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UGEN 2.-8. OKTOBER 2022

”Og Gud Herren sagde: ‘Nu er mennesket blevet som en af os og 
kan kende godt og ondt’“ (1 Mos 3,22).

Skaberværket er ikke noget marionetteater, men et rum for liv, hvor 
der sker meget, som kan overraske mennesker – og sågar Gud (?)

Den bibelske urhistorie (1 Mos 1-11) handler om, hvordan men-
nesker og deres medskabninger opstår og indtager deres plads i 
verden – i sandhed paradisiske tilstande. Men den orden ødelægges 
– som et tårn af træklodser, der er opbygget med kærlighed klods 
for klods, men begynder at skælve, når væsentlige byggeelementer 
fjernes. I 1 Mos 3 berettes om den successive nedbrydning af men-
neskets fire vigtigste relationsniveauer:
 
1 forholdet mellem menneske og Gud
2 menneskets forhold til sig selv
3 forholdet mennesker imellem
4 forholdet mellem menneske og skaberværk

Det gør fortællingen om det tabte Paradis til både en tragisk historie 
om fremmedgørelse og til en udviklingshistorie med åben udgang.

Søndag Dialogen 1 Mos 3,1-5
Mandag Fristelsen 1 Mos 3,6
Tirsdag Kundskaben 1 Mos 3,7-8
Onsdag Spørgsmålet 1 Mos 3,9-13
Torsdag Konsekvenserne 1 Mos 3,14-19
Fredag Udvisningen 1 Mos 3,20-24
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2. 2. ugeuge Vedvarende forstyrrelser 
i forholdet
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SØNDAG 2. OKTOBER 2022

1 Mos 3,1-5
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15

Dialogen

Hvordan manipulerer slangen samtalen? 

Hvor farlige er halve sandheder?

Hvordan lykkes det mig at afsløre halve sandheder?

Slangen, som der fortælles om her, er et af de dyr, der skabtes af 
Gud (2,19). I mange kulturer beskrives slangen ofte som klog eller 
omtales i visdomskontekster som snild (Matt 10,16). Samtidig har 
slangen altid haft noget specielt over sig – noget fremmedartet, 
uhyggeligt og hemmelighedsfuldt. Slangens bid har ikke til formål 
at såre offeret, men injicere en giftdråbe. I denne fortælling virker 
slangens ord som gift. Der siges intet om motivationen – hvorfor 
den ønsker at friste menneskeparret til at nyde frugten.

Slangen åbner den første teologiske samtale om Gud med et 
spørgsmål: ”Har Gud virkelig sagt, at I ikke må spise af træerne i ha-
ven?“ (v. 1). Og med netop dette første uskyldige spørgsmål i verden 
indtræder det onde på valen, fordi det indeholder en fuldstændig 
forvanskning af Guds ord. Det konkluderer et fuldkomment over-
drevet krav af den næsten undtagelsesløse frigivelse af alle træer 
(2,16-17). Kvinden korrigerer denne forvanskning ved med egne 
ord at gengive Guds ord. Derved ændrer hun formuleringen på den 
måde, at hun erklærer træet for tabu (v. 3). Dette skaber en situa-
tion, hvor slangen kan undergrave forholdet mellem Gud og kvin-
den. Slangen spørger ikke mere, men påstår at kende Gud bedre 
og tillægger Gud hensigter præget af misundelse. Den drager Guds 
udsagn i tvivl og formulerer sine egne løfter (v. 4-5).

”Halve sandheder er ikke sandheder til halv pris, men løgne  
forklædt som faktatjek“ (Ulrich Bröckling, ty. sociolog og forfatter, 
*1959).
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1 Mos 3,6

 

 Forståelse

 

 

 

 
 

 Anvendelse
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Fristelsen

Hvad tænker kvinden mon, da hun griber efter frugten?

Hvor føler jeg mig begrænset af Gud, og hvor udvider han mine 
muligheders horisont?

Der kommer ikke flere ord til opfordring og ikke flere svar. Samtalen 
er slut. Slangen træder tilbage og menneskene efterlades alene. 
Det er en ordløs scene, hvor menneskene eftertænksomt står foran 
træet og så træffer deres beslutning.

Alle havens træer er en fryd for øjet og gode at spise af (2,9). Det 
særlige ved kundskabens træ er, at det ikke blot er legemlig føde  
og lover sanselig nydelse, men også er fristende, fordi det giver 
”indsigt“. Det er det, der ligefrem trækker kvinden til træet – hun 
begærer indsigt. Mennesker er ikke bare sociale væsner (2,18), de 
søger også efter erkendelse. Tiltrukket af træets tillokkelse afviser 
de Guds advarsel og rækker ud efter frugten. ”Godt og ondt“ (v. 5) 
skal her ikke nødvendigvis forstås moralsk. Det tjener også som 
omskrivelse af ”alt“, hvormed der hentydes til en viden, der med- 
fører uafhængighed af Gud.

”Den, der aldrig afprøver sine grænser, vil hurtigt nå sine grænser“ 
(Lothar Hüther, smed, konstruktør og ty. forfatter, *1965). Grænse- 
erfaringer skal der til, for at man kan udvikle sig og øge sin selvsik-
kerhed ved for eksempel at udøve en ny sportsgren eller lære et 
sprog. Alligevel findes der også grænser og regler for, at en fredelig 
sameksistens er mulig. Jesus siger: ”Derfor: Alt, hvad I vil, at menne-
sker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem“ (Matt 7,12).

Hvordan påvirker kundskaben om godt og ondt os stadig i dag?

MANDAG 3. OKTOBER 2022
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1 Mos 3,7-8
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Kundskaben

Hvilke konsekvenser medfører det, når der rækkes ud efter  
frugten?

Hvordan takler jeg egne forseelser?
 
Som forudsagt af slangen, åbnes menneskeparrets øjne. Men i ste-
det for ”Guds kundskab“, som de håbede på at få, ser mennesket 
kun sig selv, som det er: nøgent.

”Formuleringen i v. 7 viser – hen over slangens ord – tilbage til 2,25. 
For anden og sidste gang omtales parret udtrykkeligt som ‘de’.  
Grebet efter den forbudne frugt og dets konsekvenser er den sidste 
gerning og den sidste oplevelse i ubrudt enhed. I det videre forløb 
bliver de mere og mere til individer, som handler på egne vegne. 
Kundskaben om deres nøgenhed fører til, at begge syer et lænde-
klæde af figenblade til sig selv. Da nøgenheden endnu ikke var no-
gen grund for det uvidende menneskepar til at skamme sig over for 
hinanden, så har denne første menneskelige handling til formål at 
unddrage sig den andens blik for ikke værgeløst at udsætte sig for 
den anden. I endnu højere grad tør mennesker, der er blevet bevid-
ste om sig selv, ikke længere se Gud i øjnene og gemmer sig derfor 
for ham (v. 8)“ ( Jan Christian Gertz, Das erste Buch Mose, Göttingen 
2018, 135).

Der sker forseelser hele tiden og overalt. De fleste mennesker 
ønsker ikke at vedgå deres forseelser, og på den måde tilsløres og 
benægtes de alt for tit. Den, der derimod vedgår over for sig selv 
og andre, at man har gjort noget forkert, er godt på vej til at lære af 
sine fejl i fremtiden. Vi behøver heller ikke at gemme os med vores 
forseelser for Gud.

”Den største fejl, man kan lave i sit liv, er altid at være bange for at 
lave en fejl“ (Dietrich Bonhoeffer).

TIRSDAG 4. OKTOBER 2022
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1 Mos 3,9-13
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Spørgsmålet

Hvordan skildres Guds reaktion, og hvad tydeliggøres hos  
mennesket?

Hvordan lykkes det mig at tage ansvar for mine handlinger?
 
Det første spørgsmål Gud retter til mennesket lyder: ”Hvor er du?“ 
(v. 9).

Menneskets svar viser i hvilke vanskeligheder, det er kommet ud i 
på grund af dets nyerhvervede kundskab (v. 10). Når skammen er 
signalet til en forstyrrelse i forholdet til sig selv og til det andet men-
neske, er angsten for Gud tegnet på et sammenbrud i dets forhold 
til Skaberen.

Gud retter sit spørgsmål til mennesket som et moralsk og ansvarligt 
væsen. Hans spørgsmål åbner helt klart muligheden for at tage an-
svar for egne handlinger. Men menneskene er netop ikke parat til at 
gøre dette: Adam tager ikke ansvar for sin handlen, men vælter den 
over på Eva og prøver ovenikøbet at gøre Gud ansvarlig for hendes 
forseelse (v. 12). Eva på sin side viser bort fra sig selv og hen til slan-
gen og stiller sig selv hen som et offer for et komplot (v. 13).

Dermed slutter denne lille analyse af karakterer. Det bliver tydeligt, 
at den i fællesskab begåede gerning ikke fører til et nært forhold, 
men til adskillelse og ensomhed. Den nyerhvervede kundskab gør 
ikke menneskets liv enklere, men væsentligt mere kompliceret. De 
ser begyndelsen af en lang vej, der skal føre til ansvarlig omgang 
med livet. Her slutter menneskenes historie i Guds Have.

”Hvem er ansvarlig for dette?“ Dette spørgsmål kan i visse situatio-
ner frembringe sved på panden. At tage ansvar er betydelig sværere 
end kun at have det. At tage ansvar betyder også altid at indse sine 
egne fejl, finde løsninger og derved modnes.

”Vi er ikke blot ansvarlig for det, vi gør, men også for det, vi ikke gør“ 
(Molière).

ONSDAG 5. OKTOBER 2022
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 1 Mos 3,14-19
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Konsekvenserne

Hvordan beskriver teksten konsekvenserne af at kappe  
forbindelsen til Gud?

Hvad giver mig styrke til at udholde verdens dilemmaer?

Fortællingen når sit klimaks med den fuldendte løsrivelse fra Gud. 
Det forklares nu, hvorfor den verden, vi lever i, er, som den er – en 
verden med naturlige trusler mod mennesket (v. 15), en verden, 
hvor børn fødes i smerte (v. 16), en verden der kræver hårdt arbejde 
af mennesket (v. 17), en verden af ælde og død (v. 19).

Vores verden er kontrastfyldt. Livet rummer både glæde og mod-
gang. Forholdet mellem mand og kvinde er ofte bestemt af gensidig 
hengivenhed og en ensidig magtfordeling. At dyrke jorden sikrer 
menneskets levebrød, men kræver hårdt og ofte forgæves arbejde. 
Arbejdet på marken bliver et udtryk for splittelsen mellem menne-
ske og natur. Livet er dyrebart, men begrænset. Mennesket lever 
mellem forbandelse og løfte, godt og ondt, nydelse og lidelse –  
men det lever foran Gud, Skaberen. Det lever som et menneske i 
dilemma.

”Mellem himmel og jord er der en splid
og kamp mellem lys og mørke i denne mellemtid ...
Mellem himmel og jord lider vi i splid 
med hinanden på vej til dig i denne mellemtid ...
Midt i denne verden, men ikke af denne verden,
hører vi til dig og alligevel er vi her stadig“ (ghs 276).

Vi lever i ”mellemtiden“. Gud opfordrer os til at have tillid til sine  
løfter og få styrke til livet derfra.

”Nu er Guds bolig hos menneskene, han vil bo hos dem, og de skal 
være hans folk, og Gud vil selv være hos dem“ (Åb 21,3).

TORSDAG 6. OKTOBER 2022
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1 Mos 3,20-24
 

 Forståelse

 

 Resumé

Egne tanker

Udvisningen

Hvordan beskrives Gud i de sidste sætninger af fortællingen?

”Mennesket, der ønskede at blive Gud lig (3,5), får vist sine grænser, 
men Gud forbliver omsorgsfuld over for det: han udstyrer selv  
mennesket, så det kan overleve det barske liv, der nu venter det ... 
Mennesket har fået kundskab, der på en vis måde gør det uafhæn-
gigt i forhold til Gud. Gud under mennesket 'evigt liv'; men som  
dets tilstand er nu, har mennesket ikke gavn af at gøre brug af det“ 
(SEB 14).

Gud sender menneskene bort, så de ikke for evigt skal forblive i 
den nye adsplittelse. Mennesket forlader paradiset med Guds gode 
gaver og går sin bestemmelse i møde, nemlig at dyrke jorden og 
opfylde den.
 
For retten til at være autonom og kunne bestemme selv, har  
mennesket givet afkald på meget. 1 Mos 3 viser, at Gud også følger 
menneskene ad denne vej, men gør det også klart, at et andet liv 
var og er muligt.

FREDAG 7. OKTOBER 2022
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Spørgsmål til drøftelse

Første Mosebog 3 står ikke ved Bibelens slutning, men ved  
begyndelsen. Derfor er Gud heller ikke ved vejs ende med os  
mennesker.

Hvad udleder I af dette udsagn?

  1 Mos 3,1-5
Hvordan begynder mennesket at vende sig fra Gud? 

Er Gud den generøse skaber eller den kontrollerende smålige 
boss? 

Hvilket gudsbillede formidler de første kapitler af Første  
Mosebog?

  1 Mos 3,6-8
Hvad sker der med et menneske, der stræber efter kundskab og 
viden? 

Hvad mener I om den menneskelige trang til viden og erkendelse? 
Hvor ligger chancerne og farerne?

  1 Mos 3,9-13
Hvad åbenbarer dette skriftsted om os mennesker? 
Hvorfor er det så svært at tage ansvar for egne forseelser?

  1 Mos 3,14-19
1 Mos 3 lyder som forbandelse og straf, men drejer det sig ikke 
også om bevarelse og opretholdelse? 

Hvad ser I mest af her?

  1 Mos 3,20-24
Afslutter Gud sit forhold til menneskeheden eller går han med 
den på dens vej?

Hvordan opfatter I beskrivelsen af uddrivelsen af paradiset?

DIALOG TIL SABBATTEN 8. OKTOBER 2022


