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UGEN 9.-15. OKTOBER 2022

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

Mennesket er et holistisk væsen. De forskellige dele af dets til- 
værelse eksisterer ikke uafhængigt af hinanden.

Hvad gør en appelsin til en appelsin? Er det skallen, som om vin- 
teren kan sprede duft i stuen? Er det frugtkødet, der giver appel- 
sinen dens specielle konsistens? Eller saften med dens intense 
smag, når den er nypresset? Er det kernerne, der kan blive til nye 
appelsintræer? Og når en appelsin rådner, er der så dele af den,  
der forskånes?

Der er en spænding mellem det, som Gud sagde (du skal dø, 1 Mos 
2,17), og det, som slangen påstod (vist skal I ikke dø, 1 Mos 3,4). En 
tydelig kontrast. Alligevel er der nogle, der tror, at denne spænding 
kan elimineres, hvis mennesket deles i to: et dødeligt legeme og en 
udødelig sjæl. Spørgsmålet om, hvad der sker med mennesket efter 
døden, vækker store forhåbninger og stor frygt. Svaret vil under alle 
omstændigheder gå hånd i hånd med en tilsvarende livsførelse.  
Diskussionens kerne er spørgsmålet om menneskets væsen: Hvad 
gør et menneske til et menneske?

Søndag ”En levende sjæl“ 1 Mos 1,24-27; 2,7
Mandag ”Den, der synder, skal dø“ Ez 18,4.20; Matt 10,28
Tirsdag ”Livsånden vender tilbage til Gud“ 1 Mos 2,7; Præd 12,1-7
Onsdag ”De døde ved ingenting“ Præd 9,5-10; Sl 115,17
Torsdag Den dybere konflikt Gal 5,16-24
Fredag Et vidne om liv og død ApG 10,37-43
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3. 3. ugeuge ”Hvad er et menneske?“
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”En levende sjæl“

Hvilken forskel er der på mennesker og dyr? 

Hvordan ses gudsbilledligheden stadig den dag i dag?

Gud formede både landdyrene og menneskene af jord. Han velsig-
nede både mennesker og dyr. De skulle formere sig. Menneskets 
skabelse er dog enestående på flere punkter:

• Gud blæste livsånde i den livløse jordmasse, næsten som med et 
kys. Således blev mennesket levende

• Mennesket er skabt af fællesskabets Gud (”Lad os … “) med hen-
blik på fællesskab.

• Alle mennesker er af samme art, nemlig …

• Guds billede, gudslignende (1 Mos 5,1-3; Sl 8,5-9; sml. ApG 17,26) 
og er bestemt til at drage omsorg for skaberværket.

Gud gjorde mennesket til en levende sjæl. Her betyder ordet ”sjæl“ 
det hele menneske. Det har også andre betydninger i Bibelen: liv (1 
Mos 9,4), menneskets indre (Matt 11,29), evigt liv (Matt 16,16), hjerte 
og sind (ApG 4,32) m.m. Intetsteds er der tale om, at sjælen er en 
selvstændig substans i et menneskes krop. Den er altid en af flere 
dimensioner. Gud giver mennesket ret til beskyttelse af dets legem-
lige-sjælelige liv, fordi det er skabt i hans billede (1 Mos 9,6).

Mange biologer opfatter mennesket som et intelligent dyr, der har 
været bedst til at tilpasse sig levevilkårene. Den komplekse sociale 
adfærd ser de som et udtryk for et socialt instinkt, der sikrer, at 
egne gener videreføres til næste generation. Set med Bibelens øjne 
undervurderes mennesket derved stærkt. Gud ophøjede klart men-
nesket over dyrene. Men dyrene undervurderes også tit. Ligesom 
menneskene er de ”levende væsener“ (1 Mos 1,30), der har værdig-
hed og værdi i Guds øjne (Ordsp 12,10).
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”Den, der synder, skal dø“

Hvilken sammenhæng er der mellem synd og død? 

Hvor i et menneske befinder synden sig?

Israelitterne beklagede sig hos Ezekiel over, at Gud havde handlet 
uretfærdigt, da han gik i rette med dem og lod dem føre i eksil til  
Babylon. Gud gjorde det klart, at alle sjæle [1992-oversættelsen  
siger ”mennesker“], der synder, er ansvarlige over for Gud. Intet 
henholdsvis ingen, der er ramt af synd, kan leve evigt, men må  
visselig dø. 

Jesus taler om, at legeme og sjæl kommer for dommen. Til forskel fra 
mennesker, der kan slå det jordiske liv (legemet) ihjel, kan Gud også 
udslette det evige liv (sjælen). I såvel liv som død er der tale  
om det hele menneske. Teksten taler ikke om at skille menneskets 
dødelige legeme fra en udødelig sjæl.

Syndens konsekvenser kan mærkes i alle dimensioner af den men-
neskelige eksistens: legemligt gennem sygdom og aldring, psykisk 
gennem angst og skam, mentalt gennem onde tanker og planer,  
socialt gennem ligegyldighed og splittelse og åndeligt, idet Gud  
negligeres. Dette fører alt sammen til syvende og sidst til død.

Vi kan altså ikke placere synden i et bestemt område af den menne-
skelige eksistens, så for eksempel legemet skulle være specielt syn-
digt og ånden specielt guddommelig. At vi ligner Gud, er ikke gået 
tabt. Synden har ganske vist medført et fortegnet billede, men på 
trods af synden har mennesket i sin helhed lighed med Gud.

MANDAG 10. OKTOBER 2022
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1 Mos 2,7
Præd 12,1-7
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”Livsånden vender tilbage til Gud“

Hvilke billeder benytter Prædikeren til at beskrive aldring og død? 

Hvad kan i lyset af døden give stabilitet og tryghed?

Prædikerens Bog beskriver, hvordan mennesker skridt for skridt 
bliver ældre og svagere og uundgåeligt nærmer sig døden. De poeti-
ske billeder er ikke en systematisk beskrivelse af menneskets natur. 
Men symbolerne for døden er entydige: snoren brister, skålen rev-
ner, krukken knuses, og hjulet bryder sammen (v. 6). Med andre ord: 
Døden sætter en stopper for alle funktioner.

Præd 12,7 minder om menneskets skabelse beskrevet i omvendt 
rækkefølge. Sjælen er ikke en selvstændig substans, der lever videre 
efter døden. Den er udtryk for Guds livsånde, der gør/gjorde men-
nesket levende. Menneskene kan ikke frit disponere over livet. Det 
ligger i Guds hånd (sml. Sl 104,29-30). Derfor formaner Prædikeren: 
”Husk på din skaber i ungdommens dage“ (v. 1), hvilket vil sige: ”før 
det er for sent“.

Døden sønderriver livet radikalt. Guds skaberværk forgår, støv 
bliver til støv igen. Men Prædikeren åbner også for den synsvinkel, 
at ånd går tilbage til ånd, livet vender tilbage til den, der er livets 
ophav. Fordi vores liv er i Guds hænder, kan vi betro ham alt, også 
vores livs afslutning. Livet ender med døden, men ånden, den gud-
dommelige livskraft, vender tilbage til Ham. Den går ikke tabt. Gud, 
Skaberen, kan bringe livet tilbage. Derfor kan vi også sige i lyset af 
døden: ”Fader, i dine hænder betror jeg min ånd“ (Luk 23,46; sml. 
ApG 7,59).

Man siger tit, at døden er en del af livet. Men Bibelen siger derimod: 
”Som den sidste fjende tilintetgøres døden“ (1 Kor 15,26). Hvilken af 
de to synsvinkler er mest positiv?

TIRSDAG 11. OKTOBER 2022
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Præd 9,5-10
Sl 115,17
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”De døde ved ingenting“

Hvilke funktioner findes ikke længere i døden?  
Hvilken værdi får livet set ud fra dette perspektiv?

Den bibelske visdomslitteratur beskæftiger sig en del med ”her og 
nu“. Forfatterne er enige om, at et menneske kun kan leve, så længe 
det er i live. Når det dør, mister det alle kompetencer – såvel emo-
tionelle som mentale. I ”dødsriget“ – og dermed menes tilstanden i 
døden – findes der ikke længere nogen form for bevidsthed. Derfor 
er det bedst for et menneske at nyde livet fuldt ud. 

Der findes forskellige forestillinger om, hvad der sker efter døden. 
Ifølge en opinionsundersøgelse vedrørende dette emne, foretaget 
i Tyskland i 2016, tror unge voksne overvejende på en form for liv 
efter døden, det være sig en hinsidig eksistens som ”ånd-sjæl“ i him-
len eller helvede eller som et genfødt, nyt levevæsen. Jo ældre de 
adspurgte personer er, jo mere tror de på, at der ikke er noget efter 
døden, eller de svarer, at de ikke kan sige noget om det. 

kristeligt-dagblad.dk/kirke-tro/danskerne-tror-mere-paa-liv- 
efter-doeden-end-paajesu-opstandelse

For mange mennesker indebærer troen på, at man lever videre 
efter døden, en gevaldig trøst, idet de døde fortsat er nær hos de 
efterladte og har omsorg for dem. Man opretter en forbindelse til 
dem ved at påkalde de døde. Mange tror, at de efter deres død er i 
Guds umiddelbare nærhed.

Men troen på udødelighed indebærer også farer. ”Ånd-sjælene“ 
holder øje med alt og skal tilfredsstilles. Også troen på en genfødsel 
medfører et øget præstationspres, fordi genfødslens kvalitet afhæn-
ger af ens egen karma. Den, der ikke anser sig selv for god nok til at 
komme i himlen, må se i øjnene, at hans/hendes ”ånd-sjæl“ ender i 
helvedes evige ild efter døden – hvor skræmmende!

Det bibelske perspektiv sætter mennesket fri til at leve et menings-
fyldt liv i Guds hånd – på trods af dets dødelighed.

ONSDAG 12. OKTOBER 2022

https://www.kristeligt-dagblad.dk/kirke-tro/danskerne-tror-mere-paa-liv-efter-doeden-end-paajesu-ops
https://www.kristeligt-dagblad.dk/kirke-tro/danskerne-tror-mere-paa-liv-efter-doeden-end-paajesu-ops
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Den dybere konflikt

Hvori ligger spændingen mellem ”kød“ og ’”ånd“? 
Hvordan kan man holde denne spænding ud og overvinde den?

Paulus tænker her sandsynligvis på den filosofiske strømning  
gnosticismen, der begyndte at spire på hans tid. De såkaldte gnosti-
kere søgte frelsen i den erkendelse, at legemet indeholder en del af 
den guddommelige ånd, som efter døden slippes fri og igen smelter 
sammen med det guddommelige. Legemet er ondt, ånden er god. 

Paulus understreger derimod, at mennesket ikke befries fra sin  
legemlighed, men i sin legemlighed. Det menneskelige legeme  
skal ikke befries fra en åndelig del i mennesket. Det er derimod 
Guds ånd, der sætter mennesket fri til en ny, konkret og legemlig 
livsstil. Spændingen mellem godt og ondt eksisterer fortsat: Både 
det syndige kød og Guds frelsende ånd har indflydelse på det hele 
menneske.

Hvor spændingen mellem godt og ondt opløses ved at adskille le-
geme (ondt) og sjæl henholdsvis ånd (god), er to verdensfjendske 
livsstile udbredt:

1) Askese og afstandtagen til verden: Ånd-sjælen opprioriteres,  
hvorimod alt det jordisk-materielle tillægges mindre værdi.  
Kroppens følelser/behov opfattes som syndige (1 Tim 4,1-5).

2) Udskejelser: Da ånd-sjælen er udødelig og vil leve videre under 
alle omstændigheder, spiller det ikke nogen rolle, hvad der  
*sker med legemet. ”Alt er tilladt mig“ (1 Kor 6,12).

Den bibelske opfattelse forbinder Gud med verden. Åndeligt liv går 
hånd i hånd med den fysiske tilværelse. Alt er på grund af synden 
påvirket af det onde (Rom 8,22-24), og derfor vil Gud også gøre  
alting nyt (Åb 21,5). Den, der tror på den gode Skaber, kan værd-
sætte skaberværket på trods af synden. Hvis man nedvurderer 
visse dele af livet som ”verdslige“ – som for eksempel sanselig ny-
delse – afviser man, at Gud virker på disse områder og skubber  
dem blot endnu længere væk fra Gud. 

TORSDAG 13. OKTOBER 2022
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ApG 10,37-43
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 Resumé

Egne tanker

Et vidne om liv og død

I hvor høj grad personificerer Jesus Kristus menneskets væsen,  
liv og død? Hvordan ser et holistisk menneskebillede ud? 

Jesus blev salvet med Helligånden (v. 38). Men han var et dødeligt 
menneske, og han blev virkelig slået ihjel (v. 39). Derefter genopstod 
han fra de døde – fysisk (v. 40-41). Den, der tror på ham, får synds-
forladelse (v. 43). Allerede ved at helbrede mennesker fysisk, viste 
Jesus, at han kan udfri mennesker af Djævelens magt (v. 38).

Jesu liv vidner om, at Guds ånd virker på mange måder. Hans død 
viser, at synd udslukker liv. Hans opstandelse peger frem imod, at 
han vil kalde de døde, der tilhører ham, frem igen, og de vil få et nyt 
legeme (1 Kor 15,51-52). I Jesus Kristus bevidnes det: Mennesket er 
helt – og ikke stykkevis og delt.

Mennesket er en levende sjæl. På grund af synden er det fuldstæn-
dig underlagt døden. Derfor har hele mennesket behov for frelse. 
Spændingen mellem godt og ondt elimineres ikke ved ensidigt at 
fornægte verden. Den kan udholdes i troen på frelsen gennem Jesus 
Kristus, indtil den er overvundet, når alting bliver nyt.

FREDAG 14. OKTOBER 2022
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Spørgsmål til drøftelse

”Helt – og ikke stykkevis og delt“. I hvilke livssituationer er dette 
princip på sin plads? Hvornår passer det bedre med ”dels-dels“?

  1 Mos 2,7
Hvilket menneskebillede og hvilket gudsbillede formidler dette 
vers? Hvad gør et menneske til et menneske?

  Præd 9,5-10
Hvad konkluderer Prædikeren ud fra dødens radikalitet? 
Mange tror (stadig) på en eller anden form for liv efter døden. 
Hvilke forestillinger om ”livet efter døden“ er I stødt på? Hvorfor 
tror mennesker på noget sådant?

  Gal 5,16-24
På hvilken måde kan man opleve såvel kødets som åndens magt 
på egen krop? Hvordan kan ånden få overtaget?

  Matt 10,28
Hvordan har I det med denne udtalelse fra Jesus? Under hvilke 
forudsætninger kan disse ord også være en opmuntring?

Hvordan kan vi styrke og afbalancere alle dimensioner af det at 
være menneske? – Skriv jeres tanker ned!

DIALOG TIL SABBATTEN 15. OKTOBER 2022

SIND KROP

SJÆL

DIG

ÅND


