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Perspektiver på jødisk apologetik er den første samlede fremstilling af problemfeltet jødisk apologetik siden
en berømt afhandling af Moriz Friedländer fra 1903.

Gennem elleve forskellige artikler undersøges et bredt spektrum af jødiske forfatterskaber og tekster fra
perioden det andet århundrede f.v.t. til første århundrede e.v.t. Der er tale om en række forskellige

perspektiver, der kaster forskelligt lys over jødedommen i slutningen af Anden Tempelperiode. Fælles for
bidragene er interessen for skrifterne som apologetiske.

I centrum står spørgsmålene, i hvilket omfang man kan tale om en jødisk apologetisk tradition, og i hvilken
udstrækning det er meningsfuldt at forstå bestemte forfatterskaber som apologetiske. Begge spørgsmål er

knyttet til en mere grundlæggende kulturteoretisk problemstilling om jødedommens forhold til en overordnet
hellenistisk kultur.

Var minoritetskulturen bundet til at forsvare sig over for assimilationstrusler og kritik fra majoritetskulturen?
Så den sig overhovedet trængt i defensiven? I hvilket omfang var jødedommen selv del af denne kultur?

Bogen er således et vægtigt bidrag i den aktuelle internationale debat om emnet. Samtidig gælder det, at flere
af de analyserede skrifter og forfatterskaber for første gang får en fyldig præsentation og diskussion i det

skandinaviske sprogområde.
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