
Indhold

Forord 

 

Jødernes politiske historie fra Aleksander den Store ( f.Kr.) 
til Bar Kokba-opstanden ( e.Kr.)

Indledende bemærkninger om kultur, politik, religion 

Palæstina under persisk herredømme - f.kr. 

Samaritanere 

Palæstina under Alexander den Store - f.kr. 

Herskerkulten 

Egyptisk herredømme: Palæstina under ptolæmæerne - f.Kr. 

Syrisk herredømme:Palæstina under seleukiderne - f.Kr. 

Makkabæeropstanden - f.Kr. 

Hasmonæerriget - f.kr. 

Romersk herredømme fra  f.kr. 

Styreformer i Romerriget 

Romerske kejsere fra Augustus  f.Kr. og fremefter 

Herodes den Store - f.Kr. 

Herodes’ sønner og de romerske prokuratorer  f.Kr.- e.Kr. 

Jødiske oprørsgrupper 

Den jødisk-romerske krig - () e.Kr. 

Josefus 

Bar Kokba-opstanden - e.Kr. 

Afsluttende bemærkninger 

Tidslinje/oversigt 

Litteraturliste 

Kilder 

Sekundærlitteratur 

Litteratur til enkelte delområder 

Indhold 7



 

Hellenisme

Begrebet hellenisme 

Forskellige teser 

Dansk hellenismeforskning 

Hellenismens kendetegn 

Samfundsmæssige, politiske og økonomiske forhold 

Hellenistisk uddannelsessystem 

Retorik 

Hellenistisk religion 

Hellenistisk enhedskultur? 

Hellenisme og det moderne Vesten 

Hellenisme, jødedom og kristendom 

Filon 

Litteratur 

Kilder 

Sekundærlitteratur 

 

Hellenistisk filosofi

Indledning 

Epikuræisme 

Kilderne 

Epikur og hans filosofiske skole 

Epikuræismens idégrundlag og centrale synspunkter 

. Atomlæren 

. Opfattelse af guderne 

. Opfattelse af døden 

. Etikken 

Perspektivering til Det Nye Testamente 4
Stoicisme 

Betegnelse, kilder og filosofihistorisk baggrund i kynismen 

Udviklingslinje og kendte stoikere 

Verdensbilledet (fysikken) 

Erkendelsesteorien (logikken) 

Etikken 

Perspektivering til antik jødedom og Det Nye Testamente 

Litteratur 

Kilder 

Sekundærlitteratur 

Det Nye Testamentes Omverden8



 

Fællestræk i jødisk gudsdyrkelse

Indledning 

Nyere forskning 

Definition og kilder 

Gudsbillede 

Pagt- og lovforståelse 

Rent og urent 

Jødiske visdomstraditionerog apokalyptik 

Templet 

Historie og indretning 

Templets funktioner 

Præsteskab 

Jødiske fester 

Påskefesten 

Pinsefesten 

Den store forsoningsdag 

Løvhyttefesten 

Tempelindvielsesfesten og purimsfesten 

Sabbatten 

Diasporajøder 

Synagogen 

Jødiske grupper 

Gruppernes oprindelse og særpræg 

Essæerne og Qumran 

. Kilder: Fund af tekster og rester af et boligkompleks 

. Datering 

. Oprindelse og anledning 

. Qumranmenighedens dagsrytme, 
organisation og teologi 

. Teksterne 

. Essæerne og den tidligste kristendom 

Farisæerne 5
. Kilder 

. Betegnelse, udvikling og rekruttering 

. Farisæernes teologi 

. Farisæerne og den tidligste kristendom 

Saddukæerne 

. Kilder og betegnelse 

. Udvikling og rekruttering 

Indhold 9



. Saddukæernes teologi 

. Saddukæerne og den tidligste kristendom 

Litteratur 

Kilder 

Sekundærlitteratur 

Emneregister 

Personregister 

Det Nye Testamentes Omverden10


