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Det trivielt-mirakuløse 
Generelt synes religiøsitet at vokse i krisetider og aftage i perioder med 
stabilitet, og herhjemme forekommer folkekirken fortsat at være den mest 
relevante institution ved individuelle overgange, glædelige og sørgelige. 
Religion synes altså navnlig at være relevant for den usikre og rystede, om det 
er i det kollektive eller det individuelle liv. I gammeltestamentlig 
begrebslighed svarer det til frelsens dominans over for velsignelsen i 
henseende til synlighed og hørbarhed. Frelsen – udvejen ud af ulykken, eller 
evt. den uventede afvending af en truende katastrofe – trænger sig på; den 
lader sig fortælle, dramatisere. Hvis verden derimod er i orden, hvis alt er 
godt, træder verden og alt i baggrunden, svinder hen og bliver usynlig – som 
ens egen krop, som man kun mærker, når noget ikke fungerer; som en sten i 
skoen eller i nyren; som vejret, som kun melder sig, når man er ved ikke at 
kunne trække det. I Det Gamle Testamente er verden-i-orden velsignelsen; 
den trækker sig tilbage, fader ud, disintegrerer. Dette kalder en teologisk 
strømning i 5. Mosebog for glemsel. Religiøs praksis i velsignelsens verden er 
et forsøg på at modvirke velsignelsesglemslen. Man skal binde toraen om 
armen og på panden, sætte den op på dørstolper og på vægge, stadigt 
fremsige den, for ikke at glemme den. Der er formentlig her tale om en særlig 
gammeltestamentlig udgave af en udbredt religiøs stemning, som også er et 
paradoks: det trivielle – for ens krop, at man kan trække vejret, gå på sine 
fødder, at nyrerne virker – er det mirakuløse. Det er svært at se, hvordan mo-
dernitet, sekularisering, ”videnskaben” som man tidligere sagde, kan stille 
noget op med dette paradoks, andet end netop at klassificere det under 
trivialiteterne og aktivt fremme tavsheden om dem, for trivialiteter må man 
overlade til tavsheden. I fx Det Gamle Testamente er trivialiteten derimod 
larmende: ”de jubler og synger” – hvem? engene og dalene, der har klædt sig i 
lam og hyllet sig korn. De færreste vil formentlig være hårdkogte nok til at 
betragte deres egne børns fødsel eller fx deres vellykkede forelskelse som en 
trivialitet, selv om få ting statistisk set kunne være mere forventelige; deres 
egen død er nok en af de mest trivielle forhold, man kan komme i tanke om, 
og dog er det et emne, der under tiden kan optage en hel del. Alt kommer 
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altså an på, fra hvilken vinkel man ser det. Engenes og dalenes digter så her 
tilsyneladende sådan på det, at lam og korn var pragtfulde ting, der passende 
kunne udløse jubel og sang. 

Blandt sådanne usynlige og dagligdags-irrelevante mirakler kan jeg have 
lyst til at nævne (hvis man undtagelsesvis kan nævne trivielle forhold), at 
jorden befinder sig netop, hvor den gør, mellem Venus og Mars, mellem den 
brændte og den frosne verden. Hvis den ikke gjorde det, ville vi (mænd og 
kvinder, der er fra jorden) ikke være her. Dét, blandt meget andet, har vi ikke 
at takke os selv for. Blandt det meget andet er der ét forhold, der overstråler 
dem alle: solen. Uden solen intet liv på den klode, der befinder sig netop i den 
rigtige afstand, mellem Venus og Mars. 

Der er her et ansatspunkt, mener jeg, for en art subsolar religionsapologi. 
Religion er også (jeg ved godt, hvad religion også kan være...) en menneskelig 
beskæftigelse med det trivielle betragtet som det mirakuløse, jubel og sang 
over det ligegyldige, som er det altafgørende. En moderne religionsrefleksion 
– jeg siger ikke teologi og her bestemt ikke religionsteori, begge dele ville være 
for meget – bør kunne omfatte det mirakuløst-trivielle. Dette finder man ikke 
kun i dén verden, der består af forholdet mellem mennesker, men også og 
måske navnligt, i den materielle verden. Er ”apologi” i øvrigt en irrelevant 
kategori? Den har traditionens værdighed for sig; men det taler måske også 
imod den. På den anden side: den er så sjældent brugt (i den verden, jeg begår 
mig i, i hvert fald), at den måske kan ærgre lidt; så hvorfor ikke? 
 
Himmelsk og jordisk økonomi 
Det Gamle Testamente er fundamentalt-religiøse, forekommer det mig, i sin 
skelnen mellem to slags økonomier. Det hedder det selvfølgelig ikke, ligesom 
det ikke hedder himmelsk og jordisk økonomi i Det Gamle Testamente (men 
der er så meget i Det Gamle Testamente, som ikke, eller strengt taget ikke, 
hedder noget: teologi, monoteisme, historie, offer – for blot at nævne fire ting). 
Disse to økonomier holder tilsammen verden sammen og gør det muligt at 
tænke det trivielle og det ikke-trivielle sammen. Det ikke-trivielle, det er 
primært normativiteten, ”loven”. Offeret er her et vigtigt element, egentlig 
selve omdrejningspunktet, i en særlig og prægnant udgave af den dobbelte 
økonomi. 

Som bekendt er formlen do ut des som en angivelse af logikken for offeret 
ulykkelig. ”Jeg giver, for at du skal give” i betydningen ”jeg, menneske, giver 
dig, guddom, en gave, for at du, guddom, skal give mig, menneske, en gave”, 
halter af to grunde, fordi den efterlader et indtryk af symmetri, som ville 
ophæve hele økonomien. For det første: det er ikke mig, mennesket, der først 
giver dig, guddommen, for at du skal give mig tilbage; det er omvendt: først 
giver guddommen mig, og så giver jeg tilbage. Kain og Abel bringer de første 
ofre; ikke for at opnå en stor kornhøst og en stor flok småkvæg, men omvendt: 
fordi de har fået en stor høst og en stor flok småkvæg, bringer de derpå deres 
offer. Eftersom de ofrer med korn og småkvæg, hvormed skulle de da ofre, 
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hvis de ikke allerede havde korn og småkvæg? Men mennesker kan ikke lave 
korn og småkvæg helt af sig selv, uden videre, i hvert fald ikke inden for den 
gammeltestamentlige horisont. Altså må de have det på anden måde, og de 
kan ikke have det på anden måde end ved at have fået det. Altså giver nogen 
dem det – Gud eller verden eller skæbnen eller tilfældet eller hvordan man nu 
synes, ordene bedst falder (Kain og Abel har uden tvivl syntes, at ”Jahve” var 
passende). Noa bringer et offer – af de dyr, der var med i arken; han havde 
dyrene i forvejen. For det andet: der byttes ikke lige over; det er underforstået, 
at der her ikke byttes ækvivalenter, selv om formlen ikke i sig selv siger det 
eksplicit, men at du guddom giver mere end jeg menneske. For mange af dem, 
der har anvendt formlen, ligger der sikkert antydet offerets futilitet, for nu at 
sige det sådan. Futilt eller ej, det er netop det asymmetriske i udvekslingen, 
der er pointen. Du guddom giver mig menneske betragteligt meget mere, end 
jeg menneske giver dig guddom. De to ”gaver” – der er tale om en slags øko-
nomi (oprindeligt har det virkelig drejet sig om husholdning, frem for noget 
andet) og måske kan man sige, at så er det ikke rigtige gaver (jf. Derridas 
kritik af Mauss, se Møller 2000), derfor anførselstegnene – forholder sig i deres 
asymmetri som ved det gammeltestamentligt-præstelige måltidsoffer: du, 
guddom, giver mig en tyrekalv (et får, en ged), og jeg menneske giver dig 
guddom nyrerne og leverlappen med samt det uspiselige fedt, der hænger 
rundt om (og som ellers ville være brugt til tællelys eller vognsmørelse eller 
lignende) tilbage, idet jeg menneske sørger for, at det brændes til røg og 
dermed forvandler sig til en skikkelse, der passer med dig guddom. 

Den ene giver altså uendeligt meget mere, end han (eller hun, i princippet) 
får tilbage; den anden får uendeligt meget mere, end han eller hun giver 
tilbage. Det er der ikke noget snyd i, for det er den guddommelige økonomi. 
Guddomme som Jahve og mange andre er sådan indrettet, at de gerne giver 
meget mere, end de får tilbage (hvorfor er de det? det er der ingen, der ved – 
sådan er de bare); omvendt er mennesker sådan indrettet, at de er nødt til at 
beholde meget mere, end de kan give tilbage (hvorfor er de det? fordi de er 
jordvæsener; sådan er de skabt – guder skaber ikke guder – de kan evt. føde 
guder, if. nogle religioner – men de skaber mennesker, ligesom de skaber dyr). 
Guddomme er grundlæggende generøse; de giver gerne. Men de forlanger 
lidt tilbage: i størrelsesordenen en nyre til en tyr. Man kan spørge: hvorfor? 
Og man kan svare: hvorfor ikke? Det første spørgsmål forudsætter, at det var 
forventeligt, at guddomme var totalt generøse, at de ikke engang ville have 
nyrer. Det er fromt, eller lyder sådan: kan man måske ikke forvente (har man 
ikke ret til at forlange?), at guddomme på ingen måde ligner mennesker; kan 
vi ikke af guder forvente, at de virkeligt er guddommelige, altså u-
menneskelige; men da vi mennesker jo er griske, så...? Modspørgsmålet, der 
også er fromt, forudsætter snarest forundringen over, at guddomme virkelig 
lader sig nøje med en nyre. 
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Nede på jorden går det anderledes til, positivt såvel som negativt: øje for 
øje, tand for tand. I den jordiske økonomi udveksles der (fortsat if. denne 
tankegang) ækvivalenser. Her gælder retfærdigheden: ikke at forholde, hvad 
der tilkommer en anden, af belønninger eller af hævn (men heller ikke mere: 
øje for øje betyder også: ikke mere end et øje for et øje). Også her kan der 
udvises generøsitet; men ingen forventer en vekselkurs, der ækvivalerer 
nyrens værdi med tyrens. 
 
Den solare Jahve 
Religionshistorien har antydet, at der i det komplekse billede af Jahve, som 
Det Gamle Testamente tegner, også indgår træk af soldyrkelse – ved siden af 
de mere velkendte såsom krigeren, stormguden og regnbringeren eller den 
himmelsk-tronende konge (jf. Gads Bibel Leksikon, 1998, art. ”Sol”). Der er kun 
tale om spor; historiske antydninger af, at solen på tidspunkter blev dyrket 
som en guddom i Palæstina i det første årtusind f. Kr., bynavne, personnavne, 
kultrekvisitter i templet i Jerusalem. På den anden side er dette kun 
forventeligt: overalt i Den Nære Orient blev solen også ellers anset for en 
guddom: de egyptiske guder Atum, Re, Aten og andre; den babylonske 
Shamash, og de hittitiske konger, der blev guddommeliggjorte som solen efter 
deres død, osv.; i senantikken var der en stærk tendens til solarisering af helle-
nistisk-romersk religion, og Macrobius’ Saturnalier lader Vettius Agorius 
Praetextatus forklare, at Apollon, Mars, Mercur, Hercules, Serapis, Adonis, 
Osiris, Juppiter, Adad og andre er forskellige navne for solen (Champeaux 
1998, 210). Når gudsopfattelsen som i Det Gamle Testamente er monolatrisk 
(dyrkelse af én gud) i retning af det monoteistiske (antagelse af, at der kun 
findes én gud), er det ikke underligt, at elementer og funktioner, der i mere 
klart polyteistiske (antagelse af, at der findes mange guder) sammenhænge i 
højere grad holdes adskilt og fordeles på forskellige bærere, samler sig 
sammen i én figur, der til gengæld kan antage paradoksale træk. Forskerne er 
uenige om, hvorvidt bestemte passager i Det Gamle Testamente alene er 
metaforiske, eller om de desuden indicerer en faktisk dyrkelse af Jahve som en 
solgud (Stähli 1985; Taylor 1993); denne problemstilling vil jeg se bort fra her, 
hvor billederne er tilstrækkelige. De solare træk findes rundt omkring og har 
forskellig karakter. Jahves indgriben finder gerne sted netop ved solopgang – 
voldsomst ved ødelæggelsen af Sodoma og Gomorra, hvor det regner med ild 
og svovl, men også fx ved befrielsen af Jerusalem fra assyrerkongen Sankeribs 
belejring (2 Kong 19). Jahve kommer fra Sinaj, ”bryder frem” (som solen) fra 
Se’ir (sydøst for Palæstina) og ”træder frem i stråleglans” fra Parans bjerge 
(Deut 33,2). Jerusalem opfordres til at rejse sig og blive lys, for Jahves her-
lighed er brudt frem; mørket dækker jorden og mulmet folkene, men over 
Jerusalem bryder Jahve frem, og hans herlighed kommer til syne, så folkeslag 
skal komme til Jerusalems lys og konger til dens ”stråleglans” (”solopgang”); 
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og i fremtiden skal Jahve selv være dens lys (Es 60,1-3.19). Jahve kan et enkelt 
sted kaldes ”sol og skjold” (Sl 84,12); forskerne peger desuden på solare 
elementer i fx Sl 19 og 104; Zak 14 og andre steder. 

Det solare element i Jahve er konsistent med Jahves flammende side, som 
udnyttes overmåde stærkt i Mosebøgernes Sinajperikope. Den forberedes af 
episoden med Moses’ møde med Jahves engel eller Jahve selv i den 
brændende busk ved Horeb (Sinaj); men det er kun en svag afglans af, hvad 
der skal komme ved den afgørende begivenhed, der er Jahves tilsynekomst 
for al folket på toppen af Sinaj. Det er her, Jahve if. visionen i Mosebøgerne 
taler direkte til folket for første og eneste gang, mens de præstelige skriftlag 
lader ”Jahves herlighed” stige helt ned på jorden og indtage sin nye bolig, 
”Åbenbaringsteltet”. Ørkenen syd for Palæstina, jf. Se’ir og Parans bjerge, er 
åbenbart på alle måder passende for Jahves tilsynekomst som ild og måske 
sol. 
 
Den brændende Herlighed 
Det har været nærliggende at væve ”Jahves herlighed” sammen med det 
solare aspekt, for det sker som sagt eksplicit i Es 60, hhv. v. 1-3 og v. 19. Også 
herligheden er lysende og brændende; når den bosætter sig i Åbenbarings-
teltets allerhelligste, er det som en lille sol, der er kommet ned på jorden. En 
mulig solar baggrund for den præsteskriftlige herlighedsteologi kunne evt. 
forklare, hvorfor denne teologi, der i al væsentligt er en nærværsteologi, ofte 
ikke siger ligeud, at det er Jahve, der er Åbenbaringsteltets beboer, men netop 
taler om hans herlighed og derved inviterer til forestillinger om et aspekt eller 
en slags hypostase eller avatar, snarere end Jahve selv fuldt og hel. I så fald får 
man en række af brændende manifestationer: solen, herligheden på jorden og 
endelig ilden på brændofferalteret i helligdommens forgård, den ild der 
oprindelig er antændt af herlighedens ild. 

Alterilden er under alle omstændigheder ildens mest jordiske udgave. 
Dens oprindelse er himmelsk, som herligheden selv er det. Men de to adskiller 
sig på et væsentligst punkt. Alterilden er jordisk ved at kunne gå ud; den skal 
fodres dagligt med brændoffer og brænde, hvilket er præsternes opgave (Lev 
6,1-6): ”Ilden skal til stadighed holdes brændende på alteret, den må ikke 
slukkes”, dvs. den kan risikere at gå ud. Herligheden inde i 
Åbenbaringsteltets allerhelligste derimod kan ikke gå ud; den kan forlade hel-
ligdommen, hvis den drives bort af præsters og lægfolks forurening, men den 
kræver ikke føde og den kan ikke slukkes. Deri ligner den solen, der måske, 
måske ikke – det står ingen steder med så mange ord – er (eller har været) 
dens himmelske og større modstykke. Herlighedens boligs gyldne 
udsmykning – alt inventar, alle sacra, er dækket med guld eller er af rent guld, 
selv fade, skåle og kander – signalerer naturligvis rigdom og overflod, i 
overensstemmelse med dens beboer, der selv er rigdommenes kilde; men også 
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guldets farve er formentlig relevant for et rum, der skal være i rapport med 
sin beboer. 

De to slags ild, den indre, som er herligheden, inde i boligen, og den ydre 
på brændofferalteret uden for boligen, forholder sig til den himmelske 
økonomi, for den ydre og mest jordiske ild er den, der modtager ofringerne, 
altså nyrerne og fedtet, hvis det er måltidsofre, det drejer sig om, mens den 
indre ild er den, der bringer den velsignelse, der skal til, for at der kan være 
ofre at bringe. Det svarer til oprindelsen if. den præstelige legende, for først 
stiger herligheden ned og tager boligen i besiddelse, derpå gives reglerne for 
ofringerne, hvorpå gudstjenesten kan tage sin begyndelse; altså (også her) 
nåde og velsignelse før krav og kult; (også her) er verden sat, og menneskene 
– her primært israelitterne – inviteres til selv at bosætte sig i den, dvs. omkring 
helligdommen, uden for den indhegnede forgård, hvor den jordiske økonomi 
kan udfolde sig med de rigdomme, der frembringes af herligheden inden i 
verdens midte. 

Samtidig er herlighedens ildvæsen også et udtryk for dets urørlighed. De 
rituelle regler sætter, at lægfolk ikke må berøre selve Åbenbaringsteltet eller 
dets hellige genstande; men heller ikke præsterne må betræde Åbenbaring-
steltet uden videre, og selve det allerhelligste må som bekendt kun betrædes 
af ypperstepræsten én gang om året, ved forsoningsdagen, og da er en røgsky 
nødvendig til at dække ham, så han undgår en alt for direkte konfrontation 
med herligheden. For herligheden er dræbende på for uformidlet afstand. Og 
når den slår ud og dræber, er det også netop som en ædende ild – som da den 
fortærer Arons to ældste sønner eller de 250 mand, der agerer præster i et op-
rør imod Moses og Aron (hhv. Lev 10,1f og Num 16,35). Åbenbaringsteltet er 
en metafysisk forløber for den moderne fysiks atomkraftværker (jf. at en 
grundbetydning i ”velsignelse”, hebraisk berakah, synes at være ”kraft”), 
inklusive deres hvidkiltede præsteskab af teknikere, der risikerer deres liv ved 
at opholde sig ganske nær ved kraftens kilde; på forsoningsdagen skulle 
ypperstepræsten være iført en særlig dragt af linned. 
 
Altergang 
Der er muligvis ikke nogen klar teologisk legitimation af den normale dansk-
folkekirkelige gudstjenestes strukturering af rummet og de rituelle roller. Men 
i så fald er forholdet så meget mere rituelt legitimt. Ritualer er næsten pr. def. 
”traditionelle”, uanset hvor langt ”traditionen” går tilbage, hvilket ikke altid 
behøver at være særlig langt; og jo mere fundamentalt, jo mindre legitimation 
behøves generelt, så at det vigtigste af alt er det, der er mest umuligt at 
legitimere – som overbevisningen om gudernes grundlæggende generøsitet, jf. 
Jahves ”kærlighed” til Israel (Deut 7,8: ”Fordi Jahve elskede jer... førte han jer 
ud af Egypten” – hvorfor elskede han? Fordi). Den slags udsagn hører bedst 
hjemme i ritualer, som man går ind i og tager på sig og lader sig kode af, idet 
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man lader ordene, der ikke er ens egne, invadere ens krop (igennem ører, 
øjne) og giver dem tilbage igen (igennem mund, kroppens gestikulation). Det 
uhyre vigtige og det trivielle mødes her; begge er det, hvorom der helst må 
tales så lidt som muligt. Meget passende er den præstelige betjening af 
Åbenbaringsteltet tavs. Herligheden er ganske nær, altså ties der; man kunne 
sige: det indlysende er ganske nær, hvorfor da tale? 

En religionsrefleksion må kunne omfatte også det rituelle, hvilket jeg 
savner både hos Vattimo og Cupitt. Religion uden ritual, altså religion alene 
som diskursiveret betydning, er lidet modstandsdygtig over for al sproglig be-
tydnings flygtighed; alle argumenter kan vejres bort af andre argumenter. 
Derfor gør ritualer også brug af ting og kropshandlinger for at give den 
flygtige betydning krop og tyngde (jeg gør her brug af et vægtigt 
ræsonnement i Rappaport 1999; Rappaport burde indgå i en evt. fortsat 
drøftelse af det religiøse i det postmoderne); og jo mere flygtig, som basale 
religiøse forestillinger og overbevisninger, som ikke ville være religiøse, hvis 
de var empirisk evidente, jo mere har de brug for tingenes og kroppenes 
tyngde. Religionsrefleksionen er ganske vist netop kun ord, og som ord må de 
vejres bort for det næste arguments tvangløse tvang. Religiøse ritualer 
derimod består, så længe religionen består (og den går under med dem), og de 
modstår bedst argumenters tryk ved overhovedet ikke at argumentere. Et af 
religionsrefleksionens største problemer, i hvert fald for den apologetiske, som 
jeg her apologetiserer for, består følgelig i dens grundlæggende overflødig-
hed, måske endog i dens fundamentale skadelighed. 

Altså vil jeg her kun nævne (men ikke kaste mig ud i nogen anstrengt 
argumentation for), at en religionsrefleksion bør kunne omfatte den form for 
kenosis, der med Georges Batailles ord er som ”solenergien (der) er oprindel-
sen til (livets) yppige udvikling. Vor rigdoms kilde og væsen er givet i solud-
strålingen, som yder energien – rigdommen – uden modydelse. Solen giver, 
uden nogensinde at få noget igen” – en betragtning, man kun kan give ham 
ret i – den tangerer jo det trivielle, altså det selvindlysende – når han 
fortsætter: ”Menneskene anede dette, længe før astrofysikken kunne måle 
denne stadige rundhåndethed; de så, hvordan den lod høsten modnes, og 
forbandt dens glans med déns gestus, som giver, uden at få noget tilbage i ste-
det”. Og hvis jeg skulle lave mig en religion – hvad jeg ikke skal – ville den 
bestemt ikke gestalte sig som en posthelgendyrkelse (Don Cupitt), men måske 
som en præhelgendyrkelse, altså ikke ved at lægge bag mig, ikke ved selv at 
strømme ud, som den sol, Don Cupitt mener, at vi selv bør være, ikke ved at 
forstå nødvendigheden af at flytte mig videre, ikke ved at lægge bag mig, ikke 
ved at leve ved at dø hele tiden, hensynsløst, ligesom solen ”og i 
Bjergprædikens ånd” (Cupitt 2000: 104; jeg kursiverer). Jeg lader stå hen, om 
hensynsløshed er i Bjergprædikenens ånd; hvis min religion, der ikke behøver 
at blive opfundet, for den findes allerede, opfundet ikke af mig, har nogen 
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plads overhovedet, da bør den snarest være et sted, der ikke imiterer 
dagligdagen ved at overtrumfe den i vulgærnietzscheanisme, men evt. 
reflekterer over den – ikke nødvendigvis med ord. 

Et sted, hvor en sådan ordløs refleksion muligvis finder sted, er ved 
altergangen efter det folkekirkelige ritual, hvor lægfolket kommer nærmere, 
uden at komme helt nær: nærmere til et bord, der stadig har reminiscenser af 
guldets metalliske rigdom (kirkesølvet!), i retning af øst, af solens opgang; 
hvorved en basal religiøs gestus gentages, om man vil det eller ej. Og netop 
tavsheden, liturgisk (altergangsdeltagernes) såvel som teologisk (den 
teologiske refleksion over altergangens nødvendighed som ritual), skyldes 
måske ikke mindst tvetydigheden i denne uundgåelige solidaritetserklæring 
med religion af de mest basale og ”massive” art, som det sikkert er nemmere 
teologisk at argumentere imod end for – den frommes hilsen af solens opgang 
 (som fx hos Navajoerne i Arizona). Og samtidig lettelsen ved at kunne trække 
sig tilbage, indtil videre, tilbage til la bonne distance, der ligger mellem Venus’ 
brændte og Mars’ frosne verden, og som man i egen interesse bør flytte så lidt 
på som muligt. 
 
 
*** 
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