
Utviklingen av den religiøse ideverden 
 
Inndelingen av ideverdenen inn i en praktisk verden og en religiøs verden 
Menneskenes ideer kan historisk deles inn i to deler. Den første delen er de praktiske ideene 
knyttet til menneskenes produksjon av mat, klær, husly og andre forbruksprodukter. Den 
andre delen er ideene om hvordan verden, naturen, universet, de mellommenneskelige 
forhold, og lignende problemstillinger er satt sammen. Denne type ideer har opp gjennom 
historien fått en religiøs innpakning. Så lenge disse to ideverdenene ikke overlappet eller 
kom i konflikt med hverandre, kunne de utvikles i fred og fordragelighet, hver på sin kant. 
Fra det tidspunktet de kom i konflikt med hverandre, har denne konflikten vært 
dominerende for deres videre utvikling. 
 
Utviklingen av den religiøse ideverden fram mot religioner med en gud 
Utviklingen av de praktiske ideene har vært knyttet til menneskenes praktiske gjøren og 
laden. Jeg skal ikke gå nærmere inn på dem her, utover den betydningen de har fått for de 
store linjene i utviklingen av de religiøse ideene. De religiøse ideene har blitt utviklet av 
menneskene i over 30 000 år. Innholdet i disse ideene har hele tiden vært tilpasset 
behovene utviklingen av den praktiske verden har gitt.  

I storviltjaktens epoke, som vi for ordens skyld kan tidfeste fra 35 000 fvt. til 8 000 
fvt., virket det som det viktige spørsmålet utenfor den praktiske virksomheten var hva som 
skilte menneskene fra naturen. Svaret ble utviklet langs to akser. Den første var framstilling 
av dyr, jakt og mennesker i form av hulemalerier, den andre var framstillingen av 
menneskeslektens videreformering, gjennom mor- og venusfiguriner. Denne formen for 
ideer ga menneskene selvbevissthet om at de var en helt spesiell del av naturen, adskilt fra 
resten av den. Dette skulle bli en helt nødvendig bevissthet for menneskene etterson 
storviltet ble utryddet, først i de mest folketette områdene fra 10 000 fvt., så i flere og flere 
områder etter hvert som befolkningen økte og antall dyr minket. For at menneskene skulle 
kunne gå over til jordbruk og husdyrhold, som innebar en kontrollert utnyttelse av naturen, 
var denne bevisstheten nødvendig. Etter hvert som jordbruk og husdyrhold utviklet seg, 
endret behovet for religiøse ideer seg. I denne endringens tidlige faser med bosettinger, 
funderte man over naturens krefter, og bygget megalittkonstruksjoner i de første tafatte 
forsøk på å utnytte disse kreftene. Det skjedde både i Midt-Østen og i Europa.  

Samtidig med megalittbyggerne fant man det mest framskredne jordbruket og 
sivilisasjonen fra 5-6 000 fvt. nord for Svartehavet, hos indoeuropeerne. Jordbrukere hadde 
et naturlig behov for forklaring på de kreftene i naturen som påvirket avlingene, som sol, 
regn, måne, lyn og torden osv. I det indoeuropeiske området utviklet mytologiske ideer seg. 
Ideer om at forskjellige guder kontrollerte forskjellig naturkrefter.  Indoeuropeerne rullet ut i 
verden i flere bølger. Først vestover mot Europa i en bølge fra 4300 fvt., så den virkelig store 
bølgen vestover fra 3 100 fvt. - 2 600 fvt. Fra 2100 fvt. – 1 800 fvt. vandret de østover, hvor 
de gjorde et opphold nordøst for det Kaspiske hav. Fra 1 800 fvt. startet de sine vandringer 
videre i tre retninger, noen dro sørvestover mot Tyrkia - Mittani, noen dro østover mot India 
- Vedaene, og noen dro østover mot Kina - Wusun. Med seg på sine vandringer både 
vestover og østover brakte de med seg sine mytologiske ideer. Ideer som ga forklaringer på 
jordbrukernes spørsmål. Disse ideene ble lokalt tilpasset de stedene de kom. I Europa 
konkurrerte disse ideene ut tankene til megalittene. Ideene ble tilpasset til de forskjellige 
områdene i Europa, og omdannet til et stort antall lokale religiøse ideer. Fra norrøn mytologi 
til gresk og romersk mytologi.  Disse ideene fikk også god grobunn i retningen som dro 



sørvestover hvor den indoiranske mytologien vokste fram. I retningen som dro sørøst mot 
India, vokste brahmanismen (forløperen til buddhismen) fram. Man kan finn igjen de samme 
gudenavnene i de iranske og indiske områdenes tidlige religion. 
 På samme tid vokste det i Egypt og Mesopotamia fram andre religiøse 
forklaringsmodeller, ut i fra andre behov. Sumerne var de første som etablerte seg i 
Mesopotamia. De ble senere skjøvet ut av semittiske stammer som overtok og delvis 
omdannet de religiøse ideene til sine bhov. I dette området var det originalt prestene som 
var byenes administratorer. Når ressursene ble færre og menneskene flere, vokste 
konfliktnivået mellom byene og det oppsto hærer og generaler. Disse generalene oppkastet 
seg til konger og skjøv prestene ut av byadministrasjonene. Rundt 2 000 fvt. startet 
dannelsen av riker, og det oppsto konger som kontrollerte langt større områder enn en by.  
 Dette området fra Iran til den arabiske ørkenen er på denne tiden, fra 1 500 fvt. og 
framover verdens tettest befolkede område. Denne befolkningstettheten fører til endring i 
behovet for religiøse ideer. Befolkningstettheten fører til økende konfliktnivå i samfunnet og 
det begås unevnelige grusomheter mellom menneskene, jordbruksarealer ødelegges og byer 
legges i grus. Behovet for regulering av mellommenneskelige forhold blir viktigere enn å 
forklare naturkreftene. Den indoiranske mytologien videreutvikles av Zoroaster og det 
kommer inn elementer som et liv etter døden med to muligheter, paradis og helvete. En 
nødvendig konstruksjon for å kunne belønne gode gjerninger og straffe onde handlinger 
etter døden. De gamle gudene forandres fra å representere naturkrefter til å representere 
sider ved mennesket. I en lang periode representerte den samme guden både en naturkraft 
og en menneskelig egenskap. Det utvikles to hovedguder, en god Gud (Ahura Mazda) og en 
ond gud (Angra Maniyeh), de øvrige gudene i gudenes sentralkomite får siden plass i den 
hellige ånd, som forskjellige menneskelige egenskaper samlet i en konsentrasjon. I sør 
derimot, i den semittiske tradisjonen ønsker herskerne, (først ute er Naram-Sin) selv å være 
gud. Ikke unaturlig ettersom kongen er en videreutvikling av den administrative rollen 
prestene hadde tidligere. Det fører til en hersker – et rike – en gud doktrinen. Som følge av 
dette er det nødvendig med bare en gud som må være allmektig. Det er disse to 
idetradisjonene som senere smeltes sammen i de monoteistiske (en gud) religionene. Det 
fører naturlig nok til senere tiders uløselige motsetning mellom at et menneske som skal 
straffes eller belønnes må ha fri vilje, mens fri vilje er umulig dersom guden skal være 
allmektig.  

Disse to ideverdenene smeltes først sammen i jødedommen, som 300 år senere 
utvikles til kristendom og 300 år etter det igjen til islam. Forskjellene mellom disse 
religionene skapes av tilpasninger til lokale behov. Vi må huske at de religiøse ideene i tusen 
år og mer før de ble omdannet til monoteistiske religioner ble overlevert muntlig fra 
generasjon til generasjon. En slik overlevering forutsetter både ritualer og sterke historier for 
å få det til å fungere, så det er ikke så rart at disse religionene har mange ritualer, 
persongalleri og gode historier felles. 
  
Utviklingen av religionene med en gud 
De siste hundre årene før vår tid var en urolig tid i dette området. Det var hardt press mot 
semittene som hadde vært det regjerende folkeslaget i mange, mange, år. Det førte også til 
et hardt press på jødene som en del av den semittiske befolkningen. De ble spredt over 
større områder og fikk behov for religiøse ideer med en samlende funksjon. Slik 
videreutvikles den semittiske doktrinen med en hersker – ett rike – en gud i retning av en 
religiion med bare en gud. På samme tid oppstår Mithraisme, som for så vidt også er en 



religion knyttet til en gud, Mithra, så det er flere tegn i tiden som peker i den retningen. Nå 
er det ikke særlig behov for en slik monoteistisk religion over et større geografisk område før 
over 300 år senere, i det Romerriket begynner å falle fra hverandre. Keiser Diokletian deler 
riket, men etterfølgeren keiser Konstantin vil samle det igjen (330vt.). I den forbindelse er 
det behov for en samlende religion. En avart av zoroastrisme; manikeisme, står relativt 
sterkt i området. Denne religionen har fortsatt to guder, en god og en ond. Han hyrer derfor 
inn en gammel maniker, Augustin, og gjør ham til biskop med oppgaven å smelte disse 
ideene sammen med den semittiske doktrinen, en hersker – ett rike – en gud. Augustin 
forener disse ideene (fri vilje – godt og vondt og en allmektig gud) med historien om 
mennesket som frigjør seg fra guds vilje med noe epleslang og syndsforlatelse.  

300 år senere (640vt.) står den arabiske befolkningen foran sin samling, og en veldig 
territorial ekspansjon. I løpet av 130 år skulle de erobre hele det persiske riket, Nord-Afrika 
vestover til Atlanterhavet, gå over Gibraltar og erobre Spania. Muhammed ibn Abdullah med 
sine følgesvenner skulle lykkes med å samle Arabia i løpet av sin levetid. For å klare en slik 
kraftanstrengelse var det klart nødvendig med en kraftfull religion. Muhammed selv kunne 
ikke skrive. Koranen ble derfor nedtegnet av andre etter hans død. Det finnes forskjellige 
versjoner av hvordan dette skjedde og det fantes flere versjoner av koranen, men rundt år 
900 var den fullført. 

Disse to forskjellige utgangspunktene, samle romerriket som holdt på å falle fra 
hverandre, og en samlende ideverden for arabisk ekspansjon skapte forskjellige tilpasninger 
av de religiøse ideene. Ritualene, persongalleriet og de gode historiene minnet i mangt og 
mye om hverandre, men det var en vesensforskjell. I Romerriket var det en keiser som 
allerede hadde styr på staten og landet, men dette var ikke noe behov i det arabiske 
området. Her var den religiøse og den statlige administrasjonen ett. Det store målet, det 
altomfattende kalifatet, skulle administreres av det sammenvevde religiøse og statlige 
overhodet, kalifen. Dette forskjellige utgangspunktet har skapt forskjellige utviklingsbaner 
for de to religiøse ideverdenene. I de kristne områdene har eksistensen av en konge eller 
hersker utenfor religionen sterkt preget utviklingen av religionen, mens dette har vært 
fraværende i islam. 
 
Den praktiske ideverden kommer i konflikt med den religiøse ideverden 
Historisk har den praktiske ideverden utviklet seg kraftigst i områder som har blitt dominert 
av handelsvirksomhet. Det greske området var dominert av slik virksomhet med 
handelskolonier ovr store deler av middelhavsområdet. Greske tenkere med Aristoteles i 
spissen utviklet i en kort historisk epoke et vell av praktiske ideer. Islamske tenkere overtok 
store deler av dette tankegodset i islams tidlige år. Tidlig på 800-tallet grunnla 
abbasidekalifen Al Mamun (regjeringstid årene 813 – 833) visdommens hus i Bagdad. Et hus 
for vitenskap og oversettelse. Her ble de greske filosofenes verker oversatt, oppbevart og 
spredt av en inspirert bevegelse med muslimske vitenskapsmenn og filosofer. Avicenna og 
Averroes er kanskje de mest kjente, men de var langt flere, Al Kindi, Al Farabi, Rhazes osv. 
Etter hvert kom videre utvikling av disse praktiske ideene i konflikt med de religiøse ideene i 
islam. Al Kindis læregutt, Al Sarakhsi, kritiserte profetene og beskrev dem som sjarlataner. 
Han ble henrettet på kalifens ordre i år 899 vt. Al Ghazali (1058-1111) er gjerne den, som får 
skylden for at den muslimske vitenskapsperioden tørket inn. I hvilken grad han var delaktig i 
det skal være usagt, men det skjer i alle fall i tidsperioden fram mot 1100.  
 Etter år 1100 begynner Europa å preges av at jordbruket når sine ekspansjonsgrenser 
med den daværende teknologien. Det blir behov for flere næringsveier og handelen øker 



gradvis, og med den følger øket behov for praktiske kunnskaper. Europeerne søker 
kunnskapene fra Aristoteles som araberne har tatt vare på. Fra rundt 1200 begynner 
konflikten mellom videreutvikling av disse praktiske kunnskaper og den kristne religiøse 
ideverden. Behovet for kunnskaper om navigering medfører økt kunnskap om astronomi. 
Denne kunnskapen truer eksempelvis den religiøse ideen om en flat jord med himmel over. 
En himmel som skjuler fantasiverdenen hvor gudene, som ingen kan se, angivelig skal bo.  
 
Den mer detaljerte beretningen om utviklingen fram til dette punktet kan leses i bind 1: Den 
store sammenhengen. Den videre utviklingen, skal vi i kortversjon se på i neste artikkel. 


