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Neh 8,1-12 
Med et tillæg om Mary Douglas’ definition af enklave-kultur (s. 8-13) 
 
Neh 8,1-12 der en fortælling, der indgår i dobbeltværket Ezras og Nehemias’ Bøger.1 Dette værk beret-
ter om episoder i Jerusalem i persisk tid, dvs. i tidsrummet mellem 539 og 332 f.Kr. Jerusalem var den-
gang en ganske lille by; dets opland, Juda, var i første halvdel af den persiske periode tyndt befolket og 
fattigt. Jerusalem var del af det meget store perserrige, et imperium, der strakte sig fra ‘Indien’ i øst 
(dvs. det nuværende Pakistan) til de græske bystater i Lilleasien (dvs. vestkysten af det nuværende asia-
tiske Tyrkiet) og som i perioder også indbefattede Egypten. Kongedømmet i Jerusalem var bortfaldet 
med den babylonske erobring og eksilet i 587 f.Kr. (som det fortælles i 2 Kong 24-25), og i den persiske 
periode var Jerusalem del af den provins, der kaldtes landet ‘Hinsides floden’, dvs. området mellem Euf-
rats øvre løb og Middelhavet, afgrænset af Lilleasien mod nord og Egypten og de arabiske områder mod 
syd. Denne provins var administreret af en persisk guvernør, som uddelegerede en høj grad af lokal be-
slutningskraft til de enkelte byer og delområder, herunder Jerusalem. Ezras og Nehemias’ bøger giver et 
indblik i forholdene i den senere del af den persiske periode. Det er ikke ganske klart hvornår; men et 
muligt bud er i midten af 400-tallet f.Kr. under den persiske konge Artaxerxes I. Jerusalem synes at være 
styret af et lokalt aristokrati, der omfatter præster ved Jahvetemplet (der var blevet ødelagt af babylo-
nerne, men genopført 515 f.Kr.: Ezra 3-6) og lokale familieoverhoveder. Hovedpersonerne i den bibelske 
dobbeltbog, Ezras og Nehemias bøger, er begge udsendinge fra centrale persiske forvaltningscentre i 
Mesopotamien ‒ hhv. fra Babylon og fra Susa i området Elam, øst for det egentlige Babylonien ‒ og de 
har begge opbakning fra den persiske, kongelige administration. Synet på perserne er da også generelt 
positivt i disse bøger som også i andre dele af GT.2 
 Ezra og Nehemias er fremstillet som to reformatorer, der sendes til Jerusalem for at bringe orden i 
mangelfulde forhold og rette op på skæve udviklinger. Ezra præsenteres som en præst (Ezra 7,1-5.11), 
dvs. at han skal tilhøre den familie, der traditionelt har haft ret til at udføre præstelige funktioner i Jeru-
salem-templet, og som dermed har en høj social status og moralsk autoritet. Hans opgave er at bringe 
en økonomisk støtte fra perserne til templet. Vigtigere i bogen er dog, at han også er skriftkyndig (sopér) 
og kompetent i “Jahves bud og love for Israel” (Ezra 7,11); det er på den baggrund, at han indfører en ny 
regel i Jerusalem, if. hvilken israelitterne ikke må gifte sig med folk, der tilhører andre etniske grupper 
(Ezra 9-10). Nehemias er højt placeret i den persiske kongelige administration med embedet som mund-
skænk (Neh 1,11). Hans autoritet, ud over den persiske opbakning, synes at bestå i hans religiøse og 
moralske integritet. Nehemias’ særlige opgave er at sørge for, at Jerusalems bymur sættes i stand ‒ en 
forudsætning for en generel forbedring af livsforholdene i byen (Neh 1,3). Da Nehemias er kommet til 
Jerusalem, overtager han magten; han gennemfører murbyggeriet, foretager dispositioner på tempel-

1 De er stilistisk og handlingsmæssigt beslægtet med 1-2 Krønikebog, men vistnok ikke skrevet i én sammenhæng; 
Krønikebøgerne er formentlig senere end Ezra-Nehemias. 
2 I modsætning til den holdning, der kendes fra den græske historieskriver Herodot, der beskrev perserkrigene, 
dvs. konflikterne mellem perserne under kongerne Dareios I og Xerxes I og de græske bystater i det nuværende 
Grækenland, primært Athen og Sparta, i tidsrummet 499-479. I hans fremstilling er perserriget en tyrannisk ma-
stodont der vil knægte de fri, græske byer. I GT ses perserne derimod oftest som fjerne, men i princippet velvillige 
beskyttere. 
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området, forbyder handel på sabbatten og foretager den samme stramning af ægteskabspraksis som 
Ezra; disse sidstnævnte indgreb sker imod det lokale præsteskabs og aristokratis vilje (Neh 13). 
 I Nehemias’ Bog er indlagt en episode, der har Ezra som hovedperson. I kap. 8 berettes om en for-
samling med det formål, at hele befolkningen skal høre ‘Moses’ lov [tôrāh], den som Jahve havde befa-
let til Israel’.3 Hele den israelitiske befolkning forsamles i Jerusalem på en plads, der ligger foran en af 
portene. Ezra opfordres til at hente ‘bogen’, dvs. en skriftrulle, med ‘Moses’ lov’. Han står på “en plat-
form af træ, der var lavet til formålet”; han ‘åbner’ bogen, alle rejser sig, Ezra priser ‘Jahve, den store 
Gud’, alle løfter deres hænder, siger “Amen, amen” og kaster sig til jorden; om hans tilhørere hedder 
det, at “hele folket hørte opmærksomt på oplæsningen af lovbogen”, der foregår fra daggry til midt på 
dagen. 
 Der er flere bemærkelsesværdige træk ved denne skildring. Mest påfaldende er, at ritualet her er af 
en ganske anden type end dem, som beskrives i de præstelige tekster: Det foregår ikke på pladsen foran 
templet; de rituelle indretninger er ikke hverken permanente (af sten) eller med høj æstetisk og økono-
misk værdi (som brændofferalteret, der er beklædt med kostbart metal); der indgår ingen ofringer, in-
gen brug af ild, røg eller røgelse; der er ingen tabuer omkring en risiko for at forurene hellige genstande 
med urenhed, og der er ingen regler for offerdyrs eller præsteligt personales fysiske beskaffenhed (de-
res ‘lydefrihed’) at tage hensyn til; det forudsættes ikke, at Jahve selv, evt. i skikkelse af hans ‘Herlighed’ 
(kābôd), er nærværende. I stedet gennemføres dette ritual på et sted, der normalt er forbeholdt helt 
profane formål (porten er dels et sted for passage og transport af personer, lastdyr og andre husdyr og 
varer, dels for afholdelse af møder og retssager); af fysiske indretninger som forudsætning for ritualets 
gennemførelse er der kun en formentlig improviseret konstruktion af træ, der kan sættes sammen og 
demonteres, dvs. som hverken er permanent, kostbar eller tung som sten og metal, og hvis form er be-
grundet i praktiske hensyn (alle kan se – og formentlig høre – Ezra: v. 5: “han stod højere end hele fol-
ket”); ritualets centrum er oplæsning, ikke et syn eller en lugt, og ritualets centrale genstand er en skrift-
rulle; og mens tempelritualets vellykkethed forudsætter korrekt personale, korrekte offerhandlinger og 
undladelse af forurening, er succeskriteriet her, at alle har hørt og forstået det, der læses op. 
 Det sidste punkt får en særlig understregning i en formulering, som desværre ikke er ganske klar på 
hebraisk: Der anføres navnene på tolv levitter, som “forklarede loven for folket, mens folket blev ståen-
de, hvor de stod. De læste tydeligt op af bogen med Guds lov og forklarede meningen, så man kunne 
forstå det, der blev læst” (v. 7f.). Dels er det ikke helt indlysende, hvordan levitternes oplæsning skal 
forstås i forhold til Ezras oplæsning; dels er der flere mulige tolkninger af, hvad der ligger i, at de “forkla-
rede meningen”. Det sidstnævnte problem, som er det vigtigste, lægger op til flere mulige tolkninger: 
Levitterne kan gengive den oplæste tekst med andre, måske mere dagligdags, ord; eller de kan simpelt-
hen oversætte teksten, der formentlig er på hebraisk, til det sprog, som folkets flertal bruger, og som 
måske er aramaisk. At der faktisk var et problem med, at ikke alle brugte hebraisk, fremgår af Nehemias’ 
raseri over, at de ‘blandede’ ægteskaber medfører, at mange børn ikke taler ‘judæisk’ (13,24). Men uan-
set hvad der nærmere ligger i denne oplysning, er det klart nok, at det anses for uhyre vigtigt, at det, der 
læses op, faktisk også forstås. 
 Denne skildring er uden tvivl idealiseret; det er svært at forestille sig, at en hel befolkning, inklusive 
store børn, alle roligt har kunnet stå en halv dag og tålmodigt har hørt på oplæsning og forklaringer, om 

3 Placeringen af denne episode i Nehemias’ Bog er forvirrende, fordi Nehemias ikke spiller nogen rolle i Neh 8 
(hans navn, der er anført i v. 9, er givetvis en senere tilføjelse). Formentlig er Neh 8 på et tidspunkt blevet flyttet 
fra Ezras Bog, hvor det oprindeligt har stået, formentlig imellem Ezra 8 og 9. 
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det så også er af ‘Guds lov’. Men det afgørende er idealet, ikke virkeligheden. Den ritualform, som her 
skitseres, er et dramatisk brud med tempelkulten. Den satser helt anderledes. Tempelgudstjenesten 
havde til formål at fastholde et venligt og produktivt forhold imellem en tilstedeværende guddom og 
mennesker, der opholder sig på denne guddoms territorium. Ved at bringe offergaver og ved at afholde 
fællesmåltider, der indledes med overgivelse til afbrænding af en del af det dyr, hvis kød skal spises, 
anerkendes guddommens generøsitet, og giveren bringer sig i erindring over for guddommen og kan 
håbe på en fortsat generøsitet for sig selv og sin familie og venner i fremtiden. Ritualet her i Neh 8 der-
imod er en indlæring i principper, der kun kan formuleres sprogligt. Præstelige offerritualer ‘taler’ kun 
med kroppe, ting, steder og gestus.4 Men Ezras ritual i Neh 8 taler med ord, der udledes af skrift. Grund-
liggende er dette ritual en belæring, en offentlig instruktion, og scenariet kunne næsten lige så godt 
være en offentlig forelæsning som et specielt ’religiøst‘ ritual. Religion er her skole. Religionens indhold 
er blevet noget, der skal læres, forstås og huskes. Tempelkultens deltagere derimod skulle ikke lære, 
forstå eller huske noget særligt, bortset fra til hvilken guddom og hvor de burde bringe deres ofringer; 
resten var præsternes opgave. 
 Hvis templet og dets personale i denne form for ritual er blevet overflødigt, er det også, fordi en ny, 
alternativ form for elite er trådt i dets sted.5 Tempelkulten forudsætter et samspil imellem en præstelig, 
‘hellig’ elite og en ikke-præstelig, profan befolkning. Ezras ritual forudsætter et samspil imellem en 
skriftkyndig elite og en ikke-skriftkyndig befolkning. ‘Skriftkyndig’ vil her sige mere end at være kyndig i 
en bestemt, ‘hellig’, skrift; det vil sige kompetent i skriftlig kommunikation i det hele taget. Det har med-
lemmer af præsteskaber i den Nære Orient altid været, og templer har siden skrift-, tempel- og bystats-
kulturernes opståen ca. 3000 f.Kr. været steder, hvor skriftkompetence er blevet varetaget og videregi-
vet. Men skrift i den præstelige kontekst var forbeholdt den interne kommunikation mellem præster. 
Templer har været centre for skriveroplæring, og skrift er også blevet brugt til administrative formål, i 
statslig administration og til handelsformål. Men i Ezras ritual vender skriftlighedskulturen sig udad til en 
hel befolkning ‒ ikke som et generelt skriftindlæringsprogram, men som et opdragelsesprogram, hvis 
kilde ligger i skriftruller, og hvis indhold formidles ud til alle via et personale, en elite, som behersker 
denne den dengang mest avancerede for form informationsteknologi. 
 I denne ideelle belæringssituation ligger også, at alle skal lade sig belære. Religion er her blevet til et 
krav om opmærksomhed i alles bevidstheder. Idealet er egalitært, samtidig med, at det indstifter en nyt 
hierarkisk forhold mellem elite og masse: Ikke alle skal være skriftkyndige; men alle skal lære: ikke kun 
voksne mænd, men alle, også kvinder, også børn. ‘Præsten’ Ezra er blevet en kollektiv underviser; levit-
terne, som var underordnet tempelpersonale, er blevet undervisningsassistenter eller instruktorer; fol-
ket er blevet elever. 
 Ikke alt traditionelt rituelt er væk her. Der er fortsat kropslige handlinger involveret, for folket rejser 
sig, løfter deres arme, svarer ‘amen’, kaster sig til jorden. De gør det samtidig, i én mimetisk masse; for 
som typisk for ritualer opløses eller reduceres individualitet og der danner sig et kollektivt subjekt, der 

4 Gennemgående er den præstelige del af tempelgudstjenesten i GT, altså ofringer, renselser og andre kultiske 
handlinger, beskrevet som helt tavs, navnlig den del, der skal foregå inde i selve Åbenbaringsteltet  (jf. Israel Knohl, 
The Sanctuary of Silence [1995], 148; Jacob Milgrom, Leviticus 17-22, The Anchor Bible [2000], 1426-28) ‒ i mod-
sætning til den støjende gudstjeneste, som har fundet sted i forgården, og som har bestået i lovsange, bønner, 
samt givetvis offerdyrs brølen, offerdeltageres samtaler, osv.; den syngende del af gudstjenesten virker i GT som 
levitternes andel, og den ignoreres i de strengt præstelige tekster. 
5 Jf. Bernhard Lang, “Agerbrugeren, den intellektuelle og individet”, Religionsvidenskabeligt Tidsskrift 60, 2013, 32-
56: 37-42: den nye elite-figur er den intellektuelle, teologen. 
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omfatter alle deltagerne. I forhold til de præstelige, kultiske regler er lægfolkets ageren i ritualet faktisk 
forøget, ikke formindsket. I den præstelige kult er det kun præsterne, der foretager sig egentlig rituelle 
handlinger, bortset fra den håndspålæggelse, som den lægmand, der overgiver et offerdyr til ofring, skal 
foretage (jf. Lev 1,4; 3,2). Lægfolket bringer offerdyrene og slagter og parterer dem, og efter offerritua-
let spiser de den største andel af kødet af offerdyret, hvis offeret er et måltidsoffer. Men lægfolket for-
ventes ikke at udsige bestemte bønner, lovsynge, kaste sig til jorden el. lign. (at noget sådant sikkert er 
indgået i faktiske offerritualer, er en anden sag). I ritualet i Neh 8 derimod er ‘folket’ faktisk ikke længer 
blot betegnelse for et antal individer hver med deres irreduktible særegenheder, altså en måde at for-
mulere, hvad der trods alt er til fælles i den mængde, man egentlig godt ved er mangfoldig og uregerlig; 
her er ‘folket’ en enhed, der ‘gør’ noget i ental. ‘Folket’ i denne forstand eksisterer reelt kun, så længe 
ritualet varer, eller så længe ritualet er i stand til at fascinere individerne og få deres opmærksomheder 
flyttet fra disses private kontekster og personlige bekymringer og flyttet over i et fælles opmærksom-
hedsfelt. Men et effektivt ritual tilsigter at skabe en langtidseffekt på deltagerne; for et stykke tid vil 
hver enkelt deltagers hukommelse (i varierende omfang, uden tvivl) indeholde den erfaring, som ritua-
let, dets emotioner og dets eventuelle belæringer indeholdt.6 Langtidsvirkning er ikke virkning for altid; 
selv de mest levende indtryk vil slides ned, når de bliver udsat for den opmærksomhedskonkurrence, 
som dagligdagens indtryk og problemer udgør. Hvis et ritual skal virke stabiliserende på deltagernes 
bevidsthed, må det derfor også gentages med jævne mellemrum. Ezras ritual i Neh 8 kan derfor ikke 
være tænkt som en engangsbegivenhed. Dét berettes ganske vist ikke i Nehemias’ Bog, hvor ritualet er 
fortalt som en engangsbegivenhed. Men bogen fortsætter dog med at meddele, at familieoverhoveder, 
præster og levitter fortsætter dagen efter med at studere toraen (Neh 8,13), og at alle israelitter senere 
samme måned samles og påhører en tilsvarende oplæsning i sammenhæng med et bodsritual (Neh 9,3). 
Det er altså ikke gjort med at læse toraen og forklare den én gang. Her lægges nok også op til en forestil-
ling om det nødvendige i at studere og fortolke toraen, det der bliver den helt afgørende kvalifikation for 
den religiøse elite, rabbinerne, i jødedommen fra og med andet århundrede e.Kr. Der er spor efter den-
ne forestilling, selv om de er meget svage, allerede i GT: Fx får Josva, Moses’ efterfølger, der i Josvabo-
gen er beskrevet som en krigsleder og administrator, ikke desto mindre pligt til at meditere over Jahves 
lov dagligt (Jos 1,7-8). Det er et ideal, som synes at passe ret dårligt til en højtstående lederfunktion i 
den profane verden. Men det egner sig for en type mennesker, som trækker sig mere eller mindre ud af 
andre funktioner i samfundet for at bruge en betragtelig del af deres tid til varetagelse af specifikt religi-
øse opgaver. Og dette ideal er bl.a. blevet sat som indledning til Salmernes bog: Sl 1,1f.: ‘Lykkelig den 
(…) som har sin glæde ved Jahves lov og grunder på hans lov dag og nat’.7 
 Forskellen mellem den præstelige kult og det ritual, der beskrives i Neh 8, kan sammenfattes således: 
 

Præstelig kult Forsamlingen i Neh 8 

på et afgrænset helligsted på et sted i det profane rum 

der er fastlagt på forhånd der er udvalgt ad hoc 

med permanent ritual status (‘hellighed’) med kun forbigående status af undtagelse 

med permanente strukturer (genstande af med forbigående strukturer (genstand af træ) 

6 Jeg trækker her stiltiende på fundamental ritualteori hos bl.a. Emile Durkheim og Roy A. Rappaport. 
7 I GT-forskningen taler man om en særlig ‘tora-fromhed’ (man kan sige: en ‘tora-pietisme’), som findes i bl.a. Sl 1, 
Sl 19 og Sl 119, og som kan være fra hellenistisk tid. 
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sten og metal) 

dvs. tunge ting dvs. lette ting: træstillads, skriftrulle 

begrundet i vedvarende faktum (Jahves nær-
vær) 

begrundet i pragmatisk formål 

handlinger med materiale og genstande (kød, 
blod, ild, røgelse, alter etc.) 

information (belæring, forklaring) 

kultisk elite skriftsprogskompetent elite 

 
Oplæsningsritualet i Neh 8,1-8 fortsættes umiddelbart med et festmåltid med “fede retter og sød vin”. 
Folket var dybt rystet over oplæsningen og “begyndt at græde”; men nu skal det komme i bedre humør. 
Først ritual, derefter måltid er den samme rækkefølge som ved et måltidsoffer; dvs. at oplæsning og 
forklaring her står på samme plads som offerritualet  i streng forstand, dvs. forstået som de kultiske 
handlinger ved alteret, gør i tempelkulten: 
 

Måltidsoffer: blodstænkning og afbrænding af 
indvoldsdele 

måltid 

Oplæsningsritual: oplæsning og forklaring måltid 

 
Der er nogle yderligere temaer i denne tekst, som bør nævnes kort: (1) Hvem er det ‘folk’, der siges at 
samles sig så lydigt til den daglange oplæsning og forklaring? (2) Hvordan er forholdet mellem præster 
og reformatorerne Ezra og Nehemias? (3) I betragtning af understregningen af vigtigheden af kollektiv 
bevidsthedsbearbejdelse, er der da forbindelse til den tankegang, der præger de indledende kapitler i 
Deuteronomium? 
  Om ‘folket’: I begyndelsen hedder det, at ritualet fandt sted, efter at “israelitterne havde bosat sig i 
byerne”. Da der allerede bor folk i Jerusalem og i landsbyer rundt om, som formentlig har anset sig selv 
som ‘israelitter’, tyder meget på, at der tænkes på en bestemt gruppe, nemlig dem, der er vendt tilbage 
fra eksilet i Babylon. Det passer ganske vist meget dårligt med fortællingen om Nehemias, der foregår 
godt inde i den persiske periode. Men måske er ritualet tænkt at foregå meget tidligere, og kapitlet har 
som sagt nok oprindelig stået i Ezras bog. Men der er stadigvæk problemer, da landet ikke var øde, før 
de eksilerede kom tilbage. Forskerne er i dag enige om, at der med ‘israelitterne’ og ‘folket’ menes dem, 
der kom tilbage fra eksilet, og som gjorde krav på at udgøre det legitime, egentlige ‘Israel’.8 Ezras og 
Nehemias’ bøger demonstrerer dermed, hvordan en gruppe mennesker gøres til et ‘folk’ med en fælles 
verdensanskuelse, for de to reformatorers projekt er at definere, hvad ‘Israel’ er og hvem der tilhører 
det; og det er ikke sket uden konflikter. Man kan godt forestille sig, at de, der ikke har ønsket at deltage i 
dette ritual, dermed er blevet kategoriseret som ikke-israelitter. 
 Om præsterne: At der faktisk har været konflikter imellem reformatorerne og deres tilhængere på 
den ene side og andre grupper på den anden side, er der mange tegn på i Ezras og Nehemias’ bøger. At 
præster ikke spiller nogen rolle i dette ritual, bortset fra Ezra selv, der kaldes ‘præst’, men som ikke ud-
fører nogle af de typiske og centrale præstelige funktioner, er givetvis ikke en tilfældighed. Den vigtige 
persongruppe er levitterne, der var underordnet personale i templet, og som her ganske vist fortsat har 
en underordnet funktion, men som er allieret med en ny og anderledes form for betydningsdannelse, 

8 Jf. Joseph Blenkinsopp, Judaism. The First Phase (2009), 34. 
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der giver plads til dem, men ikke til præsterne. I den følgende passus, der foregår næste dag, siges præ-
sterne ganske vist at have deltaget i tekstudlægningen; men de har ingen privilegier, og der nævnes 
ingen særlig status eller kompetence, som de skulle have. I kap.13 fortælles derimod om voldsomme 
konflikter imellem Nehemias og præster i templet, hvor Nehemias tiltager sig magt til at gribe ind i præ-
sternes dispositioner, både med hensyn til brugen af lokaler på tempelområdet og med hensyn til de 
ægteskabsaftaler, som den ypperstepræstelige familie har foretaget. Præsterne udgør altså en lokal 
elite, hvis råderum bliver kraftigt beskåret af Nehemias og hans parti. 
 Ritualet i Neh 8 er bemærkelsesværdigt, ikke kun fordi det bryder med den ritualform, som hidtil har 
været den dominerende, altså den præstelige offerkult, men også fordi den indvarsler den ritualtype, 
som skal komme til at dominere vestlige religionsformer indtil vore dage. Grundtrækkene: obligatorisk 
forsamling af en befolkning i dens helhed, altså inkl. kvinder og større børn, oplæsning eller recitation af 
en tekst fra ‘hellig’ skrift af en tekstkompetent ritualleder, forklaring af denne tekst og lægfolkets rituelle 
svarhandlinger i form af kropslige bevægelser og enkle, bekræftende svar (‘amen’) – alt dette er grund-
træk i den jødiske gudstjeneste i synagogerne, den kristne gudstjeneste i kirkerne og den muslimske 
gudstjeneste i moskerner. Her i Neh 8 er dermed for første gang dokumenteret overgangen fra tempel-
religion til ‘forsamlingshus-religion’ eller bedre, taget i betragtning de klimatiske gode betingelser for 
udendørs forsamlinger, ‘forsamlingsplads-religion’.9 Hvad man ser finde sted i denne tekst er intet min-
dre end en religiøs revolution. Religion bliver hermed en formidlingsinstans imellem almindelige menne-
skers bevidstheder og et betydningsunivers, der fastholdes i en skriftverden ‒ en ‘verden’ som vil kom-
me til at omfatte antologier, biblioteker og brevudveksling. Men en ‘formidlingsinstans’, altså en medie-
ring, ikke en overføringskanal. Befolkningsgrupper er ikke kun passive modtagere af information, selv 
om Neh 8 givetvis gerne vil give indtryk af, at det var sådan i Jerusalem ved denne lejlighed eller at det 
burde have været det; og de israelitiske og tidlig-jødiske skrifter viser med al tydelighed, at det ikke på 
noget tidspunkt er lykkedes at danne et kollektiv, behersket af en ubrydelig konsensus. Tværtimod er de 
israelitisk-jødiske samfund lige så diverse og internt uenige som alle andre samfund i virkeligheden. Om-
vendt vil skriftverdenen leve sit eget relativt selvstændige liv, varetaget af en intellektuel elite, dvs. 
mennesker, som lever i mindst to verdener: dels deres skriftverden, dels den verden af andre menne-
sker, som de både lever iblandt og ikke mindst lever af, fordi det er den, der er deres omverden af fami-
lie og naboer, og den verden, hvorfra de henter den mad, de klæder, de boliger, den beskyttelse og alt 
miuligt andet, som alle, også en intellektuel elite, lever af. 
 Om bevidsthedsbearbejdelsen: Der er en klar sammenhæng mellem Ezras ritual og det personlige 
religiøse engagement, som etableres som en norm i fx Deut 6, hvor hver enkelt israelit skal lægge sig 
Jahves ord på hjerte, fremsige dem morgen og aften osv. I begge tilfælde fokuseres der på bearbejdelse 
af bevidstheden, ikke på udførelse af kultiske handlinger i en helligdom. Temaet i begge tekster er, 
hvordan israelitternes bevidsthed bearbejdes, sådan at der etableres en fælles hukommelse og en fælles 
vilje. Som regelsamlinger er de præstelige regler for den rette kultiske i sagens natur også interesseret i 
etablering af fælles hukommelse og vilje, nemlig hukommelse af reglerne og vilje til at udføre dem. Men 
de præstelige regler indeholder ikke procedurer for, hvordan dette skal ske, ud over at de baserer sig på 
en guddommelig legitimitet. Reglerne gælder, fordi Jahve har befalet dem. I tekster som Neh 8 og Deut 
6 dette ikke nok. Begge tekster er påfaldende lidt udførlige om, hvad det egentlig er, der skal indlæres, 

9 Som det er blevet kaldt: Harold W. Turner, From Temple to Meeting House, Mouton, The Hague 1979. Overgan-
gen er, mener jeg, delvis identisk med overgangen fra arkaisk religion til aksial religion (jf. Robert Bellahs religions-
historiske evolutionsskema: Bellah, Religion in Human Evolution [2011]). 
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huskes og gøres; til gengæld er de meget grundige, når det kommer til, hvordan dette skal ske. Religion 
er her ikke primært et spørgsmål om, hvad der tros på, hvilken guddom der skal dyrkes, hvilken mytologi 
der skal gælde, men om, hvordan disse ting fastholdes i almindelige menneskers bevidsthed. 
 Både Deut 6 og Neh 8 er normative tekster: Deres primære sigte er ikke at beskrive noget i verden; 
de sigter derimod på at få indflydelse på, hvordan ‘verden’ ‒ nærmere bestemt et bestemt udsnit af 
verden ‒ skal være, idet det underforsås, at hvis de ting, der fastsættes, ikke indføres, vil verden være i 
en ringere forfatning. Mens Deut 6 også fremtræder som regler, der skal følges, er Neh 8 tilsyneladende 
en rapport over noget, der historisk var tilfældet, og lægger i den forstand op til at blive forstået som en 
beskrivelse af noget i verden. Men der er alle gode grunde til at se også Neh 8 som en regel for, hvordan 
verden bør være. Dels vil det være højst usandsynligt, hvis det beskrevne ritual faktisk forløb præcis, 
som det berettes. For en almindelig nutidig bevidsthed er det umuligt at læse beretningen som andet 
end et stærkt idealiseret billede, uanset om der faktisk fandt et sådant ritual sted i Jerusalem engang i 
den persiske periode eller ikke. Dels er selve det faktum, at dette ritual indgår i Ezras og Nehemias’ bø-
ger, i sig selv en indikation af, at beretningen ikke er ment som en blot redegørelse for noget, der fandt 
sted. Intet i disse bøger, eller i resten af GT, nævnes alene, fordi det var tilfældet; alt, hvad der er ned-
skrevet, står der, fordi det på en eller anden måde skal indvirke på verden. Ezras oplæsning af loven er 
ment som model for, hvordan israelitterne bør handle hele befolkningen bør forsamles villigt, komme 
alle sammen, tage fri hele dagen, forholde sig roligt og velvilligt osv.  
 Hvis både Neh 8 og Deut 6 ligger på linje ved begge at dreje sig om, hvordan bevidstheder bør bear-
bejdes, adskiller de sig derimod fundamentalt med hensyn til, hvordan bevidsthederne skal bearbejdes. I 
Neh 8 sker det kollektivt, idet alle medlemmer af ‘folket’ samles på en særlig dag og gennemgår en fæl-
les belæring og undervisning. I Deut derimod er bevidsthedsbearbejdelsen dels et individuelt projekt, 
dels et, der foregår i familien. Det er den enkelte israelit ‒ uden tvivl den enkelte mandlige, voksne israe-
lit ‒ som hver dag skal memorere belæringen med forskellige greb: fremsige uafladeligt, sætte den op i 
skriftlig form, så den til stadighed står for øje, fastgøre den til huden. Det er ikke indlæringen, men fast-
holdelsen, som her er det vigtigste, og det skal ske som et individuelt projekt, der kun er kollektivt i den 
forstand, at alle israelitter forventes at underlægge sig den samme praksis. Selve belæringen, altså for-
midlingen af en tidligere ikke-kendt viden, skal ske i familien, hvor en fader belærer sin søn, der forven-
tes selv at ønske sig denne belæring (Deut 6,20: ‘Når din søn spørger dig ….’). Med risiko for at begå 
anakronisme kan man tale om to ‘pietistiske’ strategier, en menighedsorienteret og en individorienteret. 
Den førstnævnte skelner mellem særlige religiøse dage (for forsamlinger) og andre dage, hverdage, un-
der ledelse af en skriftkompetent leder, den sidstnævnte lader bevidsthedsbearbejdelsen ske alle dage i 
form af et individs selv-ledelse, som forudsættes at besidde den nødvendige skriftsprogskompetence. 
 

Deut 6 Neh 8 

individuel kollektiv 

fastholdelse af viden indoptagelse af viden 

ingen sondring mellem religiøs tid og hverdag sondring mellem religiøs tid og hverdag 

selvledelse: personer er både elite og masse, den 
der skal belære og den, der skal belæres 

rollefordeling mellem religiøs leder og masse, den 
der belærer og dem, der belæres 

lægfolket er skriftsprogskompetent lægfolket er ikke skriftsprogskompetent 
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Afsluttende: Ritualet i Neh 8 indvarsler som sagt en ny slags gudstjeneste – på nye betingelser: en skrift-
baseret, autoritativ informationsmængde, og med nye standarder: dels med krav til et kollektivs kogniti-
ve kapacitet mht. opmærksomhed og hukommelse og dets evne til adfærdsregulering (evne til at under-
trykke tilbøjeligheder til at forstyrre, falde i søvn, tænke på andre ting, snakke og pjatte indbyrdes, for-
lade forsamlingen10), dels krav til eksistensen af en skriftkompetent elite. Men historisk skete der i første 
omgang ikke det, at denne nye form erstattede eller udkonkurrerede den ældre, tempelbaserede ritual-
form. Templet i Jerusalem og dets rituelle handlinger fortsatte med at være centrum for en stor del af 
det israelitisk-jødiske religiøse liv og var en stor attraktion, indtil det blev ødelagt af romerne i år 70 un-
der den første jødisk-romersk krig. Det Ny testamente giver eksempler på sameksistensen af tempel- og 
forsamlingsreligion: På den ene side optræder Jesus fx som oplæser og udlægger ved en synagogeguds-
tjeneste (Mark 6,1-6); på den anden side har hans første elever deres normale gang på tempelpladsen 
(ApG 3,1). Der er endda meget, der tyder på, at Ezras og Nehemias’ reformer, sådan som de beskrives i 
deres bøger, faktisk ikke var de store successer. Det er ikke svært at forestille sig, at præsteskabet ved 
templet ikke var tilfredse med den nye religionsform, og der har uden tvivl været brede kredse i befolk-
ningen, der har foretrukket templet for forsamlingen, eller som har ment, at det ene ikke udelukkede 
det andet. Det siges ganske vist heller ikke i bøgerne Ezra og Nehemias, at formålet er at afskaffe tem-
pelritualerne; både Ezra og Nehemias støtter faktisk tempelkulten, selv om det er på en måde, der går 
ind over præsternes domæne. Det drejer sig altså ikke om at erstatte tempelritualer med oplæsningsri-
tualer, men om at supplere det ældre med det nyere. Dertil kommer, at de historiske begivenheder er 
ganske uklare. I hellenistisk-romersk tid eksisterede begge former side om side. Men ud fra et bredt 
anlagt religionshistorisk vinkel kan man sige, at oplæsningsritualet erstatter tempelritualet, og det er fra 
dette synspunkt, at oplæsningsritualets potentiale for at erstatte tempelritualerne bliver iøjnefaldende. 
 Det bør også tilføjes, at den religionshistoriske erfaring er, at når oplæsningsritualer faktisk erstatter 
tempelritualer, har oplæsningsreligionen en tilbøjelighed til at retablere træk ved tempelreligionen, med 
nye bygninger af sten, med hellige genstande af ædelmetal, med kodificerede handlinger på faste tids-
punkter if. en rituel kalender, med en rituel elite med særlige klæder osv.11 
 

* * * 
 

TILLÆG: Om Mary Douglas og ‘enklave-kultur’ 
Den engelske antropolog Mary Douglas (1921-2007)12 har udkastet en ofte citeret teori om, at menne-
sker grundliggende organiserer sig efter to kriterier: ‘group’ og ‘grid’, dvs. dels efter om gruppen er vig-

10 Et ritual som dette vil kun kunne lade sig gøre under forudsætning af et kollektivs accept af en vis form for aske-
se. Dette er ikke fremhævet specielt i fortællingen, der tager det for givet, og man kan let se bort fra det eller læse 
hen over det. Men kravene til ‘folket’ er formentlig ikke ‘naturlige’; det er nærliggende at antage, at de kun er til 
stede i det omfang de er blevet indøvet fra barndommen af. Deut 6 kan her tages som eksempel på et sådant 
‘asketisk projekt’. 
11 jf. fx. Karel van der Toorn, “The Iconic Book. Analogies between the Babylonian Cult of Images and the venera-
tion of the Torah”, in: idem., ed., The Image and the Book (1997), 229-248; Marianne Schleicher “Artifactual and 
Hermeneutical Use of Scripture in Jewish Tradition”, in: Craig A. Evans & H. Daniel Zacharias, eds., Jewish and 
Christian Scripture as Artifact and Canon (2009), 48-65. 
12 Mary Douglas’ empiriske felt var afrikanske kulturer; teoretisk tilhørte hun den ‘social-antropologiske’ skole, i 
forlængelse af Émile Durkheim og parallel med og delvis inspireret af strukturalismen; hun var desuden stærkt 
optaget af temaer i GT og skrev et antal artikler og bøger herom. 
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tigere end individet, eller om individet er vigtigere end gruppen (+group vs. -group), dels efter om et 
differentieret netværk (‘grid’) er vigtigt eller ikke (+grid vs. –grid).13 Det giver fire ideelle varianter for 
menneskelige organiseringer (+group, +grid; +group, ÷grid; etc.). Douglas har defineret de fire typer på 
forskellig måde i en række publikationer. Her holder jeg mig til den udgave, den har i hendes bog om 
Numeri: In the Wilderness (1993), 42-82, hvor den bruges til at beskrive fire former for religiøs indstil-
ling: “one suited to the entrepreneurial. politically minded individualists, one to the hierarchical traditi-
onalist, one for sectarians (…) and one for those who refuse to be aligned or involved in the major deba-
tes of the day” (s. 43). Noteret i et skema 
 

 
 
Positionen +group og +grid vil sige en opfattelse af, at gruppen er vigtigere end individet (altså at indivi-
der bør underlægge sig kollektive normer) og at gruppen er struktureret sådan, at forskellige individer 
har forskellige funktioner og rettigheder. Den typiske måde at forstå en sådan struktur på vil være at se 
den som et hierarki, hvor nogle bestemmer mere og har højere status og større forpligtelser og ansvar 
end andre. En hierarkisk tænkning vil også være let at forbinde med en traditionalistisk-konservativ op-
fattelse: Samfundet bør organiseres hierarkisk, fordi det har det ‘altid’ været, og fordi dets blotte vedva-
ren er i sig selv et overbevisende argument for, at det også bør fortsætte med at være sådan. Fordelin-
gen af opgaver og status i et hierarki er typisk selv begrundet i tradition: Funktionerne er på forhånd 
fordelt ud efter tradition, så mennesker i kraft af deres fødsel og forfædre på forhånd er udpeget til at 
varetage bestemte funktioner. Den præstelige teologi i GT er et godt eksempel på en sådan hierarkisk 
kultur: Det afgørende her er forskellen mellem præster og lægfolk, og denne forskel er bestemt af fødsel 
og tradition: Præster er de mænd, som er født til at være det ved at nedstamme fra Aron, Moses’ bro-

13 Teorien blev først præsenteret i Mary Douglas, Natural Symbols (1970), dansk oversættelse: Naturlige symboler 
(1975), 78-91. ‘Grid’ er her oversat med ‘gitter’; det kunne formentlig også oversættes med ‘gitterværk, ‘netværk’, 
måske endda med ‘struktur’. Men det er normalt at bevare de engelske termer, jf. Lars Ahlin, New age ‒ konsum-
tiopnsvara eller värden att kämpe för? (2001), 32-42. Et website der omhandler teorien:  http://fourcultures.com/  

+group ÷group 

+grid 

÷grid 

hierarkiske traditio-
nalister 

sekterikere entreprenante indi-
vidualister 

de der afviser at blive 
involveret 
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der og den første præst. Douglas understreger, at det også er karakteristisk for hierarkier, at de er åbne 
udadtil. Da det afgørende er den hierarkiske opdeling i gruppen, kan andre komme til og blive en del af 
gruppen, hvis de indplaceres korrekt i den. Dette ses også i den præstelige tænkning i GT: Fremmede 
kan deltage i Jahve-kulten, under forudsætning af at de iagttager de kultiske krav, som også gælder isra-
elitter (korrekte offerdyr og renselse fra urenheder).14 Det inkluderende i en hierarkisk kultur ses også i, 
at det vil sanktionere ved at flytte nedad i hierarkiet, ikke ved at udelukke fra samfundet.15 
 En kultur, som lægger vægt på gruppen fremfor på individet, men som samtidig ikke ønsker en intern 
opdeling i et hierarki, altså +group og ÷grid, vil være et egalitært samfund. Her er det vigtigste, at grup-
pen holdes sammen og at den er en enhed, uden hierarkiske forskelle. Dette er typisk for en sekt, der 
har etableret sig som et bedre alternativ til et mere omfattende samfund, som kan være hierarkisk eller 
individualistisk domineret. Denne type betegner Douglas som en enklave. Dens vigtigste prioritet er, at 
gruppen ikke løber sammen med andre grupper, og til det formål etableres en markeret afstand til og 
forskel fra omgivende grupper. Dette er just, hvad der sker, eller rettere tilsigtes at skulle ske, i Ezras og 
Nehemias’ bøger i form af regler for ægteskaber, hvor ‘blandede ægteskaber’ ophæves med tvang og 
sande israelitter kun må gifte sig med andre israelitter, og i forsøget på en sprogpolitik, hvor der gribes 
ind over børns manglende kompetence i ‘judæisk’, det sprog som sættes som norm for gruppen (begge 
dele i Neh 13,23-29). I det hele taget er disse bøger i særlig grad interesserede i at oprette forskelle og 
at få ‘udrenset’, hvad der sættes som ‘fremmed’. I samme omfang som grænsen mellem gruppen og 
kulturer udenfor understreges, lægges der i en enklavekultur også vægt på at skabe og opretholde lig-
hed og ligeværdighed mellem gruppens medlemmer. Denne omsorg skaber imidlertid også to proble-
mer: sanktionering af normbrud og konsolidering af ledelse. 
 Det egalitære ideal og fraværet af hierarki gør det vanskeligt at straffe ved at flytte ‘nedad’, og enkla-
ver må derfor typisk gribe til udelukkelse fra gruppen som eneste mulige sanktion over for personer, 
som ikke vil overholde gruppens normer.16 Da enklaven i sagens natur lægger stor vægt på at bevare 
personers tilhørsforhold til gruppen, vil en udstødelse være den sidste og eneste sanktion for normbrud, 
og gruppen vil normalt gå langt for (og bruge meget tid på) at bevare den normbrydende person inden 
for gruppen (Douglas, ibid., 53). Enklave-kultur vil derfor opleves både som meget ‘varm’ og utrolig 
‘kold’, alt efter om den ses indefra, af de medlemmer, der er inde i gruppen og som glæder sig ved den 
gensidige solidaritet, lighed og agtelse, eller af de tidligere medlemmer, der er udstødt og nu kun møder 
afvisning og foragt fra de tidligere venner og familiemedlemmer. Hierarkiet derimod er typisk ‘lunken’: 
varm nok til ikke at udstøde, men kun nedgradere, men ikke mere varm, end at den enkelte person kun 
anerkendes i forhold til vedkommendes plads på rangstigen. 
 Også ledelse er et større problem i enklaver end i hierarkier. Da idealet i enklaven er egalitært, er der 
en indbygget modsigelse imellem gruppens ideal om sig selv og det forhold, at ingen gruppe kan fungere 
over tid uden en eller anden form for ledelse og dermed personer, som påtager sig eller som griber le-

14 Tilsvarende i den brahminsk-hinduistiske kastetænkning: kristne, jøder og muslimer kan, i det mindste teoretisk, 
indplaceres som ‘urørlige’ kaster. 
15 Moderne nationalstater er på dette punkt hierarkiske: Personer med statsborgerskab kan straffes ved fængsel, 
men ikke ved landsforvisning. 
16 I kristne enklaver som fx Amish-folket er dette fænomen kendt som ‘shunning’; praktikken kendes også fra Jeho-
ves Vidner (jf. http://en.wikipedia.org/wiki/Shunning ). ‘Shunning’, altså isoleringen af normbrydende personer, 
der har tilhørt enklaven,  men som ikke kan fjernes fysisk, fordi gruppen ikke har politisk magt, er typisk for grup-
per, der er i egentlig forstand ‘enklaver’, dvs. grupper der eksisterer inden for rammerne af større grupper (typisk: 
en stat).  
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delsen. Det giver problemer med hensyn både til beslutningsproces og til ledernes status. Det egalitære 
ideal fordrer i sagens natur konsensus, da alle medlemmer jo i princippet er ligeværdige og alles mening 
i udgangspunktet er relevant; men dette kan kræve uendelige drøftelser og processer for at få alle til at 
indgå et kompromis og underkaste sig en fælles beslutning. Og det giver problemer for de personer, 
som er eller vil være ledere, for det fordrer, at de i så stort omfang som muligt ikke giver indtryk af at 
være ledere, men tværtimod at være på samme plan som alle andre og ikke have støre indsigt eller me-
re ret til at træffe beslutninger end alle andre. Enklaver afviser traditionelle ledere, den type som er 
grundstammen i hierarkier; men de kan acceptere karismatiske ledere, dvs. ledere som i kraft af deres 
personlige overtalelsesevner og umiddelbare overtalelseskraft kan få andre til at følge sig og handle som 
de anbefaler. Men den karismatiske leder i en enklave er den, som netop ikke taler i sit eget navn, men i 
en større autoritets, og som personligt ser ud som, opfører sig som, klæder sig som alle andre medlem-
mer af enklaven. Og da autoritet ikke på forhånd er defineret af et principielt netværk af regler og privi-
legier, må enklavelederen konstant være på vagt over for rivaler og anfægtelser af hans eller hendes 
autoritet (Douglas, ibid., 58).17 
 Moses kan i dele af Pentateuken antage status af en enklave-leder, selv om man måtte tro, at skik-
kelsen nærmest lagde op til det modsatte. Den enestående person, som fra toppen af Sinaj bjerg som 
den eneste kunne kommunikere direkte med Jahve og meddele Israel de regler, som det herefter skulle 
leve efter, forsikres også at være en ydmygeste af alle: “Men manden Moses var mere sagtmodig end 
noget andet menneske på jorden”. Her har Douglas sikkert ret i at se en figur fra en hierarkisk indstilling 
blive omkodet til at passe ind i en enklavistisk kontekst (Douglas, ibid., 58).18 
 Douglas’ model rummer to andre muligheder for social organisering, som ikke er umiddelbart rele-
vante for Neh 8, og som derfor her kun skal omtales kort. Den ene er en position, hvor der er et stærkt 
netværk, men en svag gruppebevidsthed (÷group og +grid), og en position, hvor der er både en svag 
gruppebevidsthed og et svagt netværk (÷group og ÷grid). Disse to positioner kan kaldes hhv. den isolati-
onistiske og den individualistiske, befolket af hhv. ‘isolater’ og af individualister. Isolat-positionen opta-
ges af individer, der er mere eller mindre isoleret fra at gøre indflydelse gældende over for andre men-
nesker (Douglas [ibid., 45f.] nævner som nutidige eksempler både kassepersonale i stormagasiner, kon-
gelige overhoveder og højtrangerende sportsfolk). Isolat-positionen omfatter altså både personer, der 
er blevet placeret i en sådan position, og personer, som selv har valgt isolationen som livsform.19 Indivi-
dualisme som dominerende livsform er karakteristisk for det nutidige samfund; her agerer personer i en 
åben verden ‒ på et marked ‒ hvor det er den enkeltes handlinger, der bestemmer, hvor i samfundet 
man er placeret. I GT er disse to positioner mindre typiske. Men man kan i figurer som ‘profeterne’ Elias 
og Elisa i 1-2 Kong. se træk af isolat-eksistens. Og man kan i en skriftprofet som Jeremias se spor af en 
individualistisk livsform, i det mindste i hans kamp med alternative profeter på noget, der ligner et ‘mar-
ked’ for profetisme (Jer 28). Tilsvarende har patriarken Jakob individualistiske træk i og med hans selv-
bevidste kamp med og mod sin svigerfar og sin bror Esau for at kunne etablere sin egen familie og hus-
holdning (Gen 27-33). 

17 Typisk for ‘populistiske’ demagoger, som gerne vil hævde, at de er én af ‘folket’; og genkommende også i nutidi-
ge demokratier, hvor kriteriet for hvor en stemme skulle gå, : ‘hvem vil man helst drikke en øl med’ eller ‘hvem vil 
man helst være til grill-party med’. 
18 Douglas noterer, at hierarkier tillader parodier på ledere (fx i karnevalistiske latterliggørelser, ibid. 76f.), mens 
enklaver dårligt tåler den slags spot og hån (ibid.,74). 
19 Religionshistorisk er eneboeren ‒ i den kristne tradition fx Antonius, inspirator for det kristne klostervæsen ‒ et 
markant eksempel. 
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I Neh 8 kan man se en enklavekultur under dannelse. Oplæsningsritualet er et middel til at frembringe 
en fælles bevidsthed. Det indholdsmæssige ‘tyngefelt’ er et religiøst engagement; men det implicerer 
som en uadskillelig komponent også en gruppes bevidsthed om dens særlige identitet som forskellig fra 
og adskilt fra alle andre grupper. Den indbyggede gentagelse, som man formentlig kan læse mellem 
linjerne i denne tekst, vil være forståelig som et enklavistisk projekt. For enklaven skal ikke kun etableres 
én gang for alle; den skal kontinuerligt opretholdes, og det må ske på to måder: ved indre opbyggelse, 
altså at understrege fordelene ved at være en del af enklaven, og ved ydre grænsedragning, altså ved at 
advare imod de alternativer, som udgøres af omgivelserne uden for enklaven. 
 Mary Douglas forstod de fire livsformer primært som idealtyper for muligheder, som grupper og 
samfund kan vælge. Denne holdning er typisk for antropologien; den vil tendentielt se livsformer som 
konstellationer, som i princippet er mulige hvor- og nårsomhelst for grupper, og som derfor er ‘syn-
kront’, altså samtidig, tilstede. Med andre ord: Der ligger ikke noget nødvendigt historisk, tidsafhængigt 
forhold imellem dem. At det nutidige, vestligt udviklede samfund, primært er individualistisk (mens fa-
milielivet fortsat kan have træk af såvel hierarki som enklave) indikerer ikke, at der er et nødvendigt 
historisk forhold, sådan at individualistisk bestemte samfund kun er mulige i det moderne, eller at hie-
rarkier eller enklaver nødvendigvis er kun fortidige dannelser (og nutiden giver i øvrigt i høj grad plads til 
enklaver, omgivet af, og som alternativer til, en dominerende individualisme). Men hvad GT angår, er 
der faktisk også en historisk vinkel20. For den form for enklave-ideal, som ses i Ezra og Nehemias, er 
tydeligvis et alternativ til en allerede eksisterende hierarkisk tænkning. Den præstelige kult-forståelse 
kommer før den skriftligheds-religiøse gruppedannelse. Den præstelige teologi på sin side er et typisk 
eksempel på noget essentielt i den kulturhistoriske fase, som i Robert Bellahs skema er den arkaiske 
form: en stærkt hierarkiseret religionsform, baseret i en etableret, offentlig kult, varetaget af et profes-

20 Jf. Douglas, ibid., 49: “formative Judaism developed in an enclave”. 
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sionelt kultpersonale på et etableret, centraliseret kultcentrum, med stærkt stiliserede, rituelle handlin-
ger, der for det tilstedeværende lægfolk ‒ som ikke direkte er involveret i selve udførelsen af de kultiske 
handlinger ‒ primært er visuelle, dvs. handlinger, begivenheder, steder, som kan ses på afstand (tem-
pelbygning, alter, offerrøg etc.). Den religionsform, der introduceres i Neh 8, er et alternativ ikke kun til 
den præstelige religionsform i GT, men et alternativ til kultisk religionsform i det hele taget, dvs. et al-
ternativ til enhver form for arkaisk religion. På dette punkt ligger den på linje med andre alternativer, 
herunder de indiske forsagelses-bevægelser fra ca. midten af 1. årt. f.Kr., dvs. det, som ofte omtales som 
‘aksetiden’, og som i hvert fald kan betragtes som ‘det aksiale’. Denne form peger fremefter og ind i 
nutiden, så også i dén forstand er den ‘aksial’; meget nutidig religion er stadig, i et vist omfang i det 
mindste, et spørgsmål om indføring og opdragelse, formidlet igennem autoritative skrifter. Den adskiller 
sig samtidig markant fra den ‘rene’ eller ekstreme aksialitet i fx den indiske forsagelsesbevægelse ved 
ikke at være begrundet i et transcendent mål, en ‘frelse’ eller ‘forløsning’ fra den normale ontologis 
betingelser. Det materielle mål for enklaven adskiller sig ikke fra normal, arkaisk standard: at opretholde 
kosmos, at bevare eller retablere en jordisk verden, som mennesker kan leve i. Den gammeltestamentli-
ge enklave-religion er fortsat en velsignelsesreligion. 
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