
1
”Da formede Gud Herren mennesket af jord og blæste livsånde i 
hans næsebor, så mennesket blev et levende væsen“ (1 Mos 2,7).

I denne uge skal vi se på nogle af de bibelske tekster, hvor men-
neskets natur er beskrevet. Det er oplagt at betragte dette emne 
ud fra skabelsesberetningen, og teksterne vil derfor i første række 
være fra Det Gamle Testamente. 

I den vestlige kultur har man traditionelt talt om, at mennesket 
har en ”sjæl“ eller en ”ånd“, og vi vil undersøge, hvad de bibelske 
ord, som er oversat med ”sjæl“ eller ”ånd“, oprindeligt betød.

Emnet drejer sig egentlig om menneskets identitet, og studiet 
vil hjælpe os til (1) at besvare spørgsmålet, om der er noget udø-
deligt i mennesket selv, (2) bedre at forstå, hvordan Gud skabte 
mennesket til at leve.

Gud sagde til de første mennesker, at de skulle dø, hvis de 
spiste af træet i havet (1 Mos 2,16-17). Satan hævdede, at de ikke 
ville dø (1 Mos 3,4). Mange forsøger at få Satans ord til at passe 
sammen med Guds ord. For dem henviser advarslen ”du skal dø“ 
til det dødelige fysiske legeme, mens løftet ”Vist skal I ikke dø“ er 
en henvisning til en udødelig sjæl eller ånd. Med andre ord, at ikke 
hele mennesket dør, når det dør!

Men denne tilgang til teksten virker ikke. Kan man fx få modsi-
gende udtalelser fra Gud og Satan til at passe sammen? Findes der 
en udødelig sjæl eller ånd, som uafhængigt af et legeme overlever 
den fysiske død? Der findes mange filosofiske og til og med viden-
skabelige forsøg på at besvare disse spørgsmål. Men som bibeltro 
kristne må vi indse, at kun den almægtige Gud, som skabte os, 
kender os fuldt ud (se Sl 139). Kun i Bibelen, hans ord til os, kan vi 
finde svar på disse vigtige spørgsmål.

· 1 Mos 1,24-27
· 1 Mos 2,7.19
· Matt 10,28
· Præd 3,18-19; 9,4-6; 12,1-7
· 1 Kong 2,10; 22,40
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SØNDAG

 1 Mos 2,7

 

Til eftertanke

9. OKTOBER 2022

”ET LEVENDE VÆSEN“

Hvordan beskriver teksten mennesket?

Der er brugt to udtryk om mennesket ved skabelsen. Gud blæser 
(1) ”livsånde“ i menneskets næsebor, så det (2) bliver ”et levende 
væsen“, hvor det hebraisk ord for ”væsen“ er næfæsh. I dag vil vi 
undersøge, hvad næfæsh betyder, i morgen ser vi nøjere på betyd-
ningen af ”livsånde“.

Udtrykket ”levende væsen“ er traditionelt blevet oversat med 
”levende sjæl“. I vestlig kultur er denne ”sjæl“ blevet opfattet som 
noget immaterielt, som altså har livet i sig selv og kan leve uaf-
hængigt af legemet. Man har søgt efter denne ”sjæl“ for at kunne 
identificere menneskets natur og besvare spørgsmålet om, hvem 
eller hvad mennesket er. Filosoffer har i de senere århundreder 
ofte foretrukket at bruge begrebet ”selv“ frem for ordet ”sjæl“.

Men Bibelens ord, som er blevet oversat med ”sjæl“ (næfæsh), har 
slet ikke denne betydning. 

Allerførst er næfæsh ikke noget, mennesket har, fx inden i sig. 
Det er, hvad mennesket er. Bemærk også, at hvis ”jeg“ har en 
”sjæl“, må denne sjæl jo være netop noget andet end mig selv. 

Derfor kan en næfæsh være levende, som ”et levende væsen“, 
men ordet kan også betegne noget, der er dødt, som fx et lig (4 
Mos 6,6-7; 19,11.13 m.fl.). Det giver på ingen måde mening at på-
stå, at næfæsh i sig selv er fx en ”udødelig sjæl“.

Næfæsh er også brugt i skabelsesberetningen om dyrene, og 
der er ikke i beskrivelsen nogen forskel på menneskers og dyrs 
”sjæl/væsen“. Både dyr i havet og på jorden er nøjagtigt som 
mennesket beskrevet som ”levende væsener“ (1 Mos 1,20-21.24). 
Begge er skabninger.

Når salmisten opfordrer til sang med ordene ”Min sjæl, lovpris 
Herren!“, tænker han naturligvis ikke på en immateriel del af sig 
selv, men på hele sin person. Med udbredelsen af oversættelsen 
i King James Version blev den dualistiske opfattelse af næfæsh som 
en immateriel sjæl cementeret i den vestlige kultur; men heldigvis 
afspejler nyere oversættelser en mere bibelsk, hebraisk forståelse 
af ordet og dermed af menneskets natur.

Hvordan kan du og jeg prise Gud med alt det, vi er?
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MANDAG

 

 1 Mos 2,7
1 Mos 7,22

 Præd 12,7;
Præd 3,19

Til eftertanke

10. OKTOBER 2022

”LIVSÅNDEN VENDER TILBAGE TIL GUD“

Skabelsesberetningen fortæller ikke, at mennesket har en ”sjæl“ i 
sig, der gør det anderledes end dyrene. Vi er ligesom dem skabte, 
levende væsener. Hvordan forholder det sig så med det andet ud-
tryk, som anvendes ved skabelsen, nemlig menneskets ”livsånde“?

I disse to tekster er det hebraiske udtryk det samme, nishmat  
khajjim, oversat med ”livsånde“.

Er der nogen forskel på mennesker og dyr mht. til ”livsånde“? 
Fortæller teksten, at mennesket har en ”udødelig ånd“ inden i 
sig, hvor fx tanker eller/og følelser findes?

I disse tekster er der brugt et andet udtryk på hebraisk. Ordet for 
”ånd/ånde“ her er ruakh, et ord med en meget bred anvendelse i 
Det Gamle Testamente. De to udtryk er beslægtede i betydning. 
Stil dig selv de samme to spørgmål som ovenfor igen!

Ordet for ”ånde“ (neshemah, gengivet som nishmat ovenfor på 
grund af sin grammatiske form) har i 1 Mos 2 betydningen ”ånde-
dræt“ og betegner ikke en selvstændigt eksisterende del af men-
nesket. Den er ikke en bevidsthed, der kan leve uden legemet.

Mange kristne tror, at ånden forbliver bevidst, når legemet dør, 
og de forsøger at begrunde dette synspunkt ved at citere Præd 
12,7. Men denne udtalelse siger ikke, at den dødes ånd forbliver 
bevidst i Guds nærhed. Tænk over følgende:

(1) Præd 12,1-7 beskriver aldringsprocessen, som ender med 
død. Den livsånde, som Gud blæste ind i Adams næsebor, og som 
han har givet til både mennesker og dyr, vender tilbage til Gud. 
Der er ikke længere åndedræt.

(2) Præd 12,7 beskriver alle menneskers dødsproces uden 
at skelne mellem de retfærdige og de onde. Mennesker og dyr 
undergår den samme dødsproces (Præd 3,19-20), og ved døden 
ophører man med at eksistere som levende væsener. Salmisten 
siger det på denne måde: ”Du skjuler ansigtet, og de forfærdes, du 
tager deres ånd bort, og de dør og bliver til jord igen“ (Sl 104,29).

Mennesker har mange forudfattede meninger om, hvad ordene 
”sjæl“ og ”ånd“ betyder. Hvordan kan vi sikre os, at vi udtrykker 
os med størst mulig klarhed, når vi forklarer vores bibelske  
opfattelse, altså så den, der hører, forstår, hvad vi mener?
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 Sl 8,4-9
1 Mos 1,26-31

1 Mos 2,15

Til eftertanke

11. OKTOBER 2022

”HVAD ER DA ET MENNESKE?“

Hvori adskiller Bibelens beskrivelse af Guds oprindelige plan for 
mennesket sig fra den verden, vi oplever i dag? Hersker menne-
sker? Hersker vi, som Gud havde tænkt sig?

Mennesket som skabning adskiller sig ikke fra dyrene med hensyn 
til det, vi består af. Både dyr og mennesker er ”levende væsener“ 
(”sjæle“, hebraisk næfæsh). Både dyr og mennesker har ”livsånde“. 
Men læser vi Bibelens beretning om menneskets skabelse, er der 
alligevel en markant forskel. Dyrene modtager ordrer af Gud, som 
simpelthen siger ”Bliv frugtbare og talrige … Og fuglene skal blive 
talrige“ (1 Mos 1,22). 

Beretningen på hebraisk fremhæver et lille, men meget betyd-
ningsfuldt ord. Den danske teolog, Bent Mogensen, gør opmærk-
som på det, når han kommenterer 1 Mos 1,28 og sammenligner 
med Guds ordrer til dyrene: ”I indførelsen af velsignelsesordet er 
der dog en lille forskel. I vers 28 hedder det ‘… sagde til dem ’. Men-
neskene taler Gud til“ (Kommentar til Den bibelske Urhistorie Genesis 
1-11, Gads Forlag, s. 16-17). 

Gud taler altså til mennesket (1 Mos,28). Gud kommunikerer. 
Mennesket kan høre og forstå og sige ”ja“ eller ”nej“.

Den afgørende forskel mellem dyr og mennesker ligger altså i 
den frihed, som vores mulighed for at kommunikere med Gud in-
debærer. Vi kan vælge. Vi kan også vælge forkert.

Man kan også udtrykke det på den måde, at mennesket er skabt 
til at stå i et særligt personligt forhold til Gud. Vores identitet som 
mennesker består altså ikke af nogen ”iboende, udødelig sjæl“ eller 
noget, vi er i os selv, men i det forhold vi har til Gud. Dette forhold 
præger alle andre relationer, vi lever i, forholdet til andre menne-
sker og forholdet til naturen og forholdet til os selv. Og i alle disse 
livsforhold ser Bibelen altid på mennesket i dets helhed.

Ville det have været bedre, hvis Gud havde skabt os uden person-
lig frihed til at vælge? Hvad betyder det for dig og mig, at Gud ser 
på os ud fra vores forhold til ham og til andre mennesker og ikke 
ud fra, hvad vi er i os selv? Hvilke konsekvenser har det? 

Hvordan skal vi vurdere fx østlige meditationsmetoder ud 
fra en bibelsk synsvinkel, hvor målet er, at vi for at finde os selv 
skal se indad i os selv? 

Hvad vil du råde et menneske til, som føler sig usikker på sin 
personlige identitet? Hvordan skal det menneske finde den? 

TIRSDAG
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 Ez 18,4.20

 

 Matt 10,28

Til eftertanke

12. OKTOBER 2022

”DEN, DER SYNDER, SKAL DØ“

I disse vers bruges det hebraiske ord næfæsh, det traditionelle ord 
for ”sjæl“, typisk om mennesket som en person. I citatet herunder 
er der med fed skrift fremhævet, hvor i Ez 18,4 næfæsh er brugt:

”Alle menneskers liv tilhører mig; faderens liv såvel som sønnens 
liv tilhører mig. Den, der synder, skal dø!“

Meningen i versets anden del er altså, at den person, som synder, 
skal dø! Bibelens løsning på dødens dilemma er ikke, at en sjæl 
uden legeme enten farer til himlen, til skærsilden eller til helvede. 
Dens løsning er opstandelsen fra de døde for dem, der er døde i 
Kristus. I sin tale om livets brød sagde Jesus: ”Enhver, som ser Søn-
nen og tror på ham, skal have evigt liv, og jeg skal oprejse ham på 
den yderste dag“ ( Joh 6,40).

De kristne behøver ikke fyldes af panik over Bibelens lære om, 
at de døde ikke har nogen bevidsthed. For det første findes der 
ikke noget evigt brændende helvede eller midlertidig skærsild, 
som venter dem, der dør uden at være frelst. For det andet venter 
der en ufattelig løn for dem, som dør i Kristus. Det er derfor ikke 
så underligt, at ”for den troende er døden kun en lille sag … For 
den kristne er døden kun en søvn, et øjebliks stilhed og mørke. 
Livet er skjult med Kristus i Gud, og ’når Kristus, jeres liv, bliver 
åbenbaret, da skal også I blive åbenbaret sammen med ham i her-
lighed’ ( Joh 8,51-52; Kol 3,4)“ (Ellen White, Jesu Liv, s. 691).

Hvorfor tror du, at Jesus fortalte disciplene, at de ikke skulle 
frygte for døden, hvis de måtte lide døden som martyrer? Hvad 
mente han med, at legemet kunne blive slået ihjel, men ikke 
”sjælen“? Mente han, at en udødelig sjæl ville leve videre? Eller 
mente han, at den, der dør i forkyndelsen af evangeliet, vil op-
stå til evigt liv?

Hvorfor er visheden om Jesu genkomst afgørende for vores tro 
og for, hvordan vi møder døden? Hvordan kan du og jeg hjælpe 
mennesker til at møde døden med håb, holde fast ved troen og 
ikke gå på kompromis i vores naturlige frygt for livets afslut-
ning?

ONSDAG
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 1 Mos 25,8
2 Sam 7,12

1 Kong 2,10
1 Kong 22,40

 2 Kong 24,5
2 Krøn 32,33

 

Til eftertanke

13. OKTOBER 2022

LAGT TIL HVILE HOS SINE FÆDRE

Hvad siger disse tekster, som bidrager til vores forståelse af  
døden?

Det Gamle Testamente udtrykker på forskellige måder tanken om 
død og begravelse. En af dem er, at man samles med sit eget folk. 
Om Abraham bliver der fx sagt, at han ”døde i en høj alder, gam-
mel og mæt af dage, og gik til sin slægt“ (1 Mos 25,8). Også Aron og 
Moses ”gik til sin slægt“ (5 Mos 32,50).

Hvad lærer det os om dødens natur, at både gode og onde 
konger gik til det samme sted efter døden?

En anden måde, døden ofte beskrives på, er, at en person ”hvilede 
hos sine fædre.“ Bibelen fortæller om Davids død, at han ”lagde 
sig til hvile hos sine fædre og blev begravet i Davidsbyen“ (1 Kong 
2,10). Det samme udtryk bliver også brugt om flere andre jødiske 
konger, både de trofaste og de frafaldne.

Der ligger mindst tre meningsfyldte aspekter i dette at hvile 
hos sine fædre. En er tanken om, at før eller siden vil tiden komme, 
da vi har brug for at hvile fra vores eget slidsomme arbejde og 
vores lidelser. En anden tanke er, at vi ikke er de første og eneste, 
som går den uønskede vej. Vores forfædre er allerede gået forud 
for os. 

De, som dør i Kristus, kan naturligvis godt blive begravet tæt 
på deres kære, men der er ingen kommunikation mellem dem. De 
er ganske enkelt døde og ophørt med at eksistere. Døden sam-
menlignes med, men er ikke identisk med dette at sove. Vi bruger 
denne sammenligning, når vi siger, at de døde vækkes til liv fra dø-
dens søvn for at mødes igen med deres kære, som døde i Kristus.

Forestil dig, hvordan det ville være, hvis de døde ikke egentligt 
var døde, men faktisk var ved bevidsthed og kunne se, hvordan 
livet udfoldede sig her på jorden – især for deres kære, som ofte 
lider forfærdeligt i sorg over deres død. Hvorfor er Bibelens ord 
om, at de døde ”sover“, en trøst for de levende?

TORSDAG
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14. OKTOBER 2022

TIL VIDERE STUDIUM

·  Ellen White, Mod en bedre fremtid, ”Det første store bedrag“,  
s. 428-442.

Hvis du nogen sinde har været i narkose, har du måske en lille ide 
om, hvordan det er at være død. Men selv under narkose, fungerer 
din hjerne stadig. Forestil dig at være død, hvor al hjernefunktion 
og alt andet helt er ophørt. Deres erfaring er at lukke øjnene, og 
for hvert eneste menneske, som har levet og er død, vil det næste, 
de oplever, enten være Jesu genkomst eller hans komme efter de 
tusind år (se Åb 20,7-15). Indtil da sover de alle, både de retfærdige 
og de onde. For dem vil det vil føles som et øjeblik. 

”Hvis det var sandt, at alle menneskers sjæle efter døden gik 
direkte til himlen, måtte vi jo ønske os døden frem for livet. Denne 
tro har forledt mange til at gøre en ende på deres liv. Når et men-
neske er overvældet af bekymring, rådvildhed og skuffelse, synes 
det at være let at bryde det spinkle bånd til livet og stige op i den 
evige verdens lyksalighed … Intetsteds i Den hellige Skrift findes 
nogen udtalelse om, at de retfærdige får deres belønning eller de 
onde deres straf, når de dør. Patriarkerne og profeterne har aldrig 
sagt noget sådant. Kristus og hans apostle har aldrig antydet det. 
Bibelen lærer tydeligt, at de døde ikke straks kommer i himlen. 
Den siger, at de sover indtil opstandelsen“ (Ellen White, Mod en 
bedre fremtid, s. 434, 441-442).

1. Hvordan kan vi bedre forstå, hvad døden går ud på, når vi 
tror, at menneskets krop og bevidsthed hører sammen som 
et hele? Hvordan kan det hjælpe os til at forstå, hvordan vi 
skal leve? Har Gud åbenbaret noget om, hvordan vi skal leve 
i forhold til samfundet omkring os, eller er disse områder af 
livet underordnede, fordi de ikke er ”åndelige“?

2. Teorien om sjælens udødelighed er vidt udbredt. Hvorfor er 
Bibelens budskab om de dødes tilstand vigtigt? Hvorfor  
finder vi også blandt kristne en stor modstand imod det,  
som virkelig er en fantastisk lære?

3. Hvordan kan vores opfattelse af de dødes tilstand beskytte 
os mod, hvad der kan ”vise sig“ for vores øjne? Hvorfor kan vi 
ikke altid stole på, hvad vi ser, især hvis det, vi ser, eller tror vi 
ser, er en afdød persons ånd, som nogle påstår at have set?

Spørgsmål
til drøftelse

FREDAG
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