring højt, helt op til politisk niveau,
blandt andet i denne avis, efter at Børnerådet og formanden for Det Etiske
Råd anbefalede strammere krav til omskæring af drenge. På den anden
side af bordet tordnede jøder og muslimer med store armbevægelser for
retten til at udøve deres 3000 år gamle religiøse praksis. Sådan gentager
debatten om omskæring sig et par gange hvert årti.
I denne evigt tilbagevendende debat giver „Mig og jøderiet“ et jordnært
og humoristisk indblik i de små diskussioner om gravalvorlige emner,
der opstår hos blandede par. Filmen er Ulriks egne optagelser af parrets
diskussioner, da de fik en dreng. I forbindelse med graviditeten begynder
Ulrik at tænke mere over, hvad jødisk identitet betyder for ham.
Hvorfor betyder omskæring så meget for dig, Ulrik Gutkin?
– Ja, det bliver jo også konklusionen i filmen. Det betyder bare noget, som er
svært at forklare. Der er faktisk ikke en rationel forklaring, når man render
ind i en religiøs snak. For mig har det en værdi og en betydning, som er
blevet forstærket med fødslen af min søn. Omskæringen blev en katalysator for en personlig rejse og søgen efter noget, jeg havde taget for givet.
– Jeg tror, at jødedommen i særlig grad er bundet op på rødder og traditioner, som jeg gerne vil holde fast i. Ikke-jødiske danskere har jo deres
sprog og land. Den danske kulturarv er der hele tiden i vores hverdag.
Når jeg cykler ned til vuggestuen, ringer kirkeklokkerne hver dag. Når jeg
ser Postmand Per, er der en præst. Og julen starter altid tidligt. Det må
gerne være der, men hvis man vil holde fast i nogle andre værdier, som jeg
gerne vil holde fast i, kræver det, at man er lidt proaktiv. Det handler om
positiv særbehandling. Ellers forsvinder det jødiske helt, er jeg bange for.
Jødedommen og det lille jødiske samfund i Danmark kan jo være meget
indforstået. Kan du samtidig sætte dig ind i din kærestes situation og
tanker om omskæring?
– Signe føler sig som en minoritet i min religion og familie. Og det kan
jeg sådan set godt forstå. Hun finder det lidt småt og klaustrofobisk, hvis
hun skal sige ja til det hele.
– Jeg kan godt forstå, at folk bliver irriterede over, at jeg er så stædig
omkring det. Og jeg er klar over, at hvis min søn ikke skal gå på Carolineskolen (den jødiske skole i København, red.), som jeg selv gjorde, så skal jeg
være ekstra god til at fortælle alle historierne, med eller uden omskæring.
Hvad vil du med din film ud over at fortælle om jeres diskussion om det
lille snip i forhuden?
– En hel del ikke-jøder har fortalt mig, at de har fået større forståelse for
det jødiske gennem filmen. Det er også et mål med filmen. Den giver et
indblik i dansk jødedom, som man sjældent ser.
– Og så tror jeg ikke, at vores situation er unik. Der er formentlig mange
par, der oplever denne konflikt på alle mulige måder. Filmen handler
ikke kun om jøder og ikke-jøder. Den kan også bruges til at sætte sig ind i
blandede ægteskaber generelt. Jo mere forskellig man er, desto større bliver
udfordringen. Men konflikt er også en gave. Vores diskussioner giver både
mig og Signe noget nyt. På den måde er filmen også en kærlighedshistorie.
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Hvad synes du om debatten omkring omskæring?
– Debatten siger noget om, at vi har en meget individualistisk tankegang
i Danmark. Hvilket kan være fint, men man tager mange ting for givet. Vi
glemmer at stille spørgsmål til måden, vi behandler børn på. Folk arbejder
meget og er lidt sammen med deres børn. Gør man måske noget galt her?
Hvad hvis man ikke var så materialistisk indstillet?
– Jeg mener, at omskæring kan give tilknytning. Og det gør det for mig.
Der mangler tolerance over for folk med et andet syn på verden. Jødedom
handler meget om traditioner og familiære forhold. Måske kan andre lære
lidt af det.
o p g av e r til

TEKST

9

1 	Hvad er omskæring?
2 	Hvorfor er det jødisk praksis at omskære små drenge efter fødslen?
3 	Hvilke problemer diskuteres der i teksten i forbindelse med omskæring?

4 	Se filmen Mig og jøderiet

TL ,

og diskuter den udfordring, religionerne står over for, når tiden går, og samfundet udvikler sig.
5 	Hvad mener Ulrik Gutkin med, at debatten om omskæring er præget af en meget individualistisk tankegang i Danmark?
6 	Overvej, hvilken rolle religionsopfattelsen i det senmoderne samSe afsnittet
fund kan spille i sammenhæng med spørgsmål 5.
om religionssociologi side XX.
7 	Diskutér, om det er i orden, at forældre kan beslutte religiøse ritualer på deres børns vegne?
8 	Sammenlign med kristendommens barnedåb. Er der forskel på
omskærelse og barnedåb?
9 	Diskutér, om staten skal blande sig i de enkelte religioners skikke??

Tekst 10: fra Primo Levi: Hvis dette er et menneske (xx), på dansk ved
Nina Gross
o p g av e r til

TEKST

10

1 	Hvem er Primo Levi og hvilke oplevelser danner baggrunden for
teksten?

2 	Hvad vil Primo Levi sige med teksten?
3 	Hvordan skal man forstå tekstens sidste tre linier?
4 	Diskutér om mennesker, der har oplevet forfærdelige ting, har
større autoritet i deres udsagn og meninger end almindelige mennesker
5 	Diskutér om tekst 10 overhovedet har noget med religion at gøre
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TEKST 11 TT : af Yehuda Amichai (1924-2000), Bombe i Jersalem (xxxx) og
Af tre eller fire i et rum (XXXX) oversat af Uffe Harder. Forsoningsdagen.
Aften. Min far (xxxx) og Det sted hvor vi har ret (xxxx) oversat af Anna
Poulsen Schier.
o p g av e r til

TEKST

11

1 	Hvad er budskabet i teksten?
2 	Find centrale begreber fra teksten, der viser noget om, hvordan
troen konfronteres.
3 	Find alle henvisninger til religion i digtene.
4 	Diskutér betydningen af, at teksten er på vers i stedet for eksempelvis en avisartikel.

TEKST 12: uddrag fra Knyt sylten! Interview med Martin Krasnik af Benjamin Krasnik, Goldberger 11, 2009

Det er jo lidt af et problem

Martin
Krasnik
(f. 1971) er
journalist.

[K]an du så overhovedet forklare dit tilhørsforhold
til jødedommen?
- Det er lige præcis det. På overfladen ser det meget
forvirrende ud. Jødedommen er både et nationalt
fællesskab og en stærk kultur og religion. Det er
blandet sammen i et miskmask. Det er fremmed
for folk, og derfor virker det så dybt provokerende,
anderledes og uklart. Men det er jo også en blanding
af alt muligt at være dansker. Danskerne er bare så
heldige, at de ikke er spredt ud over hele verden.
Eller uheldige . . .
Jamen, hvad er det så for en kulturarv, du gerne vil give videre? Er det
mere Mel Brooks, Seinfeld og Woody Allen end Abraham og Exodus?
Det er selvfølgelig mest Woody og Mel Brooks. De taler direkte til min
identitet. Der er meget dybt menneskeligt på spil, en masse modsætninger mellem følelser, historie, kultur og religion som konstant bobler i det
jødiske. Det at være dansk er mere stillestående. I Danmark sætter man
ikke så mange spørgsmålstegn. Det gør man i det jødiske fællesskab, og
det kommer der en masse jokes og gode historier ud af.
Men hvis nu Holocaust ikke havde været der, havde det så været lige så
vigtigt for sådan nogen som os?
Nej, helt sikkert ikke. Men jeg ved jo ikke hvor vigtigt, det så ville være.
Jeg synes bare, at vi er så svineheldige, at være en del af et fællesskab,
hvor der er så mange groteske modsætninger, som har at gøre med de mest
interessante ting i livet. Jeg er dybt tilfreds med det. Og jeg er også tilfreds
med, at jeg er holdt op med at forsøge at fylde det jødiske hos mig ud med
synagoger, jødiske piger og så videre.
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Hvad er det så du vil fortælle videre til dine børn? Jeg tænker meget over,
hvilket forhold til jødedommen mine børn skal have.
Jeg ved det ikke. Det er jo lidt af et problem. Og et kæmpe problem for
jødedommen. Jeg kan jo godt selv gå rundt og have en følelse, men det er
jo ikke nok, når David [Martin Krasniks søn] kommer og spørger, hvad
det vil sige at være jøde. Det er en følelse, min dreng! Og Gud eksisterer
ikke. Jeg må formulere det på et tidspunkt, men det kan jeg ikke finde ud
af nu. Jeg gider ikke tage ham med i synagogen og har ikke lyst til, at han
skal gå i den jødiske skole. Det er ikke vigtigt for mig.
Men omskærelse er det altså?
Ja. Det er meget mærkeligt. Men jeg synes, man mister forbindelsen til
jødedommen, hvis man ikke er omskåret.

TEKST 13: Uddrag fra interview med Kim Bodnia af Tine Bach, Goldberg
1, 2007

Ungerne skal have hele pakken
Jeg har altid set mig selv som jødisk kunstner, men
hverken pressen eller mig selv har reklameret med
det. Jeg har ikke haft behov for at manifestere mig
som jøde. Jeg er så meget jøde som man overhovedet
kan være, så derfor er der ingen der skal fortælle mig,
hvornår jeg er rigtig jøde. Jeg er vokset op i en religiøs,
jødisk familie, der overholdt de ortodokse regler – er
du rigtig klog!
Jeg har altid siddet og læst med, og teksten kan
forstås på mange måder. Jeg har bare fortolket essensen
af den på min måde. Man kan jo analysere den og sige:
Kunne vi ikke gøre sådan her i stedet for, for så ville
det jo være meget lettere at leve som jøde i dag.
Den dårlige samvittighed, der følger med ved at bryde med sine forældres måde at leve på, den må jeg leve med. Det, der interesserer mig, er
dybden i helligdagene, i sammenholdet, baggrunden. For eksempel kan
man spørge: Hvad står Pesach (jødisk fest, hvor man fejrer befrielsen fra
slaveriet i Egypten, red.) egentlig for? Det er enormt aktuelt i dag. Når min
far fortæller om Pesach, eller når jeg, eller Bent Lexner (overrabbiner, red.)
gør det, tilfører vi hver især vores eget. Det er OK at holde traditioner, man
skal bare huske at tilføre dem sit eget.
Kim Bodnia har ikke selv gået på den jødiske skole, Carolineskolen,
fordi hans forældre tidligt i hans barndom flyttede til Espergærde, hvilket
var for langt fra skolen, men han har prioriteret anderledes i forhold til
sine egne børn.
Vi har valgt Carolineskolen for vores børn, selvom det betyder, at vi
skal køre 20 kilometer hver vej. Det er en beslutning! Og det er en beslutning, der kan være mere eller mindre kompliceret, afhængigt af om man
har en jødisk eller en ikke-jødisk partner- Nu er jeg så heldig, at jeg har
prøvet begge dele. At jeg kan snakke med om begge dele, oplever jeg som
en fordel i en tid, hvor vi er så forskellige. Min kæreste og jeg er meget

Kim Bodnia
(f. 1965) er
skuespiller.
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jødiske og kan godt lide at holde sammen om det. Derfor var det fedt for
mig og min familie at sige: Bang, så skal ungerne sgu have hele pakken –
på Carolineskolen med dem!
En af grundene til beslutningen om at sætte børnene i Carlineskolen
er, at Kim Bodnia gennem årene har mødt mange unge, forvirrede jøder,
der ikke har kunnet finde deres plads i det jødiske. Enten fordi forældrene
er flygtet fra den jødiske identitet eller fordi de ikke har vidst, hvad de
skulle give videre til deres børn. Han ser det som en vigtig opgave at prøve
at hjælpe disse usikre unge.
For mig at se er mit arbejde med at hjælpe unge forvirrede jøder lige
så vigtigt som at overholde de jødiske regler. Hver gang man møder noget
nyt, påtager man sig det, lytter til det og mærker det også i sig selv – man
mærker depressionen, angsten, manglen på tilhørsforhold. Nogle har en
jødisk baggrund, men er ikke med i fællesskabet. Det øger min lyst til at
sige: „Hør her, det er så og så simpelt, lad os nu bare tage fat. Hvis det
handler om dit liv og din identitet, vil jeg gerne hjælpe.„
Det at føle, at man tilhører noget eller nogen, kommer indefra, men
nogle døre kan være svære at åbne.
o p g av e r til

TEKST

12 og 13

1 	Sammenlign det religiøse engagement hos Martin Krasnik (tekst
12) med Kim Bodnia (tekst 13)

2 	Forklar modellen nedenfor og prøv at placere henholdsvis Krasnik
og Bodnia ud fra det de siger i tekst 12 og 13

3 	Hvorfor er det så vigtigt for dem begge, hvordan deres børn skal
opdrages?

4 	Overvej hvad det betyder for børnenes integration/assimilisation,
at de går i jødisk skole?

5 	Diskutér hvilke udfordringer henholdsvis Krasnik og Bodnia kan
støde ind i som minoritetskultur i en majoritetskultur.

6 	Diskutér hvorfor danske jøder ikke bare bosætter sig i Israel, hvor
de tilhører majoritetskulturen.

7 	Overvej hvilke fordele og ulemper der er forbundet med at tilhøre
en minoritetskultur.
kulturelt perspektiv
Model: Jan Hjärpe
Traditionalisme
De gamle traditioner er centrale
De hellige skrifter er den centrale kilde
Traditionen, familien, den rituelle praksis

Mennesket
har brug for
en leder

Fundamentalisme
Religion er en fælles sag
Det hellige skrift er fundamentet

Indhold

Sekularisme
Religion er en privatsag

Funktion

Mennesket
kan selv

Modernisme
Religion er grundlæggende fornuftig
Staten overtager det religiøse ’råds’ rolle
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TEKST 14: Uddrag af Hummer hos Mannhejmers – hvor længe kan man
være „velintegreret“? Af Karen Lisa Goldschmidt Salamon, Rambam 2007

Hvor længe kan man være velintegreret?
Begreberne fyger i debatten om kulturel og social integration af immigranter, og der er rigt stof til utallige artikler alene ud fra betydningsforskellen
mellem ordene „integration“ og „assimilation.„
Danske jøder og andre debattører har i mindst halvandet århundrede
overvejet hvorvidt man kan være dansk og jøde, jøde og dansk. Mëir Aaron
Goldschmidt tog eksempelvis problemstillingen op allerede i 1844 ved et
dansk nationalt møde på Skamlingsbanken. Og nu, omtrent 160 år senere,
er temaet stadig aktuelt – eksempelvis i dette citat fra en konservativ
kandidat til den københavnske overborgmesterpost i 2005: „Dansk Jødisk
Museum er et stort aktiv for vores by. Det illustrerer jødernes vellykkede
integration i det danske og københavnske samfund og kan derfor virke
som inspiration for mange andre.„
Jødisk immigration til Danmark fremhæves netop ofte af politikere
og samfundsdebattører som eksempel på særlig vellykket „integration.“
Som dansk jøde må man derfor ofte se i øjnene, at man opfattes som en
omvandrende case i vellykket integration.
Man kan derfor også få lyst til at spørge, hvor længe man kan eller
skal blive ved med at være „velintegreret“? Hvornår bliver man bare en
fuldgyldig del af helheden – uden altså dermed at skulle ophøre med at
være jøde?
Dansk Jødisk
Museum i
København
(2004)
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o p g av e r til

14
1 	Hvornår er man jøde?
2 	Hvordan forholder teksten sig til problemet med at være jøde i
Danmark?
3 	Kan man være konvertitjøde og hvad indebærer det? http://www.
religion.dk/artikel/277125:Spoerg-om-joededom--En-konvertit-harsamme-status-som-en-foedt-joede
4 	Diskutér om man kan være dansker og samtidig have et identitetsforhold til en fremmed stat
TEKST

