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Gilgamesh¤Enuma Elish Ulla Susanne Koch Hent PDF Forlaget skriver: Mesopotamisk religion hører til
blandt de ældste skriftsreligioner, og viden herom er en væsentlig kilde til forståelsen af den tidlige

religionshistorie generelt. Sumererne, akkaderne, assyrerne og babylonerne har beboet området i "landet
mellem floderne" (Mesopotamien) mellem Tigris og Eufrat og hver bidraget elementer til denne oldtidens

religion.
    Meget af det mytologiske stof fik senere relevans også for andre religiøse civilisationer i det mellemøstlige

område, herunder israelistisk religion og således også senere jødedom og kristendom. Forståelse af den
mesopotamiske oldtidsreligion er således også en væsentlig brik til forståelsen generelt af megen tidlig

religionshistorie.
    Blandt de legender og myter, der findes i denne, er fortællingerne om helten Gilgamesh samt værket

Enuma Elish, der beretter om urguden Marduks besejring af kaosuhyret Tiamat. I Enuma Elish berettes også
om babylonernes nytårsfest, hvorfor værket samtidig er en kilde til viden om religiøs praksis.

        Ud over oversættelser af originale kilder indeholder bogen også introduktion til religionen og historien.
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