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Summary 

In this essay I have tried to describe the rich tradition of thoughts about the afterlife 

in Judaism. The first part contains litterary studies and the second part is based on 

interviews with religious representatives. The first part is a description of the 

progress of thought in history around the issue afterlife. The sources reveal a vast 

amount of  intellectual  work on the issue. I have tried to follow the path of thought, 

and how it developed, so that the reader  can see how one thought leads to the other 

but also how each period’s way of thinking is influnced by its context. The picture 

is not homogenetic. Troughout Jewish history there has been a permisive attitude 

against the impulse of saying the opposite of the general wiew, and to include the 

counterparts view in the texts that was saved for the future. Despite this, there have 

been influences from important philosophers, changes in history (enlightenment 

and holocaust) and both common attitudes and prejudicism, that has taken the issue 

afterlife off the agenda in judaism. It is – up until this day – not unusual that a 

rabbi, confronted with the question what jews beleive about life after death, can 

answer: - ”We have no beleif in the afterlife. We are a this-worldly religion.” When 

I started my work on this essay I talked with a friend who had heard a christian 

priest talk about what they knew about the Jewish views on the afterlife, and their 

conclusion was that the jews didn’t have any view on the afterlife.” This essay 

proves that they are wrong, although I met restraint. Having read a lot about the 

vast tradition about afterlife ideas through history, it was astonishing and surprising 

to get the answer, ”we don’t have a view about the afterlife, from one of the 

representatives. The second part of the essay tries to answer the question wether 

there is a conciousness about the vast and rich tradition of though about the 

afterlife, or not. Despite the restraint, the interviewed representatives revealed a 

great deal of knowledge, even of the parts in the tradition that they deny. My hope 

and ambition with this essay is that reading it will guide the reader inside the 

Jewish way of thinking, more than answering the question what will happen after I 

die. If I manage to show the reader my fascination of the combination between 

playfulness and deep seriousity in Jewish thinking; I have succeded. 
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Inledning 

Vad händer när vi dör? Vad är att dö? Frågan är spännande, och de svar man får 

leder ofta till ännu fler frågor. När jag arbetat med uppsatsen har jag drömt mycket 

om nätterna. En natt drömde jag om att jag talade med en rabbin och berättade för 

honom hur jag tyckte att judendomens tankar var så nära vardagslivet och samtidigt 

så andligt bejakande. ”Ja”, svarade han; ”vi bejakar hela existensen där livet efter 

döden utgör fonden för varje liten del av livet.” 

    Denna uppsats skall handla om döden och det som kommer därefter. Den skall 

handla om hur olika delar av det judiska folket ser på döden och det som följer. Den 

skall inte handla om alla de judiska riter som framarbetats genom millennier för att 

hjälpa både sörjande och döende. När jag började läsa om judendom blev jag 

fascinerad av själva tänkandet. Hur det var strukturerat. Helst av allt skulle jag velat 

studera Talmud2. Det var förstås omöjligt. Det finns inga Talmud-skolor i 

Värmland och tiden var knapp.  Istället har jag försökt tillgodogöra mig så mycket 

jag har kunnat av det judiska tänkandet genom att läsa litteratur och tala med 

judiska företrädare. När jag fann Simcha Paull Raphaels arbete Jewish wiews of the 

afterlife, tyckte jag att jag hade hittat en bok som både ledsagade mig genom de 

olika perioderna i judisk idéhistoria och lät mig ta del av det judiska tänkesättet. 

Raphael visar också att ämnet ”livet efter döden” kan vara både kontroversiellt och 

en bra tråd att följa genom de olika judiska urkunderna. 

 

 

Metod 

Uppsatsen inleds med en litteraturdel, där jag – med i huvudsak Jewish wiews of the 

afterlife3 som grund – redovisar den andliga utvecklingen rörande synen på livet 

efter detta. Denna del är impregnerad av medvetande om olika sorters metodik. 

Igenom den judiska historien så har tolkning av texter varit central. Detta tolkande 
                                                 

2 En skrift med mycket speciell uppbyggnad som skrevs i 2 varianter. En ”Talmud Bavli” 
som färdigställdes runt 600 e.kr. i Babylonien och en ”Talmud Yeruschalmi” som blev klar 
i all hast runt 400 e.kr. i Jerusalem. Se A. Steinsaltz, Talmud, en introduktion (Falun: Nya 
Doxa, 1996) 
 
3 S.P.Raphael, Jewish Views of the Afterlife (New Jersey, Aronson, 1994) 
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har varit viktigt för att skapa halakhahs4 men de olika metoderna för tolkande har i 

sig blivit en viktig del av den judiska kulturen. Oändliga diskussioner om en metod 

rörande en text, har blivit ett adelsmärke för judisk intellektualitet. Metoden och 

texten ifråga kan vara förkastad för flera sekler sedan och helt sakna praktisk, 

halakhisk betydelse, men diskussionen slutförs ändå. Ibland visar det sig att en 

sådan diskussion återaktualiseras och får praktisk betydelse, men det är ointressant 

för Talmud5-studenten. För honom är det viktigaste istället att lösa olika, 

elementära teoretiska/metodiska problem och att försöka blottlägga sanningen.6 

Vad gäller exegetik och texttolkning så var de judiska sages, Talmudlärde och 

rabbinerna föregångare.  Det kristna samhället har i olika skeden förbjudit Talmud, 

istället för att låta sig inspireras. Det finns ett fenomen som är vanligt;  att 

representanter för det kristna samhället ”lånar” kunskap och attityder ifrån det 

uråldrigt judiska och låtsas som om det var deras egen uppfinning. Ibland tror de 

själva att de var först med idén och ”lånet” sker på ett omedvetet plan. Andra 

gånger är stölden helt medveten och kombinerad med en nedvärderande av det 

judiska. I intervjun med Eva Apperia frågar jag henne om vad hon anser om kristna 

prästers syn på det judiska. Hon svarar: - ”De är skeptiska till det judiska och de 

kan tycka att judiskt tänkande är både barnsligt och larvigt. När kristna präster och 

vetenskapsmän kommer på något så tror de att de är först, men ofta har detta tänkts 

inom judendomen redan sekler, och ibland millenier, före.”7 En intressant 

omständighet är att när hermeneutiken fick sitt genombrott i det kristna Tyskland i 

början av 1800-talet med Friedrich Schleiermacher8 som förgrundsfigur, så hade 

judiska familjer börjat släppa iväg sina barn till universiteten. Friedrich 

Schleiermacher själv deltog i judiska kvinnors salonger där diskussionsformerna 

                                                 
4 En slags föreskrift som är uppkommer ur diskussioner om tolkningar av Torah, och som 
styr ens handlande så att man följer Guds lag. 
5 I Talmud placeras en text ur Torah i mitten på sidan och sedan växer seklernas olika 
tolkningar runt omkring denna. En diskussion kan därför föras mellan olika tider, och 
källor samt tolkningar som inte stödjer den dominerande synen hos det judiska folket, tas 
ändå med. 
 
6 A. Steinsaltz Talmud, en introduktion (Falun, Nya Doxa, 1996), s.19 
7 Ifrån intervjun med Eva Apperia i Judiska Församlingshuset, 2003-12-18, kl 9.00 
8 Den moderna, kristna teologins fader 
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ofta bestämdes av värdinnorna. Friedrich Schleiermacher talar senare också om hur 

han kommunicerar med själsfränder ur andra sekler än hans eget och hur det 

stämmer överens med hans känsla av samhörighet med skapelsen, medmänniskorna 

och Gud. Det är ju Talmudiskt tänkande! 

    I uppsatsens andra del använder jag en hermeneutisk metod. Inom hermeneutiken 

finns en mängd olika metoder. Den som jag tänkt mig använda är den hypotetiskt-

deduktiva metoden. Denna framarbetades av Wilhelm Dilthey (1833-1911) och går 

ut på att man har en hypotes som man sedan provar/deducerar på verkligheten. 

Stämmer verkligheten med hypotesen, så håller hypotesen. Annars håller den inte.   

Oavsett om hypotesen verifieras eller falsifieras av emperin, så kan spännande 

slutsatser dras ur arbetet med jämförelsen mellan intervjuernas utsagor, hypotesen 

och den, i första delen av uppsatsen, beskrivna traditionen. Dess motsats är 

induktion, som innebär att man först gör iakttagelser och sedan skapar en hypotes 

utifrån dessa. Det är just detta jag gjort innan jag fick fram hypotesen ovan. Efter 

att ha läst litteraturen och samtalat med judiska företrädare; så växte hypotesen 

fram. Jag tyckte att den gav mig ett intressant läge att möta intervjuobjektens 

utsagor utifrån.  

    Två huvudbegrepp hos Dilthey är förklara och förstå. Dilthey menade att 

förklara hörde naturvetenskapen till, och att  förstå hörde till humanvetenskaperna. 

Även om likheterna mellan Naturvetenskap och Humanvetenskap idag är större, så 

tyckte jag att ordet förstå passade in bättre på mitt arbete än förklara. Jag vill 

försöka förstå det judiska tänkandet, inte förklara det. 

    Vad som slår en när man läser Wilhelm Diltheys bok Hermeneutics and the 

Study of History, är att då Dilthey skall beskriva läget i den tidiga hermeneutiken, 

före Schleiermacher, så nämner han att disciplinen är lika gammal som exegetiken 

men att disciplinen inte fick någon egentlig skjuts framåt förrän Protestantismen 

slog igenom och bibeltolkandet fick en frihet som den hitintills inte haft; då den 

varit böjd under det katolska, dogmatiska oket som i sin tur föddes ur kampen mot 

gnosticismen. Men inte ett ord om det judiska!? Medvetenheten är helt enkelt låg 

om den frihet att tolka Torah – utan att ifrågasätta dess gudomliga ursprung förstås 
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– som funnits inom judendomen i tusentals år. I detta sammanhang måste detta 

nämnas, annars bevisar det min egen låga medvetenhet.9 

 

 

Syfte 

Syftet med denna uppsats är redovisa huvuddragen i judisk syn på livet efter detta, 

så som den utvecklats genom seklerna, för att därefter redogöra för mina intervjuer 

med olika judiska företrädare om samma ämne. Tanken är att sedan dra slutsatser 

utifrån dessa utsagor, som förhoppningsvis utgör svar på de forskningsfrågor som 

ställs.  

 

 

Frågeställning 

Frågeställning inför del 1: - Hur ser den judiska synen på livet efter detta ut?  Är 

denna syn homogen eller divergerande? Hypotes inför del 2: - Det finns en 

medvetenhet om en lång och rik tradition av föreställningar om livet efter döden 

inom judendomen.  

 

 

Källor  

Främsta källan är Simcha Paull Raphaels bok Jewish Views of the Afterlife.10 

Råmaterialet till denna bok är en doktorsavhandling. Raphael titulerar sig själv 

PhD. och har arbetat som psykolog, universitetslärare och varit ansvarig för kurser i 

dödsmedvetande. Han har alltså en gedigen akademisk bakgrund och har i olika 

skeden av bokens utveckling låtit sina kolleger på universitet läsa hans text och 

”finkalibrera det akademiska i denna bok”11 (min översättning). Robert 

Goldenberg, lärare i historia på State University of New York, vars främsta intresse 

                                                 
9 W. Dilthey, Hermeneutics and the Study of History (New Jersey, Princeton, 1996) 

 
10 Raphael S.P., Jewish Views of the Afterlife (New Jersey, Aronson, 1994) 

 
11 Ibid, xxxv. 
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är judiskt, religiöst liv under romarriket; var en av dem.  

    Andra källor är Encyclopaedia Judaica12, som är ett uppslagsverk vars författare 

alla har akademisk bakgrund. Jack Reimer har skrivit en bok som heter Wrestling 

with the Angel13. Reimer är en före detta rabbin i Beth Tikvah-församlingen i West 

Boca Raton, Florida, som är en konservativ församling. En bok som jag också 

använt är en slags utställningshandbok. Utställningen – med samma namn som 

boken – hette From this World to the Next: Jewish Aproaches to Illness, Death and 

the Afterlife14 och hölls i The Jewish Theologian Seminarys lokaler i New York. 

Morten Narrowe, som är en av dem som intervjuas, har skrivit en essä som heter att 

ledsaga den döde, som är publicerad i en bok som heter Nya JudiskaPerspektiv.15 

Boken är publicerad till Idy Bornsteins minne, och just Mortens bidrag är en 

genomgång av begravningsritualer och de textställen och föreställningar som har 

bidragit till att dessa ser ut som de gör. Till sist har jag använt mig av Louis Jacobs 

bok What Does Judaism Say About…the Hereafter.16 Boken är en genomgång av 

hur judar ser på olika saker, och I den finns alltså ett kapitel som handlar om hur 

judar ser på livet efter detta. 

 

 

Källkritik 

Vad gäller Raphaels bok så är det vetenskapliga arbetssättet tydligt. Han lutar sig 

mot källorna och för ett vettigt och lekfullt resonemang i vilka han aldrig påstår sig 

ha kommit fram till sanningen utan bara tillför nya, troliga aspekter. Han är 

tillräckligt påläst för att ödmjukt beskriva traditionen, men har också ett kritiskt 

öga. Han lyssnar lyhört in mot traditionen och avslutar boken med ett kapitel där 

han beskriver hur en syn på livet efter detta skulle kunna se ut idag. Han har en 

egen syn på ämnet, men är tillräckligt mycket yrkesman så att han tydligt redovisar 
                                                 

12 Encyclopaedia Judaica – CD-Rom Edition, copyright Judaica Multimedia Ltd (Israel) 
13 J. Reimer, Wrestling with the Angel (New York, Shocken Books, 1995) 
14 The Library of The Jewish Theological Seminary, From This World to the Next: Jewish 
Aproaches to Illness, Death and the Afterlife, (New York, AGW Lithographers, 1999) 
15 Morten Narrowe, ”Att ledsaga den döde”, Nya judiska perspektiv (Stockholm, 
Hillelförlaget,1993) 
16 Louis Jacobs, What does Judaism say about… (Jerusalem, Kete,1973) 
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när han tycker något och när han vet något. Hans källkritiska medvetenhet är stor. 

Raphaels mentor, Rabbi Zalman M. Schachter-Shalomi, är en kontroversiell man 

med ett förfluten inom Hasidrörelsen. Han är med i Jewish Renewal Movement, 

som är en rörelse I USA som experimenterar med nya former för tillbedjan, där 

varje människa får tillföra något själv till gudstjänsten. Alldeles oavsett vad man 

tycker om Schachter-Shalomi, så har Raphaels bok hög akademisk kredibilitet. 

Hans idéhistoriska beskrivning är väl underbyggd och initierad. Det sista kapitlet, 

som är en samtida, psykologisk modell av livet efter detta, är nyskapande och 

fascinerande men bygger till stor del på kunskap inom vitt skilda ämnen som 

tanatologi17, transpersonell psykologi18, psykoanalys och exegetik. 

 

Encyclopaedia Judaica är framarbetat av akademiskt skolade människor. 

Majoriteten av den akademiska litteraturen om judendom är framarbetad av 

människor som är aktiva medlemmar av den konservativa, judiska menigheten. 

Denna riktning kan sägas befinna sig mittemellan den Reformerta och den 

Ortodoxa. Den konservativa riktningen var den som först och framförallt tillägnade 

sig sekulariserad, akademisk utbildning och såg värdet i den.  Hermeneutiken som 

akademiskt ämne skapades ungefär samtidigt som judar äntrade universiteten. Det 

judiska folkets överlägsenhet då det gäller texttolkning påverkade universiteten 

direkt. De konservativa ansåg att historisk-kritiska studier av Torah var viktigt och 

man ansåg att alla bibelns texter, utom de fem moseböckerna, var skapade av 

människor, utan att för den skull förlora i religiös betydelse. Encyclopaedia Judaica 

är av stor, akademisk dignitet.  

 

Jack Riemer är också akademisk skolad, men hans bok är inte akademisk vilket 

visar sig i detaljer. Riemer är en konservativ Rabbin, som ofta kallas Rabbinernas 

Rabbin. Han har en mycket framstående plats inom den konservativa menigheten 

och har skrivit en mängd poem och böner som används i församlingarnas 

gudstjänster. Han har dessutom skrivit en mängd böcker om livets slutskede och det 
                                                 

17 En ämnesöverskridande disciplin för studiet av döden och döendet. 
18 Den delen av psykologin som har med det andliga dimensionen att göra; bortom 
individens ego. 
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som kommer därefter. Han har skrivit om medeltidens etiska testamenten (ethical 

wills), om död och sorg och så Wrestling with the Angel, som tar ett tag om hela 

processen ifrån döendet, de olika ritualerna runt omkring och så ett kapitel om livet 

efter detta. Hans bok är skriven i essäform och är helt utan fotnoter, index eller 

bibliografi. Den är mycket intressant och saknar inte akademisk dignitet helt och 

hållet men är riktad till församlingarna och de troende i första hand.  

 

Vad gäller utställningskatalogen From this World to the Next: Jewish Approaches 

to Illness, Death and the Afterlife, så är den skriven av anställda, akademiska lärare 

på The Jewish Theologian Seminar i New York, som är ett universitet. Texterna är 

korta och informativa, men bär vittnesbörd om författarnas akademiska bakgrund. 

Alla som har skrivit texterna är dock främst konstvetare men impregnerade av 

judiskt vetande och står tryggt placerade i den judiska traditionen. Boken har hög 

akademisk dignitet. 

 

Morten Narrowe har en gedigen akademisk utbildning och redovisar hela tiden sina 

källor men är samtidigt självständig gentemot dem. 

 

Louis Jacobs är född 1920 och är en kontroversiell ortodox rabbi, som bl.a. hävdat 

att man bör betrakta de fem moseböckerna med källkritisk medvetenhet, och att de 

inte är givna av Gud på berget Sinai, utan skrivna av människor. Han arbetar som 

lärare på University College in London och på Lancaster University.  
 

 

Tidigare forskning 

Att, som jag, vara en kristen sekulariserad och skriva om en så djup och 

genomgripande kultur som den judiska och efter 10 veckors arbete påstå att man 

kommer med något nytt om denna kultur, vore att förhäva sig å det grundligaste. 

All ära tillfaller i detta fall Simcha Paull Raphael, som gjort ett synoptiskt arbete 

över ämnet Judisk syn på livet efter detta. Som han själv säger så skulle nog varje 

kapitel kunna bli en hel bok i sig, men det är inte min uppgift. Min uppgift är att 
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skriva en c-uppsats i religionshistoria. Att ha intervjuat representanter för den 

svenska, judiska menigheten och skapat en del kontakter har förhoppningsvis 

öppnat dörrar för fler uppsatser om det judiska, och förhoppningsvis kan mitt 

kristet, sekulariserade perspektiv på ämnet i förhållande till intervjusubjekten, ge 

några spännande slutsatser eller hypoteser om något slags dagsläge vad gäller synen 

på livet efter detta.   

 

 

Del 1  Judisk syn på Livet efter detta;  

  en idéhistorisk genomgång19 

 

1:1 Biblisk tid 
Man brukar dela upp biblisk tid i tre naturligt avgränsade delar: 

- Äldre biblisk tid, som består av tiden ifrån Abraham till exodus/utträdet ur 

Egypten; c.a. 1800-1250 f.kr. 

- Pre-exilsk tid, som består av tiden ifrån Joshua och annekterandet av Kanaan till 

exilen i Babylon; c.a. 1250-586 f.kr. 

- Post-exilsk tid, som består av tiden ifrån exilen i Babylon till helleniseringen; 

c.a. 586-200 f.kr.20 

  

    En vanlig föreställning i äldre biblisk tid var den att då man dog så blev man 

sammanförd med sina avlidna förfäder. Man hade då en familjegrav där man blev 

begravd. Denna familjegrav tjänade till att återknyta den döde med ett samhälle av 

tidigare avlidna släktingar. Det är som en del av familjen,klanen och gruppen som 

individen är viktig. Det är gruppens öde efter döden som är det viktiga. Någon 

personlig belöning eller straff efter döden, finns inte vid denna tid.21 Morten 

Narrowe menar att de endast var de rika som samlades till sina förfäder, då det 

                                                 
19 Kapitelindelningen i denna min första del, följer i princip Raphaels egen. 
20 Raphael, s.41 
21 Ibid, ss.43-45 
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endast var de som hade råd med en påkostad familjegrav. De fattiga blev begravda 

på allmänna begravningsplatser, eller i grottor i bergssluttningarna. Att komma dit 

var sällan  någon heder.22 

    Varför då så litet skrivet om döden och livet efteråt i Bibeln? Jack Riemer påstår 

att orsaken är att judarna kom ifrån Egypten där religionen var döds-centrerad. Alla 

skatter som en faraon tog med sig i graven för att få ett bättre liv efter detta, skulle 

kunnat föda hela det judiska folket under en längre tid.23 Raphael tänker 

annorlunda. Han tolkar fördömanden i bibliska texter vad gäller att ta kontakt med 

de döda, som ett bevis på att beteendet har varit vanligt och viktigt. Således är även 

detta en del av den judiska historien. Han studerar t.ex. arkeologin och ser att man i 

israelitiska gravar funnit små trattar, som tyder på att man matat de döda. Detta 

skulle bevisa att människorna kände en kontinuerlig kontakt med de döda, som de 

också ville ta hand om. Denna sed, att mata de döda, blev sedan jämnställd med 

avgudadyrkan men den vittnar ändå om idén att existensen fortsätter efter döden.24 

Det motsatta – att judarna på denna tid inte hade kontakt med de döda – påstås dock 

av Narrowe, även detta med argument ifrån arkeologin. Morten lämnar dock frågan 

öppen och nämner vissa bibelställen vilka skulle kunna tolkas som att det ändå gavs 

mat till de döda.25 

I samma anda nämner Raphael att det i gammal biblisk tid fanns ”highplaces”; s.k. 

Bamot som var en plats där man offrade åt gudarna. Dessa fördömdes senare av 

bibliska författare då monoteismen accentuerades. Det finns arkeologiska bevis och 

ett antal bibliska forskare som tror att dessa Bamots också användes till 

begravningsritualer. Man uppförde en stående sten i ena ändan och en påle i den 

andra. Stenen(Massebah) symboliserade den manlige aspekten av Gud och 

pålen(Asherah) den kvinnliga. Det kan vara härifrån som vi fått idén till vår tids 

gravstenar.26  

                                                 
22 Narrowe, s.62 
23 Reimer, s.309 
24 Raphael, s.48 
25 Narrowe, s.64 
26 Raphael, s.48 
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    Teraphim är en omdiskuterad detalj. Dess översättning är ”husgud” eller 

”bilder”, men kan också etymologiskt härledas till ord som ”spöke” eller ”skugga”. 

I Genesis 31 stjäl Rachel Labans Teraphim och gömmer den under sin sadel. När 

Laban skall genomsöka henne, nämner hon i förbigående att hon har månadssjukan. 

Denna text indikerar att Teraphim skulle vara ungefär 30 cm hög. När David, i 1 

Samuel 19, flyr ut genom fönstret lägger hans fru en Teraphim i hans säng med lite 

gethår på, så att Sauls anhang skall tro att det är David som ligger där. Detta 

indikerar att Teraphim var i mänsklig storlek. En R.H. Charles har teorin att 

Teraphim var bilder av döda förfäder som man kunde be om råd.27 Nahmanides, 

den medeltide bibelkommentatorn och filosofen, menade att Teraphim användes för 

att få kunskap om framtiden.28 I 2 Kings 23:24 fördöms nekromani, trolldom och 

Teraphim. Detta textstycke kopplar ihop Teraphim med föreställningarna om att ha 

kontakt med de döda.29  

    I den berömda scenen när Kung Saul besöker häxan i En-Dor för att få kontakt 

med profeten Samuel, säger han innan att han vill ha tag på en baalat eishet ob(1 

Samuel 28:7), vilket ordagrant betyder en som har makten över ob. Ob kan 

översättas med familjeande eller spöke. Vad Saul möter är ett medium, som kan 

kontakta de döda. Om man slår ihop de ovanstående resonemangen om medier, 

teraphim, familjeande, familjegrav, bamot och att ge föda åt de döda indikerar de 

tillsammans att det i äldre biblisk tid inte bara fanns kunskap/idéer om en plats 

bortom döden, utan att dessa människor på olika sätt försökte upprätthålla en 

interaktiv kommunikation med de döda.30 

 

 

Sheol 

När man dog, i gammal biblisk tid, blev man forslad till Sheol(ungefär; de dödas 

region). Just Sheol återfinns inte i något annat språk än hebreiskan. Andra populära 

                                                 
27 Charles, R.H. Eschatology: The Doctrine of a Future Life in Israel, Judaism and 
Christianity. New york: Schocken Books, 1963, ss. 21ff 
28 Ramban, Commentary on the Torah, Gen. 31:19, trans. Charles B. Chavel, (New York: 
Shilo, 1973). 
29 Raphael, ss.49-50 
30 Raphael, ss.50-51 
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namn för denna plats var Erez (underjorden), Kever (graven), Bor (hålan) eller, 

med omskrivningar: ”de nedre delarna av jorden”, ”mörkrets land” eller ”landet 

utan återvändo”.31 I Encyclopaedia Judaica slås fast att ingen kontakt fanns mellan 

de döda och de levande. Där nämns att de dödas öde ligger i de levandes händer, då 

en avlidens öde blir bättre ju fler gånger någon levande kommer ihåg ens namn.32 

Encyclopaedins författare, Harry Rabinowitz, följer ett slags rättroget tänkande och 

negligerar socialantropologin, arkeologin och idéhistorien. Hans påstående är 

dessutom självmotsägande. Om det inte finns någon kontakt mellan de döda och de 

levande, men de dödas öde är beroende av hur många gånger deras namn är 

ihågkommet. Är inte det en slags kontakt? 

    Sheols karaktär var amoralisk. Alla hamnade där. En liten tabell kan förklara hur 

den gamla, bibliska världsbilden såg ut: 

 

   Gud   Himmel 

   Människa          Jord 

   Förfäder  Underjord 

 

Sheol är alltså inte en plats för straff, utan helt enkelt de dödas plats. De döda 

kallas Rephaim33, som betyder spöke, skugga eller bokstavligt de svaga, de 

kraftlösa. Döden var inte utplåning. Den var bara en minskning av energi. I 

gammal, biblisk tid hette det att man blev mindre Nefesh (ungefär livsande) då man 

dog. Men Nefesh var inte själ i motsättning till kropp, utan totaliteten av att finnas 

till. Man hade inte Nefesh, utan man var Nefesh. Man var till lite mindre när man 

dog helt enkelt. En viktig aspekt, förutom att det i gammaltestamentlig tid inte 

fanns någon idé om bestraffning eller belöning efter döden eller någon idé om en 

själ, var att Sheol var bortom Guds kontroll. Hans kraft sträckte sig inte dit. Det var 

först när monoteismen blev central som Gud också sträckte sin kraft ner i dödsriket, 
                                                 

31 Encyclopaedia Judaica – CD-ROM Edition, Copyright Judaica Multimedia (Israel) Ltd, 
avsnittet Death, författat av Harry Rabinowitz. 
32 Ibid. 
33 Det finns en tolkning som säger att Rephaims är  Jättarna i Genesis 6:4, och Gud skall 
enligt denna ha utplånat alla jättar och kastat dem ner i Sheol. Rephaims var alltså först de 
döda jättarna. Sedan blev Rephaims kort och gott de döda. 
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och i och med det kom också idén om den individuella eskatologin efter döden och 

idén om personlig odödlighet.34 

 

 

YHVH utökar sin makt 

När monoteismen blev starkare förändrades också bilden av Sheol, som nu blev en 

plats för de orättfärdiga. Gud kunde nu rädda de rättfärdiga ifrån glömskans land. 

Idén om kontakt mellan de döda och de levande blev nu också starkare.35  

 Det personliga ödet efter döden växer nu fram, i direkt samspel med Gud. I 

Jeremiah 31:29-30, heter det: 

  
När den tiden kommer skall de inte längre säga: När fäderna äter surkart får barnen ont i 

tänderna. Nej, var och en skall dö för sin egen synd: den som äter surkart får själv ont i 

tänderna.36 

  

Vad som händer här, runt 600-400 f.kr., är inget annat än individens födelse. 

Frågan om när individen föds i Historien har länge dryftats, men argumenten är i 

detta fall tunga. Runt 600 f.kr. får den judiska människan en relation till sitt eget 

öde efter döden, i samspel med Gud. Under samma tid föds idén om den 

demokratiska människan i den grekiska staten och på andra sidan kontinenten växer 

Buddhismen fram.   

    Samtidigt föds den moraliska friheten, eller idén om människan som en moralisk 

varelse,  i den Babylonska fångenskapen.  

 

Hesekiel 18:20, säger: 

 
Det är den som syndar som skall dö. Sonen skall inte bära straffet för faderns synd och 

fadern skall inte bära straffet för sonens synd. Den rättfärdige skall skörda frukten av sin 

egen rättfärdighet, den gudlöse frukten av sin egen gudlöshet.37 

                                                 
34 Raphael, ss.53-57 
35 Ibid, ss.57-61 
36 Ibid, s.61 
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Föreställningen att belöningen för rättfärdighet sker i detta livet var väldigt stark i 

det judiska samhället, och när man då såg en rättfärdig lida föddes frågeställningen 

om varför han led, och denna fråga var bevattningskanalen till Jobs bok, och till 

teodicie-problemet. Om man då la till belöning i livet efter detta, så var inte 

problemet löst, men man fick åtminstonde en förklaringsmodell att nivellera 

orättvisorna med.  

   

 

Kollektiv eskatologi, Gudomlig Dom och Olam Ha-Ba 

Läran om det kollektiva ödet för hela Israel fanns med som en föreställning ända 

sedan Guds löfte till Abraham (Genesis 17:8). Förbundets symbol var omskärelsen 

och detta förbund var på nytt bekräftat av Isak (Genesis 26:24), Jacob/Israel 

(Genesis 28:13ff) och Moses (Exodus 3:13ff), för att slutligen fullkomnas på berget 

Sinai. 

 När profeter siade om Israel vid tidens slut, så höll de sig inom detta livet och 

klädde orden i en slags politisk/nationalistisk form. Någon gång i framtiden skulle 

Israel bli det landet var tänkt att bli, välsignat av Gud och utan gräns för den 

materiella lyckan. Före exilen i Babylon var föreställningarna om Olam Ha-Ba 

uteslutande nationalistiska. Det var Israels Gud och således var det Israel som 

skulle räddas vid tidens slut. Under den Babylonska fångenskapen skedde en 

utveckling åt att räddningen/frälsningen skulle gälla hela världen. JHVH skulle bli 

alla nationers Gud, med Jerusalem som det spirituella centrat. Detta universella 

perspektiv var en direkt påverkan ifrån Zoroastrismen.38 

 Det är denna kollektiva föreställning om nationen Israel, som den eskatologiska 

föreställningen om en dom utdömd av JHVH, baserar sig på. Hesekiel siar om vad 

som kommer att hända med de andra nationerna vid denna dom (Hesekiel 25:8ff):  

 

                                                                                                                                                 
37 Raphael, s.62 
38 Raphael, ss.64-66 
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 ”Folket i juda är som alla andra folk.” Därför skall jag rensa bort städerna ifrån Moabs 

bergssluttningar, varenda en av dem, alla landets pärlor,…39 

  

Alla andra nationer skall utplånas och straffas. Intressant är här hur konflikten 

mellan Israel och Juda land tar sig uttryck i att Juda klumpas ihop med de andra 

nationerna. Vad med folket i Israel då? Hesekiel talar till Israelerna i exil (Hesekiel 

11:17-21): 

 
Säg därför: Så säger Herren Gud: Jag skall samla in er bland folken och föra er tillbaka 

från de länder dit ni skingrats, och åt er skall jag ge Israels land. När de återvänt dit skall 

de avlägsna alla vidriga beläten och alla avskyvärda bruk. Jag skall ge dem ett nytt hjärta 

och fylla dem med en ny ande. Jag skall ta bort stenhjärtat ur kroppen på dem och ge 

dem ett hjärta av kött, så att de följer mina bud och håller sig till mina stadgar och lever 

efter dem. Så skall de vara mitt folk, och jag skall vara deras Gud. Men de som håller 

fast vid sina vidriga beläten och avskyvärda bruk, dem skall jag låta plikta för vad de har 

gjort, så säger Herren Gud.40 

 

För Israeliten finns det ett moraliskt val, som leder till välgång i detta livet. 

Fortfarande handlar inte straffet eller belöningen om ett liv efter döden, utan om 

något som händer i Historien. 

 

Zoroastrismens holistiska men samtidigt dualistiska världsbild påverkade det 

judiska under vistelsen i Babylon. Det universella perspektivet ihopkopplat med en 

Gudomlig Dom  någon gång i ett mytiskt Tidens slut då Messianska Tiden skulle 

infalla och Landet Israel återskapas, kom delvis härifrån, och som en logisk följd av 

de: återuppståndelsen. Det är här idén om återuppståndelsen äntrar den judiska 

traditionen. 41 

                                                 
39 Svenska Bibelsällskapet, 2001 års svenska bibelutgåva (Örebro, Libris, 2001) 
 
40 Ibid. 

 
41 Raphael, s.68 
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 Hur påverkade då detta synen på Sheol? Jo, Sheol blev en plats där de rättfärdiga 

väntade på det kommande kungadömet. Det är ju i Babylonska fångenskapen som 

myten om Messias blir stark och Messianska tiden blir då själva sinnebilden av allt 

man längtar efter.  

 

 

Återuppståndelsen 

Den judiska tron på återuppståndelsen, innehåller föreställningen att de döda 

kommer att leva igen någon gång i framtiden, då de kommer att återförenas med 

sina kroppar och delta i det Messianska kungadömet. Denna tro har varit en av de 

absolut mest centrala delarna i judisk syn på livet efter detta, och är så än idag. 

Dess ursprung går att spåra till sen-biblisk tid och den slog ihop två föreställningar i 

en. Dessa två var tron på en framtida frälsning för den Israeliska nationen och idén 

om en gudomlig rättvisa, eller belöning för de rättrogna. Samtidigt så tar den 

återigen upp den gamla judiska tron på individens helhet; där Nefesh var ett centralt 

begrepp.42 Idén kopplad till begreppet Nefesh var att människan inte förintades då 

hon dog utan att hennes livskraft bara minskade. Man var mer Nefesh när man 

levde (Nefesh Hayyat) och mindre när man var död (Nefesh Met).43 Föreställningen 

om återuppståndelsen gick att kombinera med denna äldre idé.  

 Vad skulle då hända med den rättfärdige i väntan på uppståndelsen?  Han fick 

bida sin tid i Sheol och när den messianska tiden inleddes så fick han kroppslig 

återupprättelse och deltog i återuppståndelsen av hela Israel. Den individuella 

välgången efter döden var fortfarande knuten till föreställningen om kollektivet 

Israel.44 

 

Första gången de dödas återuppståndelse nämns i Torah, är i Hesekiel som är 

skriven på 600-t f.kr. I profetian möter han YHVH som frågar Hesekiel om han tror 

att benen, som ligger i dalen framför dem, kan komma till liv igen. Hesekiel svarar: 

 
                                                 

42 Raphael, ss.68-69 
43 Ibid, s.56 
44 Ibid, s.71 
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”Herre, min Gud, det vet bara du.” Han sade: ”Profetera och säg till dessa ben: 

förtorkade ben, hör Herrens ord! Så säger Herren Gud: Jag skall fylla er med ande och 

ge er liv. Jag skall fästa senor på er, bädda in er i kött och dra hud över er, jag skall fylla 

er med ande och ge er liv. Då skall ni inse att jag är Herren. (Hesekiel 37:3-6)45 

 

Efter att profeten profeterat och alla ben vaknat till, så tolkar Gud själv händelsen: 

 
Han sade till mig: ”Människa! Dessa ben är Israels folk. De säger: Våra ben är 

förtorkade, vårt hopp är ute, vi är förlorade. Profetera därför och säg till dem: Så säger 

Herren Gud: Jag skall öppna era gravar och hämta upp er ur dem, mitt folk, och föra er 

hem till Israels land. (Hesekiel 37:11-12)46 

 

En intressant sak med denna scen där ben ligger utspridda i en dal, är att det 

zoroastriska sättet att begrava människor var att låta dem ligga i öppen dager, rätt 

på marken; så att deras Gud Ahura Mazda skulle kunna hitta dem efter Domedagen 

och låta dem återuppstå. Hesekiel bodde i Babylonien och var starkt influerad av 

zoroastriska idéer. Med det zoroastriska perspektivet är det inte omöjligt att tolka 

passagen i Hesekiel som att den sker efter döden. Texten kommenterar Israels 

innevånares öde efter döden. Detta innebär en nyutveckling av synen på livet efter 

detta. Guds krafter når nu livet efter döden.47 

 

I Jesaja låter det så här, ungefär 300 f.kr.: 

 
Dina döda skall få liv igen, deras kroppar skall uppstå. Vakna och jubla, ni som vilar i 

mullen! Ty din dagg är en ljusets dagg, du låter den falla över skuggornas land. (Jesaja 

26:19)48 

 

Här ser vi hur den individuella återuppståndelsen visar sig för första gången i 

biblisk tid. Självklart ihopkopplad med idén om återuppståndelse för hela Israel.49 
                                                 

45 Svenska Bibelsällskapet, 2001 års bibelutgåva (Örebro, Libris, 2001) 
46 Ibid. 
47 Raphael. ss. 69-71 
48 Svenska Bibelsällskapet, 2001 års bibelutgåva (Örebro, Libris, 2001) 
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Raphael Paull tolkar alla texter utifrån sitt ämne, och han gör det intressant, men 

bara för att visa på en annan, mer rationell tolkning, så menar Överrabbinen i 

Stockholm – Morten Narrowe – att ordet skuggornas land, eller dödens 

skuggodalar, också kan tolkas i anslutning till sabbatsfirandets slut. Sabbaten är 

över och skuggorna närmar sig. Jesajas text skulle då handla om hoppet att få 

uppleva ännu en sabbat.50 

 

Alla grupper inom judendomen är överens om att nästa text, av profeten Daniel, 

handlar om återuppståndelsen: 
Många av dem som sover i mullen skall vakna, några till evigt liv, andra till skam och 

evig fasa. (Daniel 12:2)51 

 

Daniels Bok är ifrån 200 f.kr.; just i övergången till den Apokryfiska tiden. Den är 

apokalyptisk och består av mysticistiska spekulationer om tidens och historiens 

slut. Som så många gånger i historien skrivs bra litteratur ofta under hårt politiskt 

förtryck och svåra förhållanden. Daniels Bok är skriven då den syrianske Kungen 

Antiochus den 4:e hade intagit Jerusalem, vanhelgat templet och förbjudit judisk 

tillbedjan. Den Messianska längtan är således stor och Daniels vision består av en 

messiansk tid där landet Israel och återuppståndelse efter döden, är självklara 

delar.52  

    Vad som är nytt i Daniels bok är att även de förtappade kommer att återuppstå. 

Dualismen förstärks och hur man kommer att få det efter döden bestäms av den 

Gudomliga Domen. Belöning eller straff utdelas då. Förut var ett gott liv 

belöningen för en god moral; men nu utökas området för belöningen till att gälla 

även livet efter detta.53  

 

                                                                                                                                                 
49 Raphael, ss. 71-72 
50 Ifrån intervjun med Morten Narrowe 2004-10-13, kl. 14.00 
51 Svenska Bibelsällskapet, 2001 års bibelutgåva (Örebro, Libris, 2001) 

 
52 Raphael, ss.72-73 
53 Ibid, ss.72-73 
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Tre viktiga genombrott i synen på livet efter detta i och med återuppståndelsen, 

enligt Raphael: 

- Sheol blev en väntsal för de rättfärdiga, i väntan på Olam Ha-Ba 

- Guds Doms skulle ske efter döden 

- Guds dom blev dualistisk och skulle ske både för rättfärdiga och syndare.54 

 

 

Apokryfisk tid 

Apokryfisk tid utspelar sig mellan 200 f.kr och 200 e.kr. Hellenismen är under 

denna tid utbredd och mycket dominerande. Omgivningen är full av olika religiösa 

sekter och vise, filosofer, visionärer och mystiker. Det finns en stark apokalyptisk 

längtan efter frälsning som skulle förändra allt. Där finns grekiska, persiska, 

gnostiska, judiska och så småningom kristna tänkare. Det är en vibrerande tid, då 

man finner gamla texter ifrån biblisk tid ganska ofta och arkeologin finner andra 

spår. Det är i denna kontext som de apokryfiska texterna skrivs, av judar i Palestina 

och Alexandria. Apokrypha är grekiska och betyder undangömd, och texten blev 

heller aldrig en erkänd del av den Judiska Torah.55  

Rabbinernas attityd gentemot Apokryfiska texter, i talmudsk tid, uttrycks tydligt i 

M.Sanhedrin 10:1(Talmud Bavli): ”One who reads the extraneous books will have 

no share in the world to come” Under tiden fram till templets förstörelse 70 e.kr. 

var Apokryferna mycket lästa och uttryckte något specifiskt judiskt under denna 

tid. När rabbinerna tog över ledarrollerna efter Templets förstörelse, så försvann de 

Apokryfiska texterna allt mer. Idag har dessa texter ingen plats i judiska skolor. Det 

är tack vare det kristna intresset för texterna som de bevarats. Framförallt den 

katolska, latinska översättningen från 400-t e.kr (Vulgata) och 1546 e.kr erkände 

kyrkomötet i Trent dessa texter som en del av kanon.56 

 

Under inflytande av grekiskt tänkande kommer nu tanken på den odödliga själen 

också in i det judiska. Med den kommer också uppdelningen i kropp och själ. 
                                                 

54 Ibid. s.73 
55 Ibid, ss.77-79 
56 Raphael, ss.79-81 
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Nefesh, och uppfattningen om individens odelbarhet, får konkurrens och kommer 

till och med i bakgrunden. I och med själens åtskiljande ifrån kroppen så kommer 

också idén om en individualiserad tillvaro efter döden. Människan överlever som 

en distinkt, icke-kroppslig enhet efter att hon skiljts ifrån kroppen och får sitt straff 

eller sin belöning beroende på sina meriter. Det är här som resorna genom himmel 

och helvete får sin teologiska grund och förklaring. Dualismen blir i apokryfisk tid 

dubbelsidig; först dualismen mellan kropp och själ och sedan mellan himmel och 

helvete. Förutom detta tillskott till idétraditionen, så avslöjas under apokryfisk tid 

alltmer av mysterierna och hemligheterna om världarna efter döden.57 

 

 

Böckerna om Enok 

Enok är omskriven i första Mosebok: ”Henok levde i gemenskap med Gud. Sedan 

fanns han inte mer, ty Gud tog honom härifrån.”(1 Mosebok 5:24)58 Enligt 

traditionen dog aldrig Enok utan transporterades från jorden, upp till himlen. Dessa 

sporadiska och knapphändiga kommentarer om Enok lämnade utrymme för 

mängder av fantasier och spekulationer angående Enoks kosmiska promenader.59 

    Texterna om Enok, som finns samlade i tre böcker60, skrevs av olika författare 

under 500 års tid. Det är svårt att veta vilken betydelse dessa böcker har haft i sin 

samtid, men det faktum att de kommenterats av flertalet författare under lång tid 

efter apokryfisk tid indikerar möjligtvis att de haft det. Dessa texter skrevs i 

Hesekiels profeterande tradition där återuppståndelsen, den messianska längtan och 

det individuella ödet efter döden är centrala. Böckerna om Enok utgör sedan starten 

och inspirationen för all efterkommande litteratur som beskriver visioner av livet 

efter detta.61 

 
                                                 

57 Ibid, ss.82-84 
58 Svenska Bibelsällskapet, 2001 års bibelutgåva (Örebro, Libris, 2001) 
59 Raphael, ss. 84-85 
60 R.H. Charles, ”The Book of the Secrets of Enoch” i The Apocrypha and Pseudepigrapha 
of the Old Testament in English, vol. 2 (Oxford: Oxford University press, 1913, 1963), p. 
425. Se också R.H. Charles, The Book of Enoch (1 Enoch) (London: SPCK, 1917) och 
Charlesworth, Old Testament Pseudepigrapha, vol. 1, pp. 5-12, 91-100,223-254. 
61 Raphael, s.85 
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Enok i Gehenna/Sheol 

Enok gör entré i Sheol. Vi ser här hur Sheol har blivit en plats för de rättfärdiga och 

de orättfärdiga, och att platsens geografi blivit tydligare: 
 

And then I went to another place and Uriel showed me on the west side a great and high 

mountain of hard rock and inside it four beautiful corners, deep and very smooth, and 

the place was deep and dark to look at. At that moment Raphael, one of the holy angels 

who was with me, responded to me; and he said: ”These beautiful corners are here in 

order that the spirits of the souls of the dead should assemble into them – they are 

created so that the souls of the children of the people should gather here. They prepared 

these places in order to put the souls of the people there until their day of their 

judgement and the appointed time of great judgement is upon them.”  

(1 Enoch 22:1-4)62 

 

Första gången ordet Gehenna används i Enok’s bok, så är det beskrivet som platsen 

där de evigt fördömda vistas. Sheol och Gehenna blandas sedan ihop och används 

om samma plats. Gehenna är ett Arameiskt ord som baserar sig på det hebreiska 

uttrycket Gei Hinnom: The Valley of Hinnom. Denna dal låg söder om Jerusalem 

där det under en tid offrades barn till Moloch. Därefter associerades Gehenna till 

något elakt, ondskefullt och hemskt. Detta är alltså ordet Helvetets etymologi.63 

 

 

Eld i Gehenna  

Här följer ett exempel ur Enoks bok som nämner eldens närvaro i Gehenna/Sheol: 

 
…and in shame and in slaughter and in great destitution, their spirits shall be cast into 

the furnace of fire. (1 Enoch 98:3)64 

 

                                                 
62 Ibid, s.87 
63 Raphael, ss.88-89 
64 Ibid, s.90 
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Denna bild utvecklas senare och är mycket vanlig, även inom kristen 

helevetsskildring, som bekant. Inom judendomen kombineras den, både i Gehenna 

och Gan Eden med föreställningen om snö. 

 

 

Paradiset/Himlen/Gan Eden 

Innan apokryfisk tid så var Gan Eden en plats för två personer; Eliah och Enok. De 

hade dessutom aldrig dött. Under apokryfisk tid demokratiserades Gan Eden och 

blev en plats dit de rättfärdiga fick komma.65  

 

 

 

Medan de syndfulla blev varnade för Gehenna, så sades det till de rättfärdiga: 

 
Be hopefull, because formerly you haved pined away trough evil and toil. But now you 

will shine like the lights of heaven, and you shall be seen; and the windows of heaven 

will be opened for you…you are about to be making a great rejoicing like the angels of 

heaven. (1 Enoch 104:2, 4)66 

 

Gan Eden kallades sålunda: ”garden of the righteous” (1 Enoch 90:23)67 

 

 

Olam Ha-Ba/The World to come 

I 1 Enoch 71 talas det om en mytisk varelse som benämns som ”Föregångaren till 

Tiden”, som tillsammans med änglarna ”förkunnar fred i namn av den kommande 

världen” (min översättning). Föreställningen om Olam Ha-Ba (den kommande 

världen) blev mycket central i rabbinsk tid. Här antyds denna föreställning för 

första gången.68 

                                                 
65 Ibid, ss.91-92 
66 Raphael, s.92 
67 Ibid, s.92 
68 Ibid, s.92 
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Individuell odödlighet i Apokryfisk litteratur 

Återuppståndelsen är central i Apokryfisk tid, men föreställningen om själens 

odödlighet tar mer och mer plats. Apokryfisk tid följer på hellenistisk tid, vars 

tänkande fortfarande påverkar omvärlden. I grekiskt tänkande är själens odödlighet 

central.69   

    Salomons Visdom skrevs av en helleniserad jude under första århundradet e.kr. 

och denna apokryfiska text återfinns i den svenska bibeln. Denna text innehåller 

inga beskrivningar av visioner om resor efter döden. Här är det tal om visdomens 

pärlor och ett helhetsgrepp om frågorna runt döden och odödligheten. I Salomons 

Visdom förklaras hur det ligger till, på ett sätt som pekar fram mot både rabbinsk tid 

och de medeltida filosoferna.70   

Författaren förklarar att de orättfärdiga nog tror att en rättfärdig har utplånats när 

den dött, men att så inte är fallet, för:  
 

…they are in peace. If they experienced punishment as men see it, their hope was rich 

with immortality; slight was their affliction, great will their blessings be. (Wisdom of 

Salomon 3:1- 4)71 

 

I denna text finns ingen Guds Dom, ingen återuppståndelse och inget Sheol eller 

Paradis. De rättfärdiga åker rätt upp till Guds närvaro och upplever odödlighet. 

Denna syn var i minoritet, men kom att påverka de kommande seklerna.72 

 

 

Gudomlig Dom 

En central tanke i den apokryfiska tidens texter är att vid tidens ände så kommer en 

Gudomlig dom att utspela sig. Denna dom beskrivs som den stora händelse mot 

vilken hela universum rör sig och som, en gång för alla, kommer att uppenbara 

Guds mening/syfte med människan och alla skapelser. Märk väl hur denna dom 

                                                 
69 Ibid, s.102 
70 Ibid, s.103 
71 Raphael, s.103 
72 Ibid, s.104 
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gäller alla, inte bara Israels barn. Påverkan ifrån Zoroastrismen håller i sig. 

Perspektivet är universellt men det finns en tydlig dualism, som visar sig i att man 

ansåg att det skulle ske en dom för de rättfärdiga och en för de orättfärdiga.73  

 

I 1 Enok 1:8-9, heter det: 

 
There shall be a judgement upon all including the righteous. And to all thee righteous he 

will grant peace. He will preserve the elect… They will belong to God and they will 

prosper and the light of God will shine unto them… He will destroy the wicked ones and 

censure all flesh on account of everything that they have done, that which the sinners 

and the wicked ones committed against him.74 

 

Denna idé om olika sorters gudomliga domar blir central i stora delar av den 

judiska menigheten från och med slutet av andra tempeltiden, och tas sedan med i 

uppfattningen om återuppståndelsen. Den kollektiva domen för hela Israel kvarstår 

som mycket betydelsefull. Kollektivet och idén om detsamma förlorar aldrig 

betydelse inom det judiska tänkandet, men efter templets fall 71 e.kr. så blir 

individens öde och gudomliga dom allt viktigare.i I och med detta så växer ett helt 

nytt koncept fram, nämligen föreställningen om att alla ens handlingar vägs på 

vågskål. Detta leder i sin tur sedan till föreställningen om att man efter döden får se 

hela sitt liv i repris.75  

 

I 2 Enoch 44:5, står det: 

 
On the day of the great judgement every measure and every weight and every scale will 

be exposed as in the market; and each one will recognize his measure, and according to 

measure, each shall receive his reward.76 

 

                                                 
73 Ibid, s.105 
74 Ibid, ss.105-06 
75 Raphael, ss. 106-07 
76 Ibid, s.107 
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I anslutning till dessa idéer kom också en idé fram om en bok per individ, där allt 

var nedskrivet. De kallades ”the books of the living and the books of the dead”. 

Eftersom det är här alla ens handlingar står nedskrivna så är det också den som Gud 

läser när han skall döma en.77 

    Enligt andra texter under apokryfisk tid så sker denna dom framför en Himmelsk 

Domstol, som i 3 Enoch 31:2 beskrivs som följer: 
 

When the Holy One, blessed be he, sits on the throne of judgement, Justice stands on his 

right hand, Mercy on his left, and Thruth stands directly facing him.78 

 

Till slut finner vi också en föreställning om hela tre domar, enligt en bok som heter 

Testament of Abraham. Just efter döden döms den enskilde av en annan människa – 

Abel, Adams son, sedan döms hon en andra gång vid Tidens slut av de 12 

stammarna i Israel. Sist döms hon av Gud. Denna föreställning pekar framåt i tiden 

men är samtidigt ett tydligt tecken på att man under Apokryfisk tid inte lyckades 

harmonisera idén om den individuella och den kollektiva eskatologin. Idén om en 

dom ifrån de 12 stammarna härrör sig ifrån en kristen föreställning om det judiska 

tänkande och har inget stöd inom den judiska traditionen.79  

 

 

Återuppståndelse 

Den grekiska idén om själens odödlighet och den därmed följande om kroppens och 

själens åtskillnad, stod i konflikt med den centrala judiska uppfattningen om själens 

och kroppens odelbarhet. Återuppståndelsen användes som en sammanfogande länk 

mellan dessa motsägande idéer. I apokryfisk tid genomsyrades tänkandet av idén 

om återuppståndelsen, där idén om nefesh och människans odelbarhet fick nytt 

stöd.80  

                                                 
77 Ibid, s.107 
78 Ibid, s.108 
79 Raphael, s.109 
80 Ibid, ss.109-10 
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    I 2 Mackabéerboken berättas om en kvinna och hennes sju söner som blir dödade 

i fångenskap av Kung Antiochus. Texten består av en dialog mellan en av sönerna 

och kungen, som torterar hela familjen för att tvinga dem att äta griskött och 

således bryta mot sina fäders lagar:  

 
Då slutet närmade sig sade han: ”När man skiljs från livet bland människorna är det gott 

att kunna sätta sitt hopp till Guds löften om att han skall låta oss uppstå igen. Men för 

dig blir det ingen uppståndelse till liv.” 2 Mack 7:1481 

 

Tydligt här är att återuppståndelse gällde endast Israels barn.  Textens kontext är 

mackabéer-revolten 167 f.kr. och kanske är det så att de många fallna Israelitiska 

krigarna, som stred för Guds rättvisa, var drivkraften till den snabba framkomsten 

av idén till återuppståndelsen.82 

    I 2 Mackabéerboken berättas också om krigare som dött och som Judah 

Maccabee finner på marken, med amuletter och avgudabilder runt halsen. Detta var 

förbjudet enligt judisk lag. Han sänder då ett bud till Jerusalem som skall offra för 

dessa krigares synder. Vad detta betyder är att han trodde på återuppståndelsen, och 

att han trodde de levandes böner skulle hjälpa de döda vid återuppståndelsen, och 

inte bara det. Att han offrade och bad för redan döda, visar också på idén om en 

tillfällig plats där de rättrogna väntar på återuppståndelsen.83 

 

Här föds en fråga som sedan blir ytterst vanlig i olika diskurser genom hela den 

judiska tanketraditionen, nämligen: - Vem kommer att återuppstå vid Tidens slut? 

I boken om Ezra talas det om att alla nationer skall återuppstå. I The testament of 

Benjamin omtalas att Enok, Seth, Abraham, Isaac och Jacob skall återuppstå, men 

samtidigt ”also all men shall rise, some unto glory and some unto shame” 

(Testament of Benjamin 10 6:8)84 

 
                                                 

81 Svenska Bibelsällskapet, 2001 års bibelutgåva (Örebro, Libris, 2001) 
 
82 Raphael, s.110 
83 Raphael, ss.110-11 
84 Ibid, s.111 
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 Något typiskt för judisk tradition är att man låter källor som uttrycker idéer som 

motsäger den dominerande tron, vara fortsatt tillgängliga. Precis som i exemplet 

med Salomos Vishet ovan, så uttrycker 1 Enoch 104:2,4,6 en tro på själens 

odödlighet och inget annat: ”You will shine as the lights of heaven…as the angels 

in heaven…You will become companions of the host in heaven.” Texten förnekar 

återuppståndelsen med argument ifrån den grekiska idén om själens odödlighet. 

    Men i Enoks bok finns också stycken som innehåller uttryck som stödjer 

återuppståndelsen och andra som berättar om hur de rättfärdiga försvann ner i 

Sheol. Vi ser här att den apokryfiska tidens litteratur innehåller både nya tankar och 

gamla. Samtidigt som man kan läsa om själens odödlighet, åteuppståndelsen, olika 

platser för rättfärdiga och syndare och böcker där alla ens handlingar står 

nedskrivna, så finns bibliska föreställningar om Sheol och livet efter detta. 

 

Till sist talar 4 Ezra 7:37 om en tid då den Högste kommunicerar med ”nationerna 

som har återuppstått”. Här är ytterligare ett svar på vem som skall återuppstå, och 

här är svaret ”alla rättfärdiga i alla nationer”.85   

    Återuppståndelsen slogs aldrig ut av idén om den odödliga själen. Idén kvarstod 

och talade om en återuppståndelse vid tidens slut. Vad som föregår denna 

metahistoriska händelse, är en Gudomlig Dom där de rättfärdiga och de vrickade 

delas upp i var sitt läger och i var sin värld. Den ena får belöning och den andra 

bestraffning. Där inväntar de sen återuppståndelsen.86 

 

 

Rabbinsk tid 
Rabbinsk tid är den tid som inleds med templets förstörelse 71 e.kr. och slutar då 

geoniterna drivs ut ur Babylonien runt 1000 e.kr. Geoniterna var de sista rabbinerna 

som innehade lärostolar på Akademierna i Babylonien. Innan templets förstörelse 

var allt religiöst judiskt liv centrerat runt Templet och prästerskapet. Nu får 

synagogan och rabbinerna istället en central roll, och även om Det heliga Landet 

                                                 
85 Raphael, s.114 
86 Ibid, s.114 
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fortfarande utgör centrum så är synagogerna, rabbinerna och de ritualer som växer 

fram i exil det som juden i gemen har att förhålla sig till.87  

    Rabbinerna övertog nu rollerna ifrån både prästerskapet och de skriftlärde. De 

tolkade Torah och ledde gudstjänsterna. Torah var det heliga föremål som man nu 

samlades kring. Rabbinerna sökte svar i Torahn för hur man skulle leva utan 

templet, i exil.  Torah-studiet blir nu centralt och individens tillbedjan i en minjan88 

likaså.89 

   Innan Templets förstörelse överfördes kunskap ifrån Lärare (Sage, Skriftlärd) till 

elev muntligen. När den judiska menigheten blev splittrad krävdes att man skrev 

ned diskussioner, tolkningar och nya lagar. Detta resulterade i Mishnah, som 

betyder ”att repetera”. Den färdigställdes omkring 200 e.kr. av den palestinske 

rabbinen Yehudah Ha-Nasi. Denna text kommenterades sedan både i Jerusalem och 

i Babylonien, och två varianter av Mishnahkommentarer trycktes. Varje sådan 

kommentar till Mishnah kallades Gemara (som betyder ”att studera”), och Mishnah 

och Gemara tillsammans kallas för Talmud. Således finns det en Talmud 

Yerushlami och en Talmud Bavli. Den senare anses som den med mest dignitet.90 

    Talmud innehåller legalistisk och allegorisk litteratur. Där finns allt ifrån 

berättelser, etiska parabler, biblisk exeges, aforismer, debatter och så vidare. Den 

speglar det judiska livet på ett mycket fantasieggande och flerdimensionellt vis. 

Talmud är tillsammans med Torah judendomens litterära grund.91 

    I Talmud införde Rabbinerna också ett nytt sätt att tolka Torah, som kallades 

Midrash (ifrån det Hebreiska ordet darash som betyder förklara, utveckla, 

undersöka). När också Talmud Bavli var  färdigskriven så fortsatte Rabbinerna med 

Midrashim (plural). De utvecklade då Legalistiska Midrashim(Halakhas) och 

Ledendariska Midrashim(Aggadahs). De legalistiska innehöll nästan ingenting om 

Eskatologi. De legendariska, som skrevs mot slutet av Rabbinsk tid, innehöll 

                                                 
87 Ibid, ss.117-18 
88 En minjan är tio män, som är det minimum som krävs för att en sabbath skall kunna/få 
firas. 
89 Raphael, s. 118 
90 Raphael, s.118-19 
91 Ibid, s.119 
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mytiskt material och beskrev ofta individens öde efter döden.92 Den legendariska 

Midrashen blomstrade på medeltiden, vilket nästa kapitel tar upp. 

    Talmud och rabbinska midrashim tar upp frågorna om själens odödlighet och 

dess resa efter döden. Rabbinska idéer om livet efter detta baserar sig på de bibliska 

och apokryfiska men lägger till något helt eget som speglar deras sprituella 

världsbild. Den är dock aldrig homogen. Snarare spretig och mångfaldig.93 Som 

alla andra ämnen i Talmud så speglas här framför allt tonen i Talmud. Denna ton 

kallas Niggun. En diskussion i Talmud börjar nästan alltid med en fråga, som sedan 

kan erhålla många svar men där man mot slutet informerar om vilken som är den 

dominerande synen. Talmuds speciella struktur gör att en dialog kan föras mellan 

två Rabbiner vilka levde i olika sekler!94 

Även om Talmud Bavli var mindre legalistisk, så var huvuduppgiften för all 

tolkning av Mishnah och Torah, att finna riktlinjer för religiös praktik. För de 

grekiska tänkarna var en filosofisk diskussion om ursprunget eller naturen viktig, 

men i Talmud var själva Torahn och tolkningen av den i relation till den religiösa 

praktiken viktigast. Några beskrivningar av mystiska själsresor in i de dödas värld 

finns heller inte i Talmud. Det som intresserade rabbinerna mest var Guds Dom och 

hur man skulle leva etiskt för att vid denna Guds Dom få belöning och inte straff. 

Den centrala frågan för rabbinerna var: - Hur skall jag leva moraliskt sett, för att få 

Guds Dom att bli mild? Att tjäna Gud och hålla hans bud styrde livet, tolkningen av 

Torah och det andliga livet.95 

 

 

Olam Ha-Ba/The World to Come 

Detta uttryck är mycket vanligt i Talmud och anses vara introducerat under 

rabbinsk tid. Olam Ha-Ba har en motsats och det är Olam Ha-Zeh. Betydelsen är 

                                                 
92 Ibid, s.119 
93 Ibid, s.119 
94 Steinsaltz, ss. 17-21 
95 Raphael, s. 120 
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ungefär denna världen (Olam Ha-Zeh) och den kommande världen (Olam Ha-Ba). I 

traktat Berakhot 17a, heter det: ”Olam Ha-Zeh is not at all like Olam Ha-Ba”96 

   I Mishnah Avot, säger en rabbi: ”Better one hour of bliss in the World to Come 

(Olam Ha-Ba) than the whole of life in this world (Olam Ha-Zeh)”97 Detta liknar ju 

det vi möter i många av de kristna källorna. En slags längtan efter livet efter döden. 

Men samma rabbin kan säga: ”Better is one hour of repentance and good works in 

this world than the whole life in the World to Come.”98 (Mishnah Avot 4:17) 

Paradoxen antyder att bägge världarna är lika värda och att inte emfas läggs på livet 

efter detta. Bägge världarna är lika värda alltså. Föreställningen om dessa två 

världars inbördes relation var inspirationen/motivationen för ett moralisk liv. Två 

uttalanden ur Mishnah och Talmud belyser detta; ”This world is like a vestibule to 

the World to Come”99 (Mishnah Avot 4:16), ”Whoever utters songs of praise to 

God in This world shall be privileged to do so in Olam Ha-ba”100 (Sanhedrin 

91b).101 

 

Olam Ha-Ba definierades aldrig på ett precist sätt. Frustrerande för kristna som har 

vant sig vid att det med jämna mellanrum arrangeras kyrkomöten där det bestäms 

vad som är rätt sätt att tänka. Istället öppnade det upp för flertalet tolkningar och ett 

rikt intellektuellt och andligt liv. I en tidig midrash frågar folket Moses: ”- Berätta 

för oss vad för godhet JHVH kommer att skänka oss i Olam Ha-Ba?”102 När Moses 

svarar låter han som en lite blasé högstadielärare:  - ”Jag vet inte vad jag kan säga 

till er, men var glada för det som väntar er”103 (Sifre Deuteronomy 356, min 

översättning) Detta ger ju inte mycket information om vad Olam Ha-ba är.104  

     

En annan tradition ger en klarare bild: 

                                                 
96 Ibid, s.121 
97 Ibid, s. 121 
98 Ibid, s.121 
99 Ibid, s.123 
100 Raphael, s.123 
101 Ibid, ss.121-23 
102 Ibid, s.123 
103 Ibid, s.123 
104 Ibid, s.123 
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In the World to Come there is no eating, or drinking nor procreation or commerce, nor 

jealousy, or enmity or rivalry – but the righteous sit with crowns on their head and enjoy 

the radiance of the Shekhinah(Berakhot 17a)105 

 

Men oavsett hur Olam Ha-ba ser ut; när inträffar den i tiden? Är Olam Ha-ba tiden 

just efter döden, eller förverkligas den vid Messianska tiden då tiden och historien 

tar slut? Är det Olam Ha-Ba som inleds vid återuppståndelsen? Faktum är att i 

rabbinsk tid så är den både ihopkopplad med den kollektiva återuppståndelsen och 

frälsningen samtidigt som den på andra ställen kan beskrivas som världen den döde 

individen kommer till direkt efter döden.106 

    Raphael konstaterar att Olam Ha-Ba, i rabbinsk tid, kan utgöra svaret ja på alla 

tre ovanstående frågor. Olam Ha-Ba kunde nämnas som något man kom till direkt, 

vid Messianska tiden eller vid återuppståndelsen. Men mot slutet av den rabbinska 

perioden började någon slags struktur ändå framskymta: 

 
There is none to be compared beside You, O Lord our God, in this world, neither is there 

any beside You, o Lord our King, for the life of the world to come; there is none but 

you, o our redeemer, for the days of the Messiah; neither is there any lika unto You, O 

our Savior, for the resurrection of the dead107 

 

Som synes så finns det en fyrstegsraket inbyggd här, som pekar framåt mot idéer 

som senare bildar fundament för en nära nog gemensam syn hos den judiska 

menigheten; först Olam Ha-Zeh (detta livet) och efter döden Olam Ha-Ba, , sedan 

Den Messianska Tiden och efter det Återuppståndelsen.108 

 

 

 

 
                                                 

105 Ibid, s.124  
106 Ibid, s.124 
107 Raphael, s.124 
108 Ibid, s.123 
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903 sätt att dö 

Själva dödsögonblicket var något som rabbinerna gav uppmärksamhet. Utsagorna 

har ingen helhetssyn och var inte underlag för halachas, men de är fantasieggande. 

Det finns, enligt de gamla rabbinerna, 903 olika sätt att dö. Det svåraste och mest 

plågsamma dödssättet är att dö av krupp och det mest smärtfria kallades 

”dödskyssen”, som var som att ”dra ett hårstrå ur mjölk”. Detta sista är det sätt som 

de mest rättfärdiga dör på. Abraham, Isaac, Jacob, Aaron, Moses och Miriam dog 

på detta sätt. Men om man hade syndat så kunde dödsögonblicket vara som att ”dra 

tilltrasslat rep genom en trång öppning”, eller ”få ut en nål ur matstrupen”.109  

     

Det står också skrivet, att:  
 

There are three sounds which go from one end of the world to the other, yet the creatures 

therein hear nothing. These are: the day, the rain, and the soul when it departs the body 

(Exodus rabbah 5:9)110 

 

Livet i repris efter döden 

Allt finns sparat. Allt du sagt. Allt du gjort, och när du dör spelas allt upp för dig. 

Du skriver under att du känns vid din historia och därefter får du din dom. ”When a 

man departs to his eternal home all his deeds are enumerated before him and he is 

told: Such and such a thing have you done, in such and such a place on that day” 

(Taanit 11a)111 

    Men hur fungerar detta? Jo, varje individ har änglar som håller ordning på goda 

och onda gärningar. ”Angels are assigned to every human being. And every day 

they record his deeds, so that everything he does is known to the Holy Blessed One, 

and everything is put down on his record and marked with a seal” (Pesikta Rabbati 

44:8)112 

                                                 
109 Ibid, s.131 
110 Ibid, s.131 
111 Raphael, s. 132 
112 Ibid, s.133 
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    Även denna tanke hör ihop med den djupt rotade föreställningen i den rabbinska 

tiden att det mest centrala i en judes liv är att handla rätt. Man får dock inte rycka 

ett uttalande ur sitt sammanhang. Alla judar var inte rabbiner, och rabbinernas 

önskan med allt tal om rättfärdighet och rätt handlande hade ofta som syfte att få 

den vanlige judiske mannen och kvinnan att leva bra och inte förfalla. Tanken med 

att få livet uppspelat för sig i repris, finns i så gott som alla kulturer.113 

 

 

Dödsängeln 

När en människa skall lämna livet kommer dödsängeln. Detta är en mycket vanlig 

bild i rabbinsk tid. Bilden kommer fram för första gången under rabbinsk tid och 

förekommer inte i bibeln. I ordspråksboken talas om en ”stern messenger” som 

tolkades som en personifikation av döden. På andra ställen (2 Konung 19:35, Jesaja 

37:36) talas om ”angel of YHVH” som då pekar på möjligheten att Gud skulle 

skicka en ängel vid dödsögonblicket. På ytterligare andra ställen (2 Sam 24:16 

t.ex.) talas om ”the destroying angel” som tillsammans med de andra exemplen är 

föregångare till den rabbinske Dödsängeln.114 

 
It is said of the Angel of Death that he is full of eyes. When a sick person is about to 

depart, he stands above his head-pillow with his sword drawn out of his hand, and a drop 

of gall hanging on it. As the sick person beholds it, he trembles and opens his mouth (in 

fright); he then drops it into his mouth. It is from this that he dies, from this that (the 

corpse) deteriorates, from this that his face becomes greenish. (Avodah Zarah 20b)115 

 

Denne dödsängel kunde också gå under namnet Satan. Hur skulle man då hålla 

honom borta? Det fanns, enligt rabbinskt tänkande, två sätt; att ge allmosor och att 

studera Torah. Det finns en berättelse i Talmud som berättar om tiden när Kung 

David var döende. Varje Sabbath, när hans själ skulle vila, så kom Dödsängeln för 

att ta honom, men David läste Torah ifrån morgon till kväll. Dödsängeln kunde då 

                                                 
113 Ibid, ss.132-33 
114 Ibid, ss.133-34 
115 Raphael, s.134 
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inte ta honom, och många Sabbatshögtider gick då David lyckades lura 

Dödsängeln. Det var först när Dödsängeln lyckades distrahera kungen i hans 

Torahstudier, som han till slut lyckades fånga hans själ.116 

 

En annan ängel vid dödsögonblicket var Dumah, som tog hand om de dödas själar 

efter att Dödsängeln gjort sitt jobb. Förutom de änglar som skriver ner allt en 

människa gör under sin livstid, Dumah och Dödsängeln så hade ytterligare två 

änglar en viktig roll efter döden. Det var de två som kastade syndarens själ ifrån 

ena kanten av världen till den andra, just efter döden.117 

 

 

Den dödes öde i graven 

En dominerande syn hos rabbinerna var att den dödes kropp hade känsel ett tag 

efter döden, och denna tråd tas upp senare under medeltiden då idén om en slags 

fysisk reningsprocess just efter döden ges uppmärksamhet. 

    Är den döde medveten om de levande? När Rabbi Samuel ben Shilath säger ”be 

fervent in my funeral eulogy, for I will be standing there” (Shabbat 152b)118, så 

verkar det som om så vore fallet. En Rabbi Abahu menade att de döda kunde höra 

vad de levande sa till graven var förseglad, medan många andra menade att de 

kunde höra de levande tills kroppen hade komposterats.119  

 

 

Svartkonst 

Att med hjälp av svartkonst ta kontakt med de döda hade förbjudits officiellt, men 

rabbinerna hade en tvehågsen attityd gentemot denna konst som helt klart hade 

folkligt stöd. Det fanns rabbiner som fördömde all svartkonst men också de som 

skrev om den och intresserade sig för den. Ingen av dessa två attityder verkar ha 

                                                 
116 Ibid, ss.134-35 
117 Ibid, s. 135 
118 Raphael, s.137 
119 Ibid, ss.136-37 
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varit dominerande utan verkat sida vid sida. Officiellt kvarstod dock förbudet, 

samtidigt som kontakter med de döda hela tiden skedde.120 

 

 

Själens erfarenheter dagarna efter döden 

Under de tre första dagarna befinner sig själen i kroppens närhet och försöker 

komma tillbaks, men när kroppen börjar förfalla så inleds själens vandringar. 

 
Bar Kappara taught: Until three days (after death) the soul keeps on returning to the 

grave, think that it will go back (into the body); but when it sees that the facial features 

have become disfigured, it departs and abandons it (the body) (Genesis Rabbah 100:7)121 

 

Andra midrashim talar om en sjudagarsperiod där själen går mellan sitt hem hos 

Gud till graven, ifrån graven och till sitt hem hos Gud. Så där håller den på och 

vandrar fram och tillbaka tills kroppen börjar förfalla och åter blir damm så som 

den ursprungligen var, och ”…livsanden återvänder till Gud, som gav den”122 Pred 

12:7  Idén om dessa sju dagar blir mycket viktig i kabbalistiskt tänkande om själens 

vandringar.123 

 

 

Gehenna – världen där straffen utdelas efter döden 

I rabbinsk tid används inte längre termen Sheol. Gehenna är nu det ord som 

beskriver världen där syndarna bestraffas. I bibeln hade sju olika namn på Gehenna 

funnits, och när traditionen om Gehenna växte fram så fick dessa sju namn 

representera sju olika regioner inom Gehenna. Dessa namn var; Sheol, Destruction, 

Corruption, Horrible Pit, Miry Clay, Shadow of Death och Netherworld.124 

 

                                                 
120 Ibid, s.139 
121 Ibid, s.140 
122 Raphael, s.140 
123 Ibid, ss.139-40 
124 Ibid, ss.140-41 
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Rabbinerna hade en tidskänsla som ofta var mer mytisk än historisk. Trots att 

Gehenna inte nämns i 1 Mosebok och inte såg dagens ljus – som begrepp – före 

600 f.kr. så kunde rabbinerna påstå att Gehenna skapades på den Andra dagen (av 

skapelsedagarna) tillsammans med firmamentet, änglarna och elden. (Genesis 

Rabbah 4:6, 11:9) Andra läror går ännu längre och påstår att Gehenna var en av de 

sju saker som skapades före världen (bl.a. Pesahim 54a) och ytterligare andra 

rabbinska läror påstod att Gehenna skapades 2000 år före Skapelsen. (Midrash on 

Psalms 90:12) Att läror motsa varandra på det här sättet var inget som helst 

problem för rabbinerna och hade ingen som helst betydelse för deras förståelse av 

Gehenna.125  

    

Idén bakom Gehenna var att man slapp Gehenna om man gjorde Mitzvots (goda 

handlingar) och studerade Torah. Gjorde man inte Mitzvot utan syndade så 

hamnade man i Gehenna. Detta var den enkla och tydliga Teologin bakom 

Gehenna, som inte fanns till för att skrämmas utan för att gemene man skulle leva 

bättre, helt enkelt. Det fanns också en slags känsla för rättvisa inlagt i begreppet. 

Till exempel så kunde fattiga personer, eller sådana som levt under förtryck eller 

med mycket smärta, undvika Gehenna. Denna rättvisa skulle, om den var svår att 

förstå i livet, bli uppenbarad efter döden.126 

 

Hur länge varade vistelsen i Gehenna? På det kan man svara entydligt, att evigt 

straff aldrig var en dominerande syn i rabbinsk tid. Gehenna var en plats där man 

vistades tillfälligt, och den mest dominerande synen hos rabbinerna ansåg att man 

aldrig vistades i Gehenna längre än 12 månader. Så även om det finns texter som 

berättar att hånare, heretiker och de som inte tror på återuppståndelsen är dömda för 

evigt, så var det aldrig en dominerande syn. Gehenna var för rabbinerna en plats för 

rening.127  

 

                                                 
125 Ibid, ss.141-42 
126 Raphael, ss.142-44 
127 Ibid, s.144 
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Gehenna beskrevs under rabbinsk tid som en plats utan gränser som befann sig 

under jorden. Andra påstod att Gehenna fanns ovan firmamentet, eller vid Guds 

vänstra hand. Det har tre eller sju eller två ingångar, beroende på vilken källa man 

går till. Den med tre ingångar nämner att en är i det vilda, en i sjön och en i 

Jerusalem. Den med två menar att det finns en inre och yttre ingång.128  

    Element som man återfinner i Gehenna är eld, snö och hagel. Andra är svavel 

och rök. Annars berättas det mycket om att det är mörkt:  

 
They who descend to gehenna will be judged by nothing else than darkness; as it is said, 

”A land of darkness, as darkness itself” [Job 10:22]. (Tanhuma, Noah 1)129 

 

Som vi kan se så fanns det en intention och en lust att beskriva Gehenna, men detta 

var bara början. Medeltida legendariska Midrashim och Kabbalisterna skulle senare 

fullständigt frossa i detaljerade beskrivningar av Gehenna.130 

 

 

Gan Eden och vidare 

Gan Eden är i Torah131 inte något värld efter döden, utan en inomvärldslig region. 

Det är först i apokryfisk tid som Gan Eden blir en mytisk plats efter döden. I 

Talmud talas om två Gan Eden. Ett himmelskt och ett jordiskt. Var gränsen går 

mellan dessa är inte alltid klart. Precis som med Gehenna så finns det rabbiner som 

tror att Gan Eden skapats före Skapelsen. Andra källor menar att Gan Eden 

skapades under den tredje dagen, tillsammans med örter och träd.132 

   Spänningen mellan Gan Eden och Gehenna la grunden för den rabbinska 

världsbilden där moraliskt leverne ledde till Gan Eden och synd ledde till Gehenna. 

Det finns en midrash som berättar att de rättfärdiga blir visade den plats i Gehenna 

                                                 
128 Ibid, s.145-47 
129 Ibid, s.148 
130 Ibid, ss.148-49 
131 Här menas GT, inte Torah i betydelsen hela den judiska textsamlingen inklusive 
Mishnah, Gemara (Talmud) och Midrash. 
132 Raphael, ss.149-50 
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som var tänkt till dem, om de inte varit så rättfärdiga som de nu var, och tvärtom så 

visades de orättfärdiga på den plats de hade fått i Gan Eden om de inte syndat så.133 

 

När kommer man till Gan Eden? Är det direkt efter döden, eller är det först vid 

Messianska Tiden? Vissa källor menar att Gan Eden kommer att realiseras först vid 

Messianska Tiden, men ju mer den grekiska idén om själens odödlighet gjorde sig 

gällande i rabbinskt tänkande desto mer blev Gan Eden en plats dit de rättfärdiga 

kom direkt efter döden. Som i exemplet ovan med svartkonst, så verkar rabbinerna 

ha varit uppdelade i två läger – ett som såg Gan Eden som plats postmortem och ett 

som såg Gan Eden som en slutlig viloplats vid Tidens ände - som bägge var 

dominerande.134  

    Precis som med Gehenna så sades det finnas sju avdelningar med olika grupper 

av rättfärdiga; den ena högre an den andra. Namnen på dessa är: Presence, Courts, 

House, tabernacle, Holy Hill, Hill of the Lord and Holy Place. Lusten att beskriva 

var stor: 

 
Gan Eden has two gates of ruby, by which stand sixty myriads of ministering angels. 

The luster of the face of each of them glistens like the splendor of the firmament. When 

a righteous person arrives, they divest him in white robes of the clouds of glory, set two 

crowns upon his head, one made of gems and pearls and the other of gold…place eight 

myrtles in his hand and praise him saying: ” Go eat your food in joy.” (Yalkut Shimoni, 

Bereshit 20)135 

 

Vi kan se här hur beskrivningen lutar mer åt att försöka skildra hur spirituellt det är 

i Gan Eden, mer än att berätta om belöningen.136  

 

Det finns ett begrepp som kallas ”divine treasury” och som är den allra högsta 

platsen i Gan Eden och där de rättfärdigas själar samlas. Denna divine treasury 

(otzar) förknippas ofta med begreppet tzror ha-hayyim, som översätts med bundle 
                                                 

133 Ibid, s.150 
134 Ibid, ss.151-52 
135 Raphael, ss.153-54 
136 Ibid, ss.151-53 
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of life. Denna term återfinns i 1 Sam 25:29 där Abigail, som senare skulle bli 

Davids fru säger: ”If any man sets out to pursue you, and take your life, your life 

shall be bound up in the bond of life [tzror ha-hayyim]” Detta begrepp tolkas 

framför allt av kabbalisterna, men också av Rabbinerna som en plats under The 

throne of glory där själarna ifrån de mest rättfärdiga samlas. Denna plats föreställs 

som en slags låda eller tank där själarna samlas; högst upp. Den grekiska idén om 

själarnas odödlighet spelar in här, och enligt den så finns det en plats där själarna 

samlas innan de föds in i kroppar och när kroppen sedan dör så återvänder själen 

dit. På hebreiska fick denna bundle of life heta Guf.137 

 

 

Återuppståndelsen 

En fråga som hänger sig kvar sen apokryfisk tid är: -Vem kommer att 

återuppväckas vid tidens slut? Precis som med alla andra frågor under den 

rabbinska perioden så finns inte ett enda dominerande svar, utan en hel hög som 

sinsemellan ofta är motsägande.138  

I vissa fall uttrycks åsikten att alla kommer att återuppväckas: ”They that are born 

are destined to die and the dead brought to life again”139 (M.Avot 4:29) Andra hade 

åsikten att bara de rättfärdiga skulle återuppväckas: 
 

More important is a day of rain than the resurrection of the dead,  

since the Resurrection is for the righteous and not the wicked, 

whereas rain is for both the righteous and the wicked. (Taanit 

7a)140 

 

De som förnekade Torah återuppstod inte; som det är skrivet: ”They are dead, and 

shall not rise”[Jesaja 26:4](Ketubbot 111b)141, och om de som förnekade 

                                                 
137 Ibid, ss.154-56 
138 Ibid, s.158 
139 Raphael, s.158 
140 Ibid, s.158 
141 Ibid, s.159 
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återuppståndelsen sades det: ”Since a person repudiated belief in the resurrection of 

the dead, he will have no share in the resurrection”142 (Sanhedrin 90a)143 

 

En annan fråga var på vilken plats återuppståndelsen skulle ske. Tidigt kom idén 

fram att det var i Jerusalem och att endast de som dog i Israel skulle återuppstå. 

Detta innebar problem. Skulle alla rabbiner i Babylon i så fall inte återuppstå? 

Detta löstes på två sätt. Första lösningen var att man först begravdes där man levde, 

och när kroppen blivit jord och ben så tog man benen till Israel och begravde dem 

ännu en gång.144  

    Den andra lösningen var mer metaforisk och poetisk: 

 
God will make underground passages for the righteous who, rolling trough them like 

skin bottles will get to the Land of Israel, and when they get to the Land of Israel, God 

will restore their breath [soul] to them. (Pesikta Rabbati 1:6)145 

 

 
Ännu idag är det vanligt att man begraver en människa av judisk börd med en 

spade, så att han kan gräva sig fram till Jerusalem och delta i återuppståndelsens 

mirakel. Man kan också begrava en person med en burk jord ifrån Oljeberget i 

Jerusalem, för att på så sätt anknyta honom till Israel.146 

 

Mot slutet av den Rabbinska perioden finns en antydan till schema för livet efter 

döden där det individuella och kollektiva sammanstrålar. Detta schema säger att 

den dödes själ först kommer till Gehenna där den renas och far upp till Gan Eden 

och där väntar den på den kollektiva återuppståndelsen vid Tidens Slut. Det fanns 

dock alltför många motsägande åsikter för att denna skulle kunna förklaras som  

tydlig eller dominerande. Detta schema är ändå det som tusen år av rabbinskt 
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tänkande lämnade över till kommande sekler, och detta schema byggdes sedan 

vidare på under de medeltida/147kabbalistiska perioderna. 

 

 

Medeltida Midrash 
Talmud var, mot slutet av 900-talet, färdigskriven och de legalistiska midrashim 

likaså. Nu blomstrade den medeltida, legendariska midrashen som undersökte olika 

historiska, etiska, apokalyptiska och eskatologiska teman. Bland dessa finns en 

mängd texter som beskriver själens resa igenom de olika stadierna/världarna efter 

döden och beskriver även mytiskt och ibland rent geografiskt både Gehenna och 

Gan Eden. Intressant är att många av dessa beskrivningar av livet efter döden med 

sina pikanta och groteska detaljer, kom före Dantes Divina Commedia.148  

    En del av dessa midrashim baserar sig på rabbinska skrifter men en del är också 

direkt påverkade av den samtida kabbalistiska litteraturen, som till exempel Zohar. 

Direkta kopplingar till en del mytiskt material i de apokryfiska texterna finns också; 

särskilt Enok’s resor. Dessa medeltida midrashim fick aldrig något legalistiskt 

erkännande eller rabbinskt stöd, men de var väldigt populära och har med sina 

spännade berättelser påverkat massor av människor. De utgör en viktig del av det 

judiska arvet, men på grund av de rationalistiska  strömningar som påverkar det 

judiska sedan upplysningen så har dessa texter aldrig getts uppmärksamhet.149 Jack 

Riemer beskriver hur moderniteten krossade känslan för mirakler i detta livet och 

förmågan att hoppas och lita på livet efter detta. Att tro på en värld efter denna 

förpassades till det förflutna av 1800-talets rationalister. Sedan beskriver Jack hur – 

i början av 1990 – en ny öppenhet till idéer om livet efter detta kommit fram; och 

han nämner Jewish Renewal Movement som en av de viktigaste orsakerna till detta. 

Han beskriver en nyvaknad nyfikenhet för mysticism, kosmologi och 

överhuvudtaget frågor runt ämnet livet efter detta.150 Riemers verkar glad för detta.  

Louis Jacobs däremot kommenterar de medeltida midrashims, efter att lite 
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nedlåtande ha beskrivit de omöjliga sinnliga njutningarna och de exakta, 

geografiska beskrivningarna av Gan Eden som bland annat finns i dem, med att de 

bara är ren spekulation och att de tillhör folklore. Enligt honom så har de förfinade 

judiska tänkarna aldrig tagit dessa utsagor bokstavligt utan med emfas hävdat 

eftervärldens sprituella världen.151 Idag ökar kritiken mot upplysningsarvet och 

intellektuella över hela världen börjar se längre tillbaka i historien och med andra 

glasögon. Upplysningens sätt att förkasta allt som inte var rationellt och påtagligt, 

har också gett oss bilden av allt som skedde innan upplysningen. Idag kan vi med 

sund upplysningskritik se på källorna längre bak i tiden och omvärdera dem eller 

åtminstonde sätta dem i sitt sammanhang. Medeltida, legendariska midrashim är en 

sådan sorts källa.  

 

 

Hibbut Ha-Kever  

Det finns en hel uppsjö med texter som handlar om själens och kroppens plågor just 

efter dödsögonblicket. På engelska heter detta fenomen Pangs of the grave, och på 

hebreiska Hibbut Ha-Kever. Idén om Hibbut Ha-Kever hade under medeltiden 

blivit normativ och dominerande inom judendomen. Rabbi Abahu och Rabbi Jose 

är de som står bakom den första texten om Hibbut Ha-Kever. Det är en sen 

medeltida midrash och teologin som ligger bakom denna text - och som fortsatte att 

vara den grundläggande tankegången under medeltiden - är densamma som hade 

framarbetats under rabbinsk tid: Studera Torah och gör Mitzvot så minskar du på 

straffen efter döden.152 Här finns inte plats att publicera långa citat, så jag väljer att 

återberätta detaljer ur texterna så får den intresserade själv söka upp dem.  

 
Det berättas att tre män dog. En var bonde, en var guldsmed och en studerade Torah. 

Just när bonden dog sa han till sitt hushåll att de skulle ge  honom något av det han 

jobbat ihop så att han inte gick tomhänt till nästa värld. ”Dåre!”, sa hans hushåll. ”Har 

du inte jobbat med jorden? Torah säger: Jorden och dess fullhet tillhör Gud, därför har 

du inget eget att ta med dig.” 
                                                 

151 Jacobs, s.163 
152 Raphael, ss.166-67 
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    När Guldsmeden skulle dö sa han samma sak. ”Ge mig något av det jag arbetat ihop, 

så att jag inte går tomhänt till nästa värld” ”Dåre”, svarade hans hushåll, ” Du har jobbat 

med guld, Torah säger: Mitt är guldet, säger Gud, så du har inget eget att  ta med dig. 

    När han som studerar Torah skall dö, vill han också ha med något av sitt arbete, för att 

inte gå tomhänt. Då svarar hushållet: ”O du gudaktige och rättfärdige! Hur kan vi ge dig 

något? Har du inte alltid studerat Torah? Du skall få din belöning. Nåd skall du få och 

änglarna kommer att möta dig och säga: ’Kom i fred’, Torah säger: ’Då skall ditt ljus 

bryta igenom såsom morgonen’” (min översättning och sammanfattning)153 

 

Rabbi Isaac ben Parnach har också skrivit om Hibbut Ha-kever. Orginaltexten 

bygger på en tidig medeltida midrash. 

 
Han berättar om att ens meriter är inskrivna på höger hand. När man dör kommer även 

ens sätt att konversera utvärderas. Vid dödsögonblicket kommer tre änglar: dödsängeln, 

en skriftlärd och en som gör sällskap. De meddelar att man skall dö, och man vägrar. Då 

börjar den skriftlärde läsa upp ens dagar. Då öppnar man ögonen, och ser dödsängeln 

som är lika lång som ifrån ena världens ände till den andra. Han är full av ögon, hans 

kläder av eld, han är helt och hållet eld. I handen bär han ett svärd, och på dess spets 

hänger en bitter droppe. Droppen dödar en, startar förfallet och tar ens 

livaktighet(nefesh); men man dör inte förrän man sett Gud. (I många texter och 

traditioner inom det judiska så är det Shekhinah154 – guds kvinnliga aspekt -  som den 

döde ser och sedan dör) Sedan erkänner man allt man gjort. Är man rättfärdig, 

överlämnas man till sin ägare: Gud. Om man är en syndare, så får man stel nacke och 

vägrar erkänna sina synder. Då får man återvända till Sheol. (min översättning och 

sammanfattning)155 

 

Den tredje och sista texten om Hibbut Ha-kever, heter ”Tractate of the Pangs of the 

Grave” Här ser vi exempel på de tre dagarnas smärta innan själen vandrar vidare. 

 

                                                 
153 Ibid, s.167-69 
154 Gudomlig närvaro eller Guds kvinnliga aspekt, som enligt vissa utvecklades inom 
kristenheten till att bli Den Helige Ande. 
155 Raphael, ss.169-70 
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Efter att ha sett Shekinah, och innan man sänds till Gehenna eller Gan Eden, så tar 

Dödsängeln fram en kedja av järn som till hälften brinner likt eld, till hälften är kall likt 

is, och så slår en med den. Första slaget separerar lemmarna, det andra slaget skingrar 

benen. Skyddsänglarna samlar sedan ihop en och lagar en. Sedan slår de en en tredje 

gång, och begär en uppräkning av ens synder och goda gärningar. Därefter dömer de en 

mått för mått. På den andra dagen dömer de honom i samma anda. Sedan följer en 

noggrann uppräkning av alla kroppsdelar som de slår en efter en, och det förklaras varför 

just den kroppsdelen blir slagen. Till exempel öronen. Varför slår de öronen? Jo, för att 

man lyssnade på syndfulla yttranden med dem.  

    När dessa tre dagar av Hibbut Ha-kever är över, sänds man till Gehenna, eller direkt 

till Gan Eden om man är rättfärdig. (min översättning och sammanfattning)156 

 

 

Gehenna 

Vad gäller Gehennatexterna så tas arvet ifrån de apokryfiska texterna upp. Särskilt 

dessa som handlade om Enoks resor i världarna efter döden. Det är viktigt att 

understryka att denna sortens resor har sina motsvarigheter i både muslimsk och 

kristen tradition. Texterna handlar ofta om en individ som guidas genom helvetet, i 

sällskap av en ängel. Ofta är det en Rabbi Joshua ben Levi som ges denna guidade 

tur. Enligt legenden lurade Joshua ben Levi dödsängeln och begav sig in i dödsriket 

medan han fortfarande levde. Ben Levi blev något av medeltidens Enok, som fick 

möta profeten Elia, Messias och andra viktiga figurer under sina resor. Huvudtemat 

i Gehenna-texterna är förstås vilken synd som ger vilket straff. Individens sinnen 

och kroppsdelar blir torterade på olika sätt, beroende på vilken synd som begåtts, 

men dessa texter är inte bara av intresse för de som älskar mysticism, etik eller 

folklore. Det finns ofta, i texterna, en slags medeltida uppfattning om juridisk 

rättvisa och många av de straff som skildras i dessa midrashim hade i samtiden sina 

direkta förlagor i romarrikets, och senare katolska kyrkans, straffpåföljder.157 

 

                                                 
156 Ibid, 171-73 
157 Raphael, ss.173-75 
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I första texten om Gehenna så skymtas ett schema över dödsriket som ser ur som 

följer: 

Tab 1:1 

                          AVDELNINGAR I GEHENNA 

      Namn                               Ängel          Invånare                           Ledare 

1.   Sheol                                                   Öppna hål och brinnande lejon 

2.   Beer Shakhat                   Kushiel       10 världsliga nationer         Absalom 

3.    Tit Ha-Yaven                 Shaftiel         7 världsliga nationer         Korah 

4.    Shaarei Mavet                Maktiel        4 världsliga nationer         Jeroboam 

5.    Abbadon                         Hushiel        7 nationer                                   Ahab 

6.    Shaarei Tzalmavet          Parhiel                                                            Micah 

7.    Gehinnom                                           6 världsliga nationer                  Elisha 
Källa:Raphael, s.175 

 

Detta schema skymtar sedan även i nästkommande text, som är: Rabbi Joshua ben 

Levi and the Seven Compartments of Gehinnom: 

 
Joshua ben Levi vill ner till Gehinnom, men Messias förklarar att levande rättfärdiga inte 

har där att göra. Han söker då Ängeln Kushiel, men han är upptagen. Han går då istället 

till Ängeln Kushiel.[sic!] Som följer honom till elden vid Gehennas portar. Messias var 

också med honom och när de vrickade i Gehinnom fick se Messias, utbrast de: ”Han 

kommer att rädda oss ifrån elden!”  

1.  De visade nu Joshua den första avdelningen, som han gick runt och mätte. När han 

gick runt och mätte så såg han att denna avdelning var 1 mil lång och 1 mil bred och att 

där var öppna hål, och i hålorna var brinnande lejon. Där fanns också två bäckar som de 

vrickade ramlade ner i och blev svalda. Lejonen av eld kastade syndarna i eld.   

2.  När han mätte den andra avdelningen berättades det för honom att här bodde några av 

de världsliga nationerna och deras ledare var Absalom. En ur de världsliga nationerna 

frågade en annan ifrån en världslig nation: -Om vi är här därför att vi vägrade erkänna 

lagen, varför är du då här? – Jag är här av samma orsak, svarade han. Nu frågade alla 

ifrån de världsliga nationer Absalom: - Om du inte har lyssnat så har väl dina förfäder 

lyssnat. Varför har då du blivit straffad? Absalom svarade: - Jag lyssnade inte på mina 
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förfäders förmaningar. Sen berättas att alla i denna avdelning kastas i elden och blir 

förintade. Sen återskapas de, bara för att kastas i elden igen. Detta sker 7 gånger om 

dagen och 3 gånger om natten. Absalom blir besparad detta, eftersom han är en av Kung 

Davids söner. 

3.  Den fjärde avdelningen innehåller sju av de världsliga nationerna och de är straffade 

på samma sätt. Korah är deras ledare. (En ledare är också en syndare men en som fötts in 

i hög, andlig rang innan han syndade. Han har stått på Sinai och sagt: ”Vi skall följa dig, 

och vi skall lyssna.”) Ängeln som delar ut straffen heter Shaftiel. 

Sådär fortsätter det ner till den sjunde avdelningen, och berättelsen avslutas med 

konstaterandet att: Man kan inte se de andra avdelningar på grund av mörkret, för det 

mörker som fanns före Skapelsen av Världen, finns nu där [i Gehenna]. (Min 

översättning och sammanfattning)158 

 

 

Gan Eden 

Texten Life in Gan Eden on the Sabbath berättar att alla döda vilar på Sabbaten. 

Där beskrivs också där hur Gehennas portar slås upp på Sabbaten, och hur alla som 

befinner sig i Gehenna får komma och smaka på Gan Edens glädje så länge 

Sabbaten varar.159 Texten Seder Gan Eden är skriven i kabbalistiska kretsar och det 

finns rykten som säger att Moses de Leon (författaren till det centrala verket inom 

Kabbalismen: Zohar) har skrivt den. Eftersom den rent tekniskt är en midrash, så 

anses den i alla fall tillhöra just medeltida midrashim. En midrash kan vara en 

tolkning av en tolkning av en Torahtext. Detta har sin motsvarighet i 

Sabbatsritualen, där man läser gemensamt ur Torah.160 I Sverige läser man igenom 

hela Torah tillsammans under tre års gudstjänster. Efter att ha läst grundtexten i 

Torah, så läser man förslagsvis en profets siande utifrån samma text, sedan läser 

man kanske en Talmudtext eller en medeltida midrash, som baserar sig på samma 

textavsnitt i Torah.161 I Seder Gan Eden beskrivs Gan Eden på detta sätt: 
 

                                                 
158 Raphael, ss.176-84 
159 Ibid, s.184 
160 Raphael, s.185 
161 Egna iakttagelser vid Sabbatsfirande i Stockholms Stora Synagoga. 
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Tre yttre väggar omvärver Gan Eden, med portar och änglar som vaktar dessa. Vid varje 

vägg finner man en specifik sorts rättfärdiga. Ytterväggarna verkar också som en slags 

transitstationer för dem som straffats nog i Gehenna och de som skall ner till Gehenna 

(efter Hibbut Ha-Kever). Inom själva Gan Eden finns det sju sektioner för de rättfärdiga 

som också har änglar och bibliska förfäder inom sig, som har getts ledarskapet för olika 

sektioner. Schemat för Gan Eden skulle kunna ritas så här: 

 

Tab 1:2 

                                     OLIKA SEKTIONER I GAN EDEN 

Nummer                 Invånare               Huvudängel    Ledare         Kvinnliga rättfärdiga 

 

Första sektionen     De Rättfärdiga     Aralim            Joseph           Batyah(Faraos dotter)  

Andra sektionen     De Upprätta         Hashmalim     Phineas         Yokheved 

Tredje sektionen     De Perfekta         Tarshishim      Eleazar         Miriam(profetissan) 

Fjärde sektionen      De Heliga                                   Aaron           Hulda(profetissan) 

Femte sektionen      De Ångerfulla     Barkiel            Manasseh     Abigail  

Sjätte sektionen       Ej syndande barn Metatron        Joshua           Sarah, Rebecca, 

            Sjunde sektionen    Änglalika varelser                      Abraham,       Rachel och  

                                                                                                Isaac och        Leah(de fyra matri- 

                                                                                                Jacob              arkerna tillhör alla 

      Både 6:e och 7:e) 

Källa:Raphael, ss.185-86  

 

I Seder Gan Eden finns alltså också en detaljerad beskrivning av vad som kommer 

att ske med de rättfärdiga kvinnorna! Detta ju mycket spännande. I de heliga hasid-

skrifterna på Yiddish, som skrevs ifrån 1500-talet till 1800-talet, skrivs det vidare 

om dessa heliga kvinnors öden. Det är här i Seder Gan Eden som fröt sätts.. 

    Seder Gan Eden beskriver också några platser som finns längst in, i det allra 

heligaste av Gan Eden. Dessa är: the Palace of Splendor, the Palace of the Messiah, 

the Palace of the heads of the Academies and the Palace of the Nut. 

    Till sist beskrivs tre väggar som omger det himmelska Gan Eden. Dessa är inte 

desamma som de som beskrevs i början. De första var yttre väggar och dessa sista 
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tre är inre väggar. De kallas: ”The Whisper of the Secret Staircase”, ”The 

Movement of the Lords Laborer” och ”The Garden of the Royal Cloak”.162 

 

Detta är ett litet smakprov på vad medeltida midrashim kan innehålla. Bilderna och 

tankarna om livet efter detta fortsätter att utvecklas under medeltiden och den delen 

av traditionen som jag redovisat i detta kapitlet fullföljer bibliska och rabbinska 

tankemödor men baserar sig framför allt på de apokryfiska fantasierna om Enoks 

resor och följer i samma spår. De berättar om själens resor direkt efter döden, ner i 

Gehenna och upp till Gan Eden. Dessa texter fick inte något stort erkännande i sin 

samtid, och huvudaktörerna i nästa kapitel har stor del i detta icke-erkännande av 

visionära texter, nämligen de medeltida, judiska filosoferna. 

 

 

Medeltida Judiska Filosofer  
Under 600 år  – ifrån 900–1500 e.kr. – skrev judiska, medeltida filosofer mängder 

av texter som direkt inspirerades av kristen, arabisk och grekisk filosofi. Dessa 

texter skrivs i Aristotelisk tradition och liknar inte alls texterna i Midrashim, 

Talmud eller Apokryferna. Filosofer vid namn Gersonides, Saadia Gaon, 

Maimonides och andra, skrev om matematik, astronomi, medicin, naturvetenskap, 

filosofi, lingvistik, litteratur och metafysik. Det som skrevs om själens odödlighet 

och dess öde efter döden, är färgat av tidens kreativitet där kristen skolastik, 

nyplatonism, arabisk kalam-filosofi163 och judiskt tänkande influerade varandra. 

Varje filosof hade sin egen tolkning och idé. Det fanns dock vissa gemensamma 

drag under perioden. Naturligt nog så hade de alla en mycket speciell relation till 

kunskapen i sig, och då inte enbart Torah-kunskap som tidigare generationer talat 

om. Den är också viktig och de judiska filosoferna skriver i rabbinsk tradition, men 

den sekulära vetenskapen och dess idéer färgar också deras syn på livet efter detta.  

Viktiga frågor under perioden var; att bevisa Guds existens, naturens beskaffenhet 

                                                 
162 Raphael, s.186 
163 Kalam betyder guds tal, och kalam-filosofi är den muslimska skolastiska teologin som 
diskuterar religiösa frågor. 
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och Guds attribut; vidare Skapelsens mysterier, Guds försyn och den mänskliga 

friheten. Torah betraktades som uppenbarad ifrån Gud medan grekiskt tänkande 

ansågs vara uttryck för mänsklig rationalism. Filosofernas uppgift blev att 

harmonisera dessa båda traditioner och här följer man skolastikernas exempel, att få 

ihop till synes motsägande textavsnitt eller utsagor till en enhet med hjälp av långa 

förklaringar. Detta var centralt för det intellektuella livet under medeltiden. 

Gemensamt för grekisk och judisk-muslimsk-kristen tradition var tron på den 

odödliga själen. När de beskriver livet efter detta så speglas denna tro i 

beskrivningen av de judiska, centrala begrepp som; Olam Ha-Ba, Gehenna, Gan 

Eden, Gudomlig dom och Återuppståndelsen. Texternas karaktär har inget av det 

visionära eller mytiska över sig. Snarare är de abstrakta och spekulerar snarare än 

beskriver den odödliga själens öde efter döden.164 

 

 

Maimonides 

Maimonides är den störste filosofen av de alla. Han är kanske den störste tänkaren 

och lagtolkaren i hela den judiska historien. Hans hela namn var Moses ben 

Maimon (1135-1204). Han är känd som Maimonides eller Rambam; född i Spanien 

med deporterad därifrån samma år som hans Bar Mitzvah, på grund av den katolska 

kyrkans tvång att judar skulle omvända sig till kristendom. Familjen flyttade sedan 

runt nästan hela Medelhavet. Maimonides mötte så alla miljöer där tidens tankar 

växte fram. Det var under dessa år som han började arbeta med Commentary on the 

Mishnah, den första kompletta kommentaren till Mishnah. Han blev 

chef/ordförande för gamla Kairos judiska menighet och samtidigt läkare vid 

kungliga hovet. Det var under denna period som han skrev färdigt Mishneh Torah 

(1180) och Guide to the Perplexed (1190). Han dog 1204, och sedan dess har judar 

i alla tider sagt: ”From Moses to Moses, there arose none like Moses”.165 

    Eskatologi var inte ett ämne som låg Maimonides varmt om hjärtat. Simcha Paull 

Raphael menar att en av orsakerna till att medvetenheten om den judiska 

                                                 
164 Raphael, ss.235-37 
165 Raphael, ss.244-45 
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traditionen vad gäller synen på livet efter detta är så liten, beror till stor del på 

Maimonides. De texter där han diskuterar ämnet är: Perek Helek (Commentary on 

the Mishnah), Hilkhot Teshuvah (Mishneh Torah) och i Treatise on Ressurection, 

en skrift skriven för att förklara missförstånd i hans tidigare skrifter. Som jag 

nämnde tidigare så är en av hans uppgifter att harmonisera idén om själens 

odödlighet med de bildsprängda visionerna i Talmud och Midrash. Den andra 

uppgiften var att förklara de rabbinska och bibliska idéerna om straff och belöning i 

filosofiska termer.166 

 

 

Perek Helek  

Hela denna text är en kommentar till Mishnah Sanhedrin 10:1, som inleds med 

orden: ”All Israelites have a share in the World to Come” Här antar Maimonides 

rollen som en vis, andlig ledare som skall ordna upp i oredan; den oreda som alla de 

ostrukturerade idéer om eskatologi utgjorde. Bristen på en auktoritativ tolkning och 

tendensen hos massorna att lyssna på legenderna om själens resor och att tolka 

dessa för bokstavligt, sporrade Maimonides.167 

    Han delar upp det judiska folket i fem grupper, där varje grupp får representera 

en världsbild.168 Intressant är att notera det skolastiska arbetssättet, som strukturerat 

löser garnknuten och rullar upp den på ett nystan. Inom dessa grupper så redovisar 

han vad denna grupp anser vara det ultimata Goda och det ultimata Onda. Under 

den Babylonska Fångenskapen så gjorde dualismen sitt inträde, under inflytande av 

Zoroastrismens föreställning om det indivuella ödet efter döden. Här naglas 

dualismen fast ytterligare. Maimonides drar det till sin spets. Han talar om det 

Ultimata Goda och det Ultimata Onda. Det skall vara ordning och reda! 

    Grupp ett tror på Gan Eden som det ultimata Goda. Gan Eden är i deras variant 

full av sinnliga, kroppsliga njutningar. Gehenna är det ultimata Onda, och där är 

gott om kroppsliga smärtor. Helt klart talar Maimonides här om de legendariska, 

medeltida midrashim som var mycket populära hos den stora majoriteten.   
                                                 

166 Ibid, s.246 
167 Ibid, ss.246-47 
168 Ibid, s.247 
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    Grupp två tror, enligt Maimonides, ”på Den Messianska Tiden som det ultimata 

Goda och där kommer alla att vara kungar, Messias leva för evigt och jorden förser 

människorna med färdigbakat bröd, och andra omöjliga ting” (Märk den lite 

förlöjligande ironin.) Det ultimata Onda blir då att en individ inte lyckas vara med 

och uppleva denna Messianska Tid. 

Grupp tre tror det ultimata Goda är Återuppståndelsen, då man blir levande igen 

och återvänder till familjen. Det ultimata onda blir då att inte bli återuppstånden. 

    Grupp fyra tror det ultimata goda är att lyckas/vara lycklig här i detta livet. Om 

man inte följer Torahs bud, så upplever man istället det ultimata Onda, som är 

olycka i detta livet. 

    Grupp fem tror på alla ovanstående fenomen sammanslaget, vara det ultimata 

Goda. Först Messias, som återuppväcker de döda och leder dem till Gan Eden där 

de dricker och äter så länge jorden och himlen består. Det onda blir då avsaknaden 

av allt detta.  

     Orsaken till att han använt begrepp som Ultimata Goda och Onda, kommer i 

nästa stycke, då han frågar sig om någon verkligen ställer sig själv frågan vad som 

är det ultimata goda. Och sen fortsätter Maimonides att förlöjliga judars sätt att 

diskutera Den Kommande Världens detaljer; istället för att fråga sig vad som är det 

goda så har man frågat sig huruvuda man kommer att vara klädd eller naken vid 

återuppståndelsen och så vidare.169  

Samtidigt som man som kristen, sekulariserad akademiker känner igen sig i 

Maimonides världsbild, så är det värt att notera hur han undlåter att ha respekt för 

Niggun; det speciella tonfall och sätt att konversera som är typiskt för Talmud.  

    I det här fallet är det dock de medeltida Midrashim som han strider mot, och som 

han tycker får folk att tänka på livet efter detta i fundamentalistiska och 

materialistiska termer. Enligt Maimonides borde man istället förstå Torah 

metaforiskt.170 

 

 

                                                 
169 Raphael, ss.247-49 
170 Raphael, ss.248-49 
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Olam Ha-Ba i Perek Helek 

I Perek Helek beskrivs Olam Ha-Ba i dualistiska termer. Kroppen är kropp och 

själen är själ. De är två helt distinkta och åtskilda enheter. Maimonides skriver: 

 
Just as a blind man cannot perceive colours, nor a deaf man hear sounds, nor a eunuch 

feel sexual desire, so bodies [of human beings] cannot attain spiritual delights. And just 

as fish do not know the element of fire because they live in its opposite, so are the 

pleasures of the spiritual world unknown to this world of flesh. (Commentary on the 

Mishnah s.123)171 

 

Sinnena är alltså inte kapabla att erfara andlighet; så inte heller känslorna. Den 

spirituella världen, där livet efter detta ingår, var alltså ägnad åt själen. Man kunde 

dock genom intellektuell möda och kontemplation av Gud, få del av de andliga 

nöjena. Det är alltså kunskapen som står i högsätet.172 Gersonides, en annan 

medeltida filosof, drog denna tanke ännu längre och påstod att det enda man tog 

med sig till andra sidan var kunskapen, och att man i Gan Eden skulle få ägna sig 

helt och hållet åt intellektuellt arbete, befriad ifrån känslor!173 

    Olam Ha-Ba blir i Maimonides tolkning en ickekroppslig plats där den odödliga 

själen har erhållit kunskap om det gudomliga.174 

Maimonides delar upp själen i tre delar, enligt Aristoteles: 

1. En vegetativ aspekt, som sköter näringsintag och fortplantning. 

2. En sensorisk aspekt, som sköter rörelser, perception och fantasi. 

3. En rationell aspekt, som sköter resonerandet.  

De två första förstörs vid dödsögonblicket medan den tredje aspekten är den som 

tillskansat sig Gudsmedvetande. Denna del är odödlig och får uppleva Olam Ha-Ba. 

Denna uppdelning påverkade Kabbalisterna under samma tid, men annars går 

Maimonides åt det rakt motsatta hållet. Han förvandlar en djup och gammal 

rabbinsk tradition av föreställningar om livet efter detta, till rationalistisk medeltida 

                                                 
171 Ibid, s.249 
172 Ibid, s.249 
173 Ibid, s.261 
174 Raphael, s.250 
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filosofi. Intressant är att Olam Ha-Ba hos Maimonides blir en plats för den odödliga 

själen dit de rättfärdiga färdas direkt efter döden.175 

 

 

Gudomlig Rättvisa i Perek Helek 

För Maimonides blir det Ultimata Onda att själen stängs av och blir avskuren så att 

den inte lever för evigt. Det bibliska konceptet karet(skära av) är källan för 

Maimonides uppfattning. Karet beskrivs i 4 Mos. 15:31: ”That soul shall be utterly 

cut off.”176 För att inte bli avskuren utan leva för evigt och uppleva Olam Ha-Ba, 

skall man göra mitzvots. Här kommer han in på orsaken till att man begår Mitzvah. 

Orsaken skall vara kärlek till Gud, och inte för att få en belöning (som att få 

uppleva Olam Ha-Ba). ”The reward of a mitzvah is a mitzvah and the reward of a 

sin is a sin.” (M.Avot 4:2)177 178 

    Maimonides ser själens gemenskap med Gud som sin skildring av det 

individuella ödet efter döden. Sedan låter han Messianska Tiden, Olam Ha-Ba och 

Återuppståndelsen gestalta det kollektiva ödet för hela Israel. Han är en av de första 

att lyckas kombinera individuell och kollektiv eskatologi.179 

 

 

Återuppståndelsen 

Samtidigt som Maimonides kunde skriva: ”The resurrection of the dead is one of 

the cardinal principles established by Moses our teacher, peace be on him.”, så 

uppkom det en debatt bland hans samtida där en grupp menade att 

återuppståndelsen, så som den kommenterats i Bibeln och Talmud, kunde tolkas 

                                                 
175 Ibid, ss.250-51 
176 Den svenska översättningen (Bibel 2000)missar denna betydelse, då ordalydelsen där är: 
”Han måste utstötas”. 
177 Ibid, s.251 
178 Den vaksamme kan här se ett möjligt källsprång till Luther, som ju hade som en av sina 
största drivkrafter att ångern inte skulle komma ur skräck för straffet, utan för sin egen 
skull. Den goda handlingen skulle med omvänd argumentation i så fall inte komma med 
tanke på belöningen. Luther hade mängder med föreställningar tagna ifrån det judiska, och 
var samtidigt en inbiten antisemit. 
179 Raphael, s.252 
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allegoriskt. I anslutning till den diskussionen så fanns det de som stödde denna 

allegoriska tolkning med argument tagna ur Maimonides texter, där hans tal om den 

rent spirituella (icke-kroppsliga) upplevelsen av Olam Ha-Ba, kunde tolkas som att 

han inte trodde på återuppståndelsen. Denna konflikt eskalerade och det uppkom 

grupper som anklagade Maimonides för hans tal om Olam Ha-ba utan fysiska 

kroppar, ledde till tvivel på återuppståndelsen. Ur detta sammanhang kom skriften 

Treatise on Resurrection.180 

    Kroppen kommer att återförenas med själen, slår Maimonides fast. Medan själen 

och dess odödlighet är ett naturligt fenomen[!] och således går att förstå med 

intellektuell deduktion, så är återuppståndelsen en gudomlig intervention och 

egentligen inte föremål för diskussion, utan hör tron till.181 Louis Jacobs, som är 

ortodox jude, menar dock att återuppståndelsen inte var en central tanke hos 

Maimonides, och att de spirituella uppöevelserna hos den eviga själen var viktigare. 

Återuppståndelsen hos Maimonides var dessutom bara temporär eftersom man, 

efter att man återuppstått, dog en gång till och sedan levde vidare som evig själ.182 

 

Maimonides är en dualist. Själen skärs antingen av eller också får den uppleva 

Olam Ha-Ba. Hans åsikt att de andliga upplevelserna i Olam Ha-ba är bortom 

mänsklig kunskap eller förståelse, har påverkat majoriteten av det judiska folket att, 

fram till i dag, tro att livet efter detta är någonting som judar inte har någon 

uppfattning om.183 

 

 

Medeltida Kabbalism 
Ifrån 1200 till 1400-talet i framförallt Spanien, och i Palestina på 1500-talet, så 

växte det fram en mysticism som kom att gå under namnet Kabbalism. Dess mest 

centrala text är Zohar, som är en mysticistisk kommentar till Torah. Denna 

innehåller bland annat en mycket sofistikerad beskrivning av själens öde efter 

                                                 
180 Ibid, s.255 
181 Ibid, s.256 
182 Jacobs, s.159 
183 Raphael, s.258 
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döden. Vad som är förvånansvärt är att denna rika, esoteriska visdom florerade och 

kom fram med mängder av texter, samtidigt som Maimonides och den 

rationalistiska skolan av Aristoteliska filosofer. Ur samma kontext och samma 

tradition, växte alltså två sinsemellan väldigt olika grenar av det judiska fram.184 

    Under medeltiden var det i stora delar av den judiska världen, mysticismen som 

var normerande. Än idag är det så att många av de föreställningar som är direkt 

mysticistiska påverkar det dagliga livet för alla judar, eftersom många av de böner 

och texter som läses i synagogan har kabbalistiska föreställningar inom sig. En del 

av texterna är dessutom skrivna av kabbalister. Medvetenheten om detta och om 

Kabbalism över huvud taget försvann och förträngdes under det rationalistiska 

1800-talet. Ända sedan dess har detta arv varit lite förlöjligat och åsidosatt.185 Det 

var 1800-talets reformjudar som var mest rationalistiska och vända mot det 

sekulära. Idag är det många reformjudar, tillsammans med generationerna ifrån 

”new age”-generationen och representanter ifrån kabbalistiska och hasidska kretsar, 

som står för en andlig pånyttfödelse. Jewish Renewal Movement är ett exempel på 

ett sådant samarbete. Rockstjärnan Madonnas Kabbalism är ett symtom, ingen 

orsak. Intressant i sammanhanget är dock att både S.P. Raphael, som kommer ifrån 

Hasid och New Age-kretsar, och Jack Riemer, som är konservativ men rabbinernas 

rabbin för många fler än de konservativa rabbinerna, nämner Jewish Renewal 

Movement som en viktig orsak till denna nyandlighet. Att Morten Narrowe, som 

intervjuas nedan, känner Salomon Shaktar-Shalomi som är Raphaels andliga 

mentor, bevisar ingenting men är spännande i sammanhanget.  

    Kabbalah betyder ”att ta emot” och ifrån början överfördes dess kunskap ifrån 

lärare til elev, muntligen. Det fanns en skepsis mot att skriva ned sina insikter, men 

så småningom skrevs de ned. Många av texterna försvann och ibland försvann delar 

av texter, så att det som nu finns är dåligt översatt och fragmentariskt. Dess ibland 

kryptiska karaktär gör källforskningen mycket svår. Gershom Scholem gjorde ett 

                                                 
184 Ibid, s.273 
185 Ibid, s.274 
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enormt arbete under 1900-talet och hans Dan räddade en del källor samtidigt som 

hans arbete visade på hur Kabbalah påverkat judisk historia.186 

 

Det finns en bok som är den mest betydelsefulla och det är The book of Splendor, 

eller Sefer Ha-Zohar. Traditionen säger att kabbalisten Moses ben Shem Tov de 

Leon skrev boken någon gång mellan 1280-86, men en annan tradition menar att 

den är så gammal som ifrån 100-talet e.kr. och att den skrevs av Shimon ben 

Yochai. Lingvistisk forskning visar dock på så många termer i texten som hör till 

medeltiden, men också att språken i texten är så olika, att det måste ha varit fler 

författare till texten än Moses de Leon.187 

    Zohar är, vid sidan om medeltida midrashim, den viktigaste källan för att förstå 

judisk syn på livet efter detta. Någon systematiserad, kabbalistisk syn på livet efter 

detta fanns dock inte vid den tidpunkt då den skrevs. Detta gjorde att det fanns stor 

plats för improvisation och fantasi, men också att en enda sida i Zohar kan 

innehålla motsägande utsagor om själens öde efter döden.188 Inom judendomen, och 

då särskilt i Talmud och Zohar, så är inte detta ett problem utan ses som ett bevis på 

att diskussionsunderlaget är brett. 

 

Själens tredelning 

Som vi såg så delade Maimonides upp själen i tre delar, och det är delvid därifrån 

som den kabbalistiska tredelningen kommer ifrån. Begreppen Nefesh, Ruah och 

Neshamah återfinns i Bibeln, där de betyder ande. Maimonides utvecklade detta till 

att Nefesh betydde den vegetativa aspekten, Ruah den animala och Neshamah den 

intellektuella aspekten.189  

    I Zohar är Nefesh den lägsta nivån hos själen. Det är den vitala energin som 

håller igång systemet, och den kommer in i kroppen när individen föds. Ruah är 

den andra nivån och förmedlar den kraft som kommer ifrån Neshamah till Nefesh. 

Ruah föds när medvetandet föds. Neshamah är den tredje nivån och är en slags 

                                                 
186 Raphael, ss.275-76 
187 Ibid, s.276 
188 Ibid, s.277 
189 Raphael, s.278 
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brygga mellan den mänskliga och den gudomliga nivån; mellan en person och Gud. 

När den utvecklas så ökar den högre medvetenheten och förmågan att förstå de 

gudomliga mysterierna. Neshamah föds när man börjar studera Torah och följer 

buden. Dessa tre aspekter av själen utgör en enhet.190 

    Hayyah and Yehidah är ytterligare två aspekter som bara en fåtal utvalda 

personer får uppleva. De represtenterar de sublimaste nivåerna av intuitiv 

kognition.  Dessa två aspekter är också del av själens enhet.191  

    En tolkning av den femdelade själen är följande: nefesh - medvetande, ruah  - 

känslomässig medvetenhet, neshamah – intellekt, hayyah – gudomlig livskraft; 

yehidah – förmågan att vara unik. Denna femdelade modell fanns inte beskriven i 

Zohar men blev snabbt en central tanke inom kabbalismen.192 Simcha Paull 

Raphael använder denna femdelade modell när han beskriver den samtida modellen 

för livet efter detta.  

 

 

Själens öde efter döden. 

Aspekten nefesh stannar med kroppen i graven då en individ dör, enligt Zohar. I 

graven utstår den Hibbut Ha-Kever: 

 
Nefesh remains in the grave until the body is decomposed and turned into dust, during 

whick time it flits about in this world, seeking to mingle witk the living and to learn their 

troubles…  (Zohar 2, 141b–142a)193 

 

Ruah går ett annat öde till mötes. Ruah straffas för sina synder i Gehenna under 12 

månader: 

 
the ruah is purified in gehenna, whence it goes forth roaming about the world and 

visiting the grave….After twelve months the whole is att rest; the body reposes in the 

dust and the solu is clad in its luminous vestment. (Zohar 1, 226a-226b)194 
                                                 

190 Ibid, ss.278-79 
191 Ibid, s.280 
192 Ibid, s.281 
193 Raphael, s.281 
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När ruah är renad i Gehenna så fortsätter den. Det heter att ruah vandrar till Lägre 

Gan Eden: 
 

Ruah enters the earthly Garden [i.e. Lower Gan Eden] and there dons a likeness which is 

in the semblance of the body it tenanted in this world: that likeness being, as it were, a 

garment with which the spirit robes itself, so that there it may enjoy the delights of the 

radiant Garden. (Zohar 2, 141b)195 

 

Neshamah återvänder till Övre Gan Eden, som är dess källa. Orsaken till det är att 

Neshamah kan inte synda. Där upplever den olika sorters gudomlig glädje och nåd: 

 
After the death of the body, the neshamah…ascends at once to her place, the region 

from whence she emanated [ Upper Gan Eden], and for her sake the light is kindled to 

shine above. She never again descends to earth….(Zohar 2, 141b)196 

 

Detta är kärnan av Zohar’s syn på själens resa efter döden. 

De högre aspekterna – Hayyah och Yehidah – behåller kontakten med det 

gudomliga. Den kontakt som ett fåtal personer lyckats uppnå i livet. De forslas då 

upp till den evigt flytande, himmelska strömmen, som kallas bundle of life.197  

 

 

Gudomlig dom 

Då ens liv prövas ett antal gånger både innan och efter döden, så gäller det att leva 

etiskt, ärligt och vara vördnadsfull gentemot Gud. Zohar’s centrala tankar hur livet 

bör levas för att ens vandringar efter döden skall bli så bra som möjligt, är 

desamma som hos rabbinerna.198  

                                                                                                                                                 
194 Ibid, s.281 
195 Ibid, s.282 
196 Ibid, s.282 
197 Raphael, s.282 
198 Ibid, ss.282-83 
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 Domedagen är en process som är igång hela tiden. Varje år vid nyår (Rosh Ha-

Shanah) bestäms individens öde inför det kommande året av Gud. Om döden är i 

antågande för en individ, så flyttas hans skugga ifrån de levande till de döda 30 

dagar innan döden kommer. Själen har då 30 dagar på sig till förberedelser.199  

    På sjukbädden görs en utvärdering. Om den sjuke har levt gott, så får han leva. 

Om han har begått mängder av synder, dör han.200  

    Vid dödsögonblicket står själen och kroppen sida vid sida och beskriver sina 

goda gärningar. Detta är innan de skiljs åt. Detta är Domedagen; dagen då böckerna 

öppnas och åklagarna kommer fram.201 

 

 

Döendet och dödsvisioner 

Vid dödsögonblicket – enligt Zohar – så kommer en himmelsk ande till honom, och 

det är denna ande som ger de döende kraften att se. Vad är det då den döende 

ser?202 

 

1. De ser Adam. Efter att ha anklagat honom för att vara orsaken till att de dött, 

säger Adam: - Jag bröt mot ett bud, och blev dömd. Tänk efter hur många du 

brutit.203 

2. Den gudomliga närvaron av Gud, kallas Shekhinah och är hans kvinnliga 

aspekt. Den döende får en vision av Shekhinah. Det är först när man sett 

Shekhinah som man vet att man inte kommer att återvända till de levande. 

Själens längtan efter Shekhinah underlättar döendet, för även den mest 

syndfulle av människor får en liten glimt av henne.204  

3. När individen dött, skall man stänga ögonen så att visionen av Shekhinah inte 

störs av dödsängeln. Men om den döde tittar upp så står han där, 

skräckinjagande; redo att tortera och omintetgöra med sitt svärd. Väggarna 

                                                 
199 Ibid, ss.284-85 
200 Ibid, ss.285-86 
201 Ibid, s.286 
202 Ibid, ss.286-87 
203 Raphael, s.288 
204 Ibid, ss.288-89 
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runt dödsängeln brinner med en eld som kommer ifrån honom. Han är täckt 

med ögon och sätter skräck i både kropp och själ hos den döende. Själen till 

den döende går då igenom varje del av kroppen och frågar om det är ok att den 

drar vidare. Den döende försöker att inte titta på dödsängeln, men han kan inte 

komma undan. När han så ger upp och ser rakt på honom med öppna ögon, så 

skiljs kroppen och själen åt. Det bästa sättet att undå dödsängeln är att studera 

Torah och göra Mitzvahs. När en rättfärdig man lämnar denna världen så 

kommer fyra skyddsänglar och skyddar honom ifrån dödsängeln. De 

eskorterar honom ifrån denna världen till nästa med en kyss. För den 

orättfärdige så kan inte dödsängeln nå neshamah-aspekten av själen. Resten 

utsätts för smärta och tortyr.205 

4. Livet i repris. ”When God desires to take back a man’s spririt, all the days that 

he lived in this world pass before him in rewiew” (Zohar 1,221b). Varje 

person har en ängel som skriver ner allt man gör och allt man säger. Den 

nyligen döde får sedan skriva under ett skriftligt erkännande, varefter kroppen 

och själen splittras. Denna livs-repris fanns som idé hos rabbinerna och finns 

även i nästan alla religiösa traditioner samt i mängder av samtida vittnesmål 

vad gäller nära-döden upplevelser.206 

 

Själen avlägsnar sig ifrån kroppen 

Kabbalisterna vidareutvecklade idén om Hibbut Ha-Kever (Gravens smärta) och 

enligt dem så varade den i 3 till 7 dagar. Under dessa dagar pendlar den som levt i 

sinnlighet mellan graven och huset där de ännu levande nära och kära lever. När 

sedan själen skall lämna kroppen, så är även detta smärtsamt både kroppsligt och 

känslomässigt. ”[no time] is more violent than the day when the spirit separates 

from the body.” (Zohar 1,245a)207 

    Att komma ihåg sitt namn, är inte lätt när man går igenom så många känslor och 

så mycket smärta. När Dumah – de dödas vakt – kommer emot en så frågar han vad 

ens hebreiska namn är. Om man då kommer ihåg det så forslas man snabbare, och 
                                                 

205 Ibid, ss.289-90 
206 Raphael, ss.290-91 
207 Raphael, ss.291-93 
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med mindre smärta, upp igenom det himmelska systemet. En andlig övning går ut 

på att man tar reda på sitt andliga namn och mediterar över det, för att hjälpa själen 

vid dödsögonblicket. Själens namn är ett textstycke ur Torah som börjar med 

samma bokstav som ens namn och slutar med samma bokstav som ens namn 

slutar.208  

    För att rena själen ifrån orenheter innan den slungas ner i Gehenna, så slungas de 

riktigt orättfärdiga själarna ifrån den ena änden av universum till den andra, av två 

änglar. Denna reningsprocess kallas Kaf Ha-Kela, eller katapulten. Den beskrivs 

också som en kosmisk centrifug.209  

    Vid beskrivningen av aspekten ruahs väg efter döden ovan, så beskrevs också 

hur ruah klädde sig själv i en dräkt. Detta är en slags spirituell dräkt som gör det 

möjligt att uppleva vandringarna efter döden.210  

 

 

Gehenna och Gan Eden  

Några detaljerade beskrivningar av Gehenna och Gan Eden får inte plats här. Vad 

som händer under den Kabbalistiska epoken, och då speciellt i Zohar, är att det sker 

en psykologisering av hela beskrivningen. Ens psykologiska karaktär i detta livet 

blir renad och transformerad, så att det sätt man levt återspeglar straffet i Gehenna. 

När sedan ruah kommer till Lägre Gan Eden så är det sublima känslor den 

upplever. I Övre Gan Eden upplever Neshamah de lätta, andliga tankarna som 

tänkts i livet och där kommunicerar själen direkt med Gud. Tolkningen av själens 

upplevelser i dessa världar blir av alltmer psykologisk karaktär. Gehenna och Gan 

Eden är inte bara platser där det delas ut straff och belöning. De är mer som olika 

stadier av medvetenhet som speglar ens känslomässiga och mentala medvetenhet 

som man hade då man levde.211 
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210 Ibid, ss.296-98 
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Gilgul – återfödelse 

Under kabbalistisk tid integrerades tanken på återfödelse med judendomen. Detta 

skulle ske efter att själen renats och hamnat i bundle of life, som var den högst 

belägna platsen i Gan Eden. Rationalismen under 1800-talet förträngde och gömde 

undan kunskapen om att stora delar av det judiska folket trott på återfödelse. På 

hebreiska heter denna idé om återfödelse gilgul, som betyder hjul eller revolution. 

Idén om gilgul kom att påverka hela idétraditionen om livet efter detta. I och med 

att själarna nu ansågs fortsätta vandra efter bundle of life, så var hela systemet i 

konstant rörelse.212  

    I biblisk, rabbinsk och medeltida midrashim finns inga bevis för att man under 

dessa perioder skulle ha trott på återfödelse. Var kom då denna idé ifrån? Idéns 

rötter finns inom Hinduismen och Platonsk filosofi. Ifrån 200-talet och framåt så 

fanns denna idé hos många små kristna och judiska sekter. Till exempel hos både 

judiska och kristna gnostiker och manikéer. Gershom Sholem  tror att de gnostiska 

judarna kan ha påverkat kabbalisterna, men det kan också ha varit Katarerna (de 

rena) som påverkade dem. Katarerna, som var besläktade med manikéerna, trodde 

bland annat213 att man kunde återfödas. Dessa levde nära de kabbalistiska kretsarna 

i södra Frankrike. Hur som helst så sipprade tanken på återfödelse in i det judiska 

tänkandet.214  

    Precis som det inom buddismen finns Bodhisattvas så finns inom judendomen 

föreställningen om att även de rättfärdiga skall återfödas, för att hjälpa de levande 

att leva rätt. Även gilgul hade som syfte att få människan att studera Torah, följa 

                                                 
212 Ibid, s.314 
213 De ansåg att det fanns två gudar. En som styrde över den osynliga och andliga världen 
och en som styrde över den synliga. Denna förre var god och den senare ond. Människan 
var fast i den onde gudens kretslopp, och målet var att komma ur detta. Detta skedde 
genom consalementum,; en slags handpåläggelse som man ansåg att Jesus idkat men som 
blivit bortglömt. Eftersom det räckte med denna handpåläggelse för att komma ur 
kretsloppet så väntade man till man blev sjuk eller låg för döden. Man förnekade den 
Katolska kyrkans sakrament, och var självklart förföljda av densamma. Man fick dock 
många adelsmän med sig och lyckades överleva i sydfrankrike ganska länge. Enorma 
borgar, som innehöll hela städer där Katarerna bodde, finns bevarade än idag.  

 
214 Raphael, s.315 
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buden och göra mitzvas. Med gilgul blev bara perspektivet större och uttrycket 

”domedagen pågår ständigt” fick med gilgul  en djupare belysning.215 

    Eftersom människan är Guds avbild, så är målet med själavandringen att rena 

själens alla fem aspekter och bli denna avbild. Det anses att man då lever i direkt 

kommunikation med the godhead.216  

 

 

Återuppståndelsen 

Även kabbalister trodde på återuppståndelsen.  Den återuppståndnes kropp skulle 

vara helt andliggjord och förändrad. Trots denna syn så diskuterade de även  den 

mycket intressanta frågan om vilken kropp man skulle komma att återfödas i, om 

man levt många liv. Svaret är enkelt: den sista av kropparna som själen slog rot i 

kommer att återuppstå.217 

    Det som gör återuppståndelsen så spännande i förhållande till återfödelsen, är 

synen på kroppen. Själen kan, enligt Zohar, bara vidmakthålla den medvetenhet och 

resultatet av de mitzvot som kroppen utfört i livet. När en själ blivit lik Guds avbild 

efter mängder av återfödelser, så är det inte förrän den iklätt sig en återuppstånden 

kropp som den kan förverkliga Guds avbilds potential.  Den mycket positiva synen 

på kroppen och den gammaltestamentliga synen på själen och kroppen som en 

enhet, får här sitt stöd i en föreställning som inbegriper 2000 år av tänkande.218  

     

Kabbalistisk syn på livet efter detta är alltså mer psykologiserad. Vad skulle hända 

härnäst?  

 

 

Hasidisk tid 
Av uttrymmesskäl görs en kort sammanfattning av vad Hasidrörelsen innebar och 

låter en av hasidberättelserna tala för sig själv. 
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217 Ibid, s.324-25 
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Hasid-rörelsen är en mysticistisk rörelse som föddes i Ukraina på 1700-talet av den 

karismatiske predikaren Rabbi Israel Baal Shem Tov. Han lät innerlig extas och 

religiös hetta gå före dogmer och lagar. (Observera likheten med den kristna 

frikyrkorörelsen som föddes under samma period) Han utmanade den 

överintellektuella, rabbinska judendomen och gjorde det med berättelser, 

innerlighet och mysticism; inte minst inför den egna personen vilket sedan 

utvecklades till att gälla de hasidska rabbinerna över lag. De kallades tzaddik (den 

rättfärdige), och de ansågs ha direkt kontakt med Gud och vara en manifestation av 

Gud här på jorden.219 I stycket om kabbalistisk syn på återfödelse och 

återuppståndelse nämner jag föreställningen om att bli Guds avbild. Denna 

föreställning var central i skapandet av tzaddik, som sågs som en slags bodhisatva 

som hade förverkligat denna guds avbild och nu hjälpte andra att förverkliga den. 

En utlöpare av Hasidrörelsen blev Lubavitchrörelsen, som påstår att en rabbi 

Schneerson – som dog 1994 – är Messias. De talar alltid om honom i presens.  

    Kritiken mot Hasid-rörelsen var enorm ifrån hela den judiska världen. De ansåg 

att hasidrörelen inte hade respekt för Talmud och gamla traditioner. Hur som helst 

så spred sig denna folkliga rörelse som en löpeld. Den talade till de outbildade 

massorna, som med hasidrörelsen fick tillgång till Isaac Lurias och Moses de Leons 

kabbalistiska visdom.220 

 

Hos hasidrörelsen fanns det aldrig någon tvekan huruvida livet fortsatte efter döden 

eller inte. Hasidrörelsen förvaltade och berikade den stora traditionen av 

föreställningar om livet efter detta. De hasidiska historierna inbegriper och 

återspeglar det kabbalistiska tankarna om livet efter detta, och de gör det på ett 

pedagogiskt sätt som får lyssnaren att förstå att man inte skall vara rädd. Istället 

skall  man lugnt se fram emot döden som spirituell händelse och ett steg på själens 

vandringar genom de olika världarna.221  

 
                                                 

219 Ibid, ss.329-30 
220 Raphael, ss.329-30 
221 Ibid, s.331-34 
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Raphael presenterar en historia ifrån Shivhei Ha-Besht som tar upp temat gudomlig 

dom, samtidigt som den beskriver en nära-döden upplevelse: 
 

Once, the son of the holy rabbi, our teacher and rabbi Mikhel of Zolochev, was very 

sick. At that moment news reached the rabbi that in a certain country they wanted to 

burn the holy books of the rabbi, our teacher, Jacob Joseph of Polonnoye. The rabbi left 

his home, and he told the members of his household that if, God forbid, his son should 

die, they should wait with the burial until he returns home. After his departure, the boy 

fell into a lethargy…snd they thought the boy was dead. After three days he began to 

perspire, and his soul returned to his body. When he recovered he told them all that had 

happened. 

    As soon as his soul left his body an angel took him and brought him to a palace. The 

angel did not have permission to enter into the palace, and he entered the palace alone. 

He stood at the doot and saw that the great court was in session. He saw two messengers 

carrying a book containing his good deeds, but the scale was unbalanced until they 

brought in a third book, which was the book of the sufferings he had endured…Then, 

many of the sins were eliminated. Nevertheless, they wanted to sentence him to death 

because of what remained. They were about to pronounce the sentence. At that moment 

his father, our rabbi and teacher, Mikhel, made a noisy entrance and cried out that they 

wanted to burn the books of Jacob Joseph….When he saw his son standing in the door, 

he said to him, ”My son, what are you doing here?” 

    He answered him: ”I have been standing here for a long time, and I do not know why. 

Please say something in my favor.” 

    He said: ”If I do not forget, I will speak well of you.” And again he shouted about the 

books as he had done the first time. 

    The court answered: ”This matter does not belng to our court but to the one who is 

higher than the higher watcheth (Predikaren 5:7), and so on.” 

    The rabbi departed and he did not remember to mention his son. In the meantime the 

holy rabbi, our techer, the author, Jacob Joseph, ascended to this palace, and he also 

cried out, weeping and complaining greatly because they wanted to burn his holy books. 

Jacob Joseph saw him standing at the door, and he asked him: ”What are you doing 

here?” He answered him as he had before, and he asked him to speak in his favor. Jacob 

Joseph answered him as his father had: ” If I do not forget, I will speak well of you.” 

Afterward he went away as well, and the boy stood in despair because he had no one to 
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support him. Immediately a great sound was heard and all the worlds resounded, and 

they announced: ”Clear the way. The Besht himself is coming into the palace.” The 

Besht himself saw him standing at the door and asked him: ”What business do you have 

here?”     

    He answered him as he had before: ”I asked my master, my father, and the rabbi of 

the holy community of Polonnoye to speak in my favor, but they forgot. Therefore, I ask 

you, your holy honor, to speak.”  

    The rabbi asked the court to let the boy go in peace. He told him to return home. He 

wanted to stay there a little longer to see what the Besht was going to do there. At once 

two men came and took him with them. The found a putrid corpse lying on the floor and 

they told him: ”Enter into that corpse,” but he absolutely refused. He cried and appealed 

to them but they hit him and made him eneter in spite of himself. When he entered the 

corpse he began to perspire. 

(källa: S.P Raphael, Jewish Views of the Afterlife (New Yersey,Aronson,1994), s. 343-

44) 

 

För den intresserade finns ett kapitel i Raphaels bok som är en samtida modell av 

synen på livet efter detta, som syntetiserar kabbalistiskt tänkande med en samtida 

psykologisk modell. Denna modell har även hämtat inspiration ifrån Buddistiskt 

och Hinduistiskt tänkande; framför allt har Tibetan Book of the Dead används. I ett 

sammanhang där forskning om nära-döden upplevelser och döendet är ett självklart 

forskningsobjekt, målar Raphael upp en strukturerad och fantasieggande bild av 

livet efter detta.222  

  

 

 

 

 

 

 
                                                 

222 Raphael, kap 10 
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Del 2 

Intervjuer med företrädare för den Judiska Församlingen i 

Stockholm. 
 

Med kunskap om den rika judiska traditionen vad gäller synen på livet efter detta, 

gick jag så för att tala med några judiska företrädare om denna syn. Hypotesen inför 

dessa intervjuer var: - Det finns en medvetenhet om en lång och rik tradition av 

föreställningar om livet efter döden inom judendomen. Enligt den hypotetisk-

deduktiva metoden är alltså intervjuerna en slags källforskning där allt 

intervjuobjekten säger är utsagor som tolkas gentemot hypotesen och den tradition 

som beskrivits ovan. Stämmer hypotesen med utsagorna, så kan den därmed 

verifieras. Stämmer den inte så kan den falsifieras, men därmed inte sagt att 

slutsatserna blir mindre spännande. 

 

 

Intervju med Eva Apperia, församlingspedagog 

När jag anländer till församlinghuset står Eva inne hos sekreteraren och knappar på 

sin mobiltelefon. När hon får se mig, frågar hon: -”Vad var det du skulle skriva 

om?” Jag svarar att jag skall skriva om judisk syn på livet efter detta, varpå hon ser 

mig djupt i ögonen och säger: -”Det har vi ingen.”  

Vi skall ses om en timme, så Eva säger åt mig att gå och dricka kaffe, och att vi ses 

sen: -”Då skall jag ta döden ur dig.” 

 

Apperia är född i Sverige före andra världskriget. Hennes föräldrar dör tidigt och 

hon växer upp med sin morbror och moster i Tyskland. Eftersom föräldrarna var 

läkare så vill hennes morbror och moster att hon också skall bli det. Hon flyr dock 

till USA för att studera moderna språk. Väl där studerar hon istället klassiska språk 

på Princeton University; gifter sig och skaffar flera barn. Efter ett långt liv i USA, 

omkommer hela hennes familj i en bilolycka och efter det är Eva stum i flera år. 

När hon kommer ur sin stumhet börjar hon studera teologi på Leo Beck Institute i 
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New York (Innan dess har hon under lång tid bedrivit privata studier för Louis 

Jacobs) och när hon är färdig med det, flyttar hon till Sverige där hon nu arbetar 

som församlingspedagog. Rykten om henne når mig ända till Värmland, och de 

berättar att hon är lika kunnig som rabbinerna och en stor tillgång för församlingen. 

 

Jag frågar: - ”Tror du på ett liv efter detta?” 

Apperia: - ”Jag tror på en fortsättning, men jag har inga bilder. Judendomen har 

vaga och motsägelsefulla bilder, eller uppfattningar om livet efter detta. 

Judendomen har två centrala tankar som den tror på, och det är återuppståndelsen 

vid Messianska Tiden i en kroppslig gestalt på jorden och tron på själens 

odödlighet.”  

Jag: - ”Är inte detta motsägelsefulla idéer? Hur får du ihop dessa?” 

Apperia: - ”I väntan på den Messianska Tiden hamnar man i Olam Ha-Ba. 

Maimonides menar att man först återuppstår vid den Messianska Tiden och att man 

sedan dör igen, varefter man lever för evigt i ett slags kroppslöst tillstånd.” 

Jag: - ”Vad är rättvisa, sett ur evighetens perspektiv? 

Eva: - ”Rättvisa är att man får stå till svars för sina handlingar. De rättfärdiga sitter 

i Guds strålglans i en bankett och äter odjuret/leviatan som då blivit kosher. De som 

ej varit rättfärdiga får 11 månader på sig att ångra sig. Om de inte ångrar sig 

utplånas de till intet, vilket är den största skräcken hos judar eftersom livet i sig har 

ett absolut värde. Högtiderna – hur stora och heliga de än är – kan avslutas när som 

helst för att rädda liv. Traditionell judendom skulle citera predikaren: ”Kroppen 

återvänder till jorden, och själen återvänder till Gud.”, men vad som händer får vi 

tids nog se. En annan uppfattning är att belöningen i livet efter detta är studier. Vi 

judar längtar knappast efter änglavingar.” 

Jag: - Finns det ett ökat intresse för judendom? 

Eva: - ”Ja, både hos judarna själva och hos konvertiter. Samhället är otryggt och 

många är pressade av att samhället stället för stora krav, eller inga alls. Många 

söker sig till rent flum. Sedan, efter ett par år ytterligare, så söker sig många till de 

etablerade religionerna. Vilken det blir, är ofta en slump. Att många unga judar 

söker sig till ortodoxa församlingar tycker jag är synd, eftersom de då ofta blir 
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intoleranta. Judiskt tänkande ställer ständigt frågor som leder till nya frågor och ett 

studium som leder till vidare studium. Detta studium leder dock inte till 

innovationer. Innovationer är inte ansedda, utan anseende får man genom att tänka 

som de stora rabbinerna; gå i deras fotspår.”   

    Som avslutning berättar Eva för mig att judar inte sysselsätter sig med tankar om 

döden, och att hon först var skeptiskt till min frågeställning och mitt syfte. 

 

Ovanstående intervjureferat innehåller de frågor som rör uppsatsen. När man 

diskuterar det judiska kommer man alltid in på sidospår som är intressanta, men de 

tas inte med här. Intervjuerna redovisas okommenterade, för att sedan under 

rubriken deduktion kommenteras i förhållande till källorna/traditionen och 

hypotesen. 

 

 

Intervju med Philip Spectre, rabbin i Stockholms Judiska Församling 

Philip kommer in i sitt rum med en stor kopp koffeinfritt kaffe, där jag redan sitter i 

en soffa. Mitt första intryck av honom är att han är positiv; en optimist. Det visar 

sig stämma. Någonstans mitt i intervjun berättar han en historia: ”En rabbin 

kommer upp till himlen, och han hinner se hur Dumah släpper in en busschaufför 

till Gan Eden. Själv blir han hänvisad till Gehenna. -Varför släppte du in honom, 

men inte mig? Jo, för när du predikade så sov alla, och inte bara det; kvinnor och 

män sov tillsammans, men när han körde buss, då bad alla.” 

    Philip föddes 1938 i Buffalo och har varit konservativ rabbin sedan 1967 och han 

utbildade sig i Jewish Theologian Seminar of America i New York. Efter det har 

han varit i Israel i 39 år. Han har en fru och tre barn; och barnbarn. 

 

Jag: -”Hur ser du på livet efter detta? 

Spectre: -”Vi judar tror på något som kallas end of days och vid den tiden kommer 

Messias att komma och de som då är döda kommer att återuppstå. Världen kommer 

att vara i fred och alla är då lyckliga.  

Jag: -”Hur ser livet ut på andra sidan döden?” 
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Spectre: -”I Talmud finns en text som berättar om en rabbin som dog och sedan 

kom tillbaka. Han fick frågan hur det var på andra sidan, och svarade att allt som 

var uppåt var neråt, och allt som var neråt var upp. Änglar är inget som vi ger 

speciellt stor plats även om de finns. Helvetet är ingen stark bild223. Att vara 

rättfärdig påverkar hur du får det i livet efter döden. För att betraktas som rättfärdig 

så måste du ångra dig en dag innan du dör. Men du vet ju aldrig när du dör, eller 

hur? Så du måste ångra dig varje dag! Livet efter detta har att göra med detta livet. 

Det är inte de döda som ber till Gud. Det är vi som måste be till Gud.”  

    Sedan berättar Philip en legend om Gilgul, eller the spinning of the souls, och jag 

märker hur jag sträcker på ryggen och höjer min vaksamhet: ”The spinning of soul 

handlar om att de dödas själar snurrar runt Jerusalem när det är dags för 

återuppståndelsen. De som är begravda i Jerusalem återuppstår först. De som inte 

begravt i Jerusalem beger sig dit, och eftersom det är så många så bildas en mängd 

cirklar i luften. Detta är the spinning of souls. Sensmoralen i berättelsen är att 

Jerusalem är viktig.” 

    Philip är inte svårpratad. Han fortsätter: -” Livet är som livet efter detta, och du 

tar ingenting med dig än ditt goda namn. Hasidjudarna har fest vid årsdagen till 

deras rabbis dödsdag!” 

 

Nu börjar Philip prata om sorgeritualer: - ” När någon dör, så har de närmaste 

anhöriga vissa hållpunkter som arbetats fram av de oändliga rader Hevra Kaddisha 

(en begravnings och sorgesektion inom församlingen som funnits genom 

millenierna. I tre dagar är det helt legitimt att den sörjande är helt stum. I ytterligare 

4 dagar får hon/han stanna inom hemmets fyra väggar. Då kommer vänner och 

församlingsmedlemmar på besök för att visa sitt deltagande. Efter sju dagar 

kommer rabbinen och tar den sörjande med på en promenad runt kvarteret. I 

ytterligare 30 dagar är livet riktat främst mot hemmet och männen behöver inte raka 

sig och man behöver inte byta kläder lika ofta som man annars gör. Efter 30 dagar 

kan man börja gå ut, till exempel besöka graven. Sorgetiden är sedan ett år och 

                                                 
223 Philip använder utrycket strong image som implicit bär på betydelsen viktig. 
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under det året läser man kaddish-bönen i synagogan. Man bör vara restriktiv med 

teaterbesök och musik under detta år.” 

Jag: - ”Vet de döda vad vi gör?” 

Spectre: - ”Det finns en hel regnbåge av föreställningar om kontakt med de döda 

och annan mystik, men jag anser att det är heresi att försöka få kontakt med de 

döda; ja till och med ren vidskepelse. Min lärare, Abraham Joshua Heschel, sa 

alltid: ’det finns inga svar, bara djupare och djupare frågor’.” 

 

 

Intervju med Morten Narrowe, överrabbin i Stockholms Judiska Församling 

Morten Narrowe är född i Philadelphia 1932 och är liksom Philip, utbildad vid 

Jewish Theologian Seminar i New York. Han gick där ett decennium tidigare än 

Philip. 

    Under mitt första besök i Stockholm hinner inte Morten Narrowe träffa mig. När 

jag väntar på att Eva skall komma, ser jag honom i hans rum och säger hej. På de 

två minuter vi ser varandra så hinner han plocka ner Torah och citera 2 

Mackabéerboken, där – enligt honom – himmel och helvete föds; han ger mig en 

bok som handlar som döendet, sorgeriter och klagosånger samt önskar mig lycka 

till. Efter detta möte förstår jag att det vore matnyttigt att få en pratstund med 

honom. Jag lyckas få en timme eftersom han är upptagen av att skriva sin 

självbiografi, plus att hans engagemang i församlingen verkar vara mycket stort 

fastän han är pensionerad. Bägge gångerna som jag satt i hans rum kom det in 

någon som ville berätta något livsavgörande för honom/henne; sorg och glädje. 

 

Mötet med Morten inleds med att jag beskriver hur jag vill att mötet skall utmynna, 

nämligen med att han beskriver sin egen syn på livet efter detta och förklarar varför 

judar ofta förnekar den långa tradition av bildrika föreställningar om livet efter 

detta som ändå finns. 

    Morten: -”Det är enkelt!” Morten nämner Jesaja, och plockar samtidigt ner 

Torah. Det blir mycket bokplockande tillsammans med Morten. Han nämner Daniel 

12:2, Hesekiel 37:3-6,11-12. Dessa handlar om återuppståndelsen. Sedan tar han 
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fram Jesaja 26:19, och nämner för mig att skuggornas land i detta sammanhang kan 

tolkas som slutet på sabbaten, och att man får liv/uppstår igen på nästkommande 

sabbat. Hoppet gäller alltså detta högst vardagsnära alternativ. Morten tar dessa 

exempel för att visa att det finns mycket litet stöd för kabbalahliknande visioner i 

Torah.  

    Jag: - ”Hur ser du då på alla de judiska skrifter som beskriver själens resa efter         

döden?” 

    Morten: - ”Jag kan ta ett exempel. Uttrycket bundle of life, tolkas i Zohar som en 

plats där själarna hamnar efter att de gått igenom alla reningsprocesser i Gehenna 

och Gan Eden. Där väntar de på återfödelsen; gilgul. Men om man läser texten, 

(bokplockning igen: Denna term återfinns i 1 Sam 25:29 där Abigail, som senare 

skulle bli Davids fru säger: ”If any man sets out to pursue you, and take your life, 

your life shall be bound up in the bond of life [tzror ha-hayyim].”) så kan man tolka 

bundle of life som om Navals hustru Avigajil talar om att David skall leva länge, 

och inte att han skall komma upp till en himmelsk plats där de renade själarna 

befinner sig. Ju mindre man kan, desto mer fantiserar man. Personligen har jag ett 

hopp men jag har inga egentliga bilder. Något finns det där, för livsenergin finns ju 

och vart tar den vägen när man dör? Jag sympatiserar med Maimonides som talar 

om den gyllene medelvägen.”  

    Jag berättar en anekdot om Salomon Shaktar-Shalomi, som Morten Narrowe 

känner, där Salomon som trettonåring besöker en yeshiva (torahskola) i Belgien 

efter andra världskriget. Hans upplevelser under kriget har gjort honom cynisk, och 

när han hör sina generationskamrater tala om hur man i livet efter detta kommer att 

få äta bröd som bakar sig självt och hur vinet kommer att ymna ur osinliga källor, 

så hånar han dem. Rabbinen frågar honom om han vill höra en text skriven av en av 

de allra störta tänkarna inom judendomen, som håller med honom? Han läser då ur 

Guide to the Perplex av Maimonides som handlar om tvivel inför eftervärldens 

sinnliga gestalt så som den beskrivs i medeltida midrashim och talar istället om 

själens evighet och upphöjda, lätta känsloupplevelser. Salomon tappar hakan och 

börjar en lång, andlig resa. 
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    Här händer något märkligt i intervjun. Morten ser berörd ut för första gången, 

och han börjar prata om skepsis. Att lärare kanske borde visa sin egen skepsis mer 

för att den inte skall förbli hemlig och därmed kanske mer lockande. Sen säger 

Morten att man – angående synen på själens resa efter döden, uttrycket bundle of 

life och så vidare – att det kabbalistiska påverkat böner och liturgi inom hela 

judendomen, men man måste hålla det enkelt för att alla skall förstå. 

Jag: - ”Hur är det med det faktum att judar inte tror på evigt straff i helvetet, utan 

att tiden i Gehenna är 12 månader och ses som en reningsprocess mer än ett straff?” 

Morten: - ”Nu tänker du som en jude!?” 

 

 

Deduktion 

Min hypotes inför mötet med dessa tre företrädare var: - Det finns en medvetenhet 

om en lång och rik tradition av föreställningar rörande livet efter döden inom 

judendomen. Hur förhåller sig då deras svar till hypotesen och till den judiska 

tanketraditionen?  

     

Eva Apperias första reaktion på min frågeställning indikerar att hypotesen är helt 

felaktig. Hon skall ta döden ur mig. Reaktionen är vanlig. Kanske inte så helt 

förnekande, men näst intill. Efter rationalismen och sedan Holocaust, så är det en 

naturlig reaktion. Man vill koncentrera sig på livet. Men när blir denna attityd ett 

förnekande av traditionen? När blir den ett problem för dem som behöver hjälp med 

att förstå vad som händer med deras anhöriga döda?  

    Nästa utsaga är lika vanlig. Apperia säger att hon tror på en fortsättning, men att 

hon inte har några bilder. Hon nämner att judendomen har vaga och motsägelsefulla 

bilder av livet efter detta, men själv har hon inga bilder. Hon stödjer sig på 

Maimonides. Det är hans sätt att se. Hon visar att det finns en rik tradition, men att 

hon tror på det bildlösa livet efter döden. I meningen efter nämns återuppståndelsen 

vid Messianska Tiden och tron på själens odödlighet. Maimonides trodde ju på 

återuppståndelsen och att man då skulle få en kropp, men att man skulle dö igen 

och att själen då levde vidare i ett viktlöst, icke-sinnligt tillstånd. Vad Apperia här 
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har gett svar på är att det finns en tradition, men att hon inte bejakar hela denna 

utan bara delar. Hon är konservativ judinna och är således ett barn av 

rationalismen; en del av rationalismen som tror på sekulär utbildning men samtidigt 

har lärt sig att de fem moseböckerna är av gudomligt ursprung, medan återstoden 

av Torah är skrivet av människor och möjligtvis gudomligt inspirerade. 

Konservativa lärare på Jewish Theologian Seminar (där alla tre intervjuobjekt är 

utbildade) tycker inte om Kabbalah, men eftersom de är akademiker så är ju alla 

källor intressanta i förhållande till den kunskapsförvaltande akademin. 
 

Att rättvisa för Apperia är att man får stå till svars för sina handlingar, ger eko ner 

till rabbinsk tid då det viktiga, teologiska styrinstrumentet var att man skulle leva 

etiskt (studera Torah och göra Mitzvot) och få belöning för det, eller leva oetisk och 

få straff. Som ni ser så är Apperia mycket medveten om sin tradition av 

föreställningar om livet efter detta, trots sin första reaktion där hon skulle ta döden 

ur mig.  

    Nästa utsaga är mycket intressant med tanke på att hon inte har några bilder av 

livet efter detta, och att hon står Maimonides nära. Hon säger att de rättfärdiga sitter 

i Guds strålglans i en bankett och äter odjuret/leviatan, som då blivit kosher. Först 

så är det anmärkningsvärt att S.P. Raphael inte har med ett ord om Leviatan, som är 

ett odjur som skapades tillsammans med fiskar på femte dagen och som bär upp 

världen på sina axlar. Det skrivs om Leviatan i Talmud och i det grekiska tänkandet 

fanns en föreställning om en liknande fisk. Men, det är inte förrän i medeltida 

midrashim (Shevet Mussar och Bachya) och Zohar, som det talas om att den äts 

upp i Olam Ha-Ba. Här ser vi hur de olika traditionerna går in i varandra och är 

svåra att skilja åt. Apperia är akademiskt utbildad och kan ha stött på dessa källor 

som akademiker och de har kanske sedan i sin tur påverkat hennes tro, men inte 

bara det. Maimonides icke-sinnliga visioner om livet efter detta påverkade det 

Kabbalistiska tänkandet. Förutom att inspireras av Maimonides uppdelning av 

själen, så blev de Kabbalistiska visionerna av livet efter detta mycket inspirerade av 

de medeltida filosofernas tankar om själens odödlighet och de bildlösa 

känsloupplevelserna i Gehenna och Gan Eden. Leviatans kött mättar inte; utan är 
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andlig föda. I och med denna utsaga så bevisar Apperia att det finns en tradition 

som hon är medveten om, och att det finns en kontakt mellan en person som 

förnekar att judarna har en syn på döden, och de rika traditionen av föreställningar 

om döden och livet därefter. 
 

Att man har 11 månader på sig att ångra sig i Gehenna, är en föreställning som 

delas av så gott som alla judar och är häpnadsväckande bara för en kristen som är 

uppväxt i en tradition där det eviga straffet är en vanlig föreställning.224 Apperia 

säger: ”Om de inte ångrar sig, så utplånas de till intet, vilket är den största skräcken 

för judar eftersom livet i sig har ett absolut värde” Föreställningen hos Maimonides 

om vad som var det ultimata onda, var att bli av med möjligheten för själen av leva 

för evigt; speglad i det hebreiska ordet karet (skära av). Här kommer Apperia in på 

att livet har ett absolut värde, och att en högtid kan avbrytas om liv måste räddas. 

Det finns legender som framhåller livets absoluta värde igenom den judiska 

historien, men sagt i detta sammanhang så blir det märkligt eftersom karet nämns i 

sammanhang med Gehenna och ånger, och har i sig perspektivet själens odödlighet. 

Vad Apperia gör här är att tala om syndare som dött och sitter nederst i Gehenna 

och vägrar ångra sig. Då kan de väl inte utplånas ur livet? De utplånas ifrån 

möjligheten att leva för evigt.  

    Enligt S.P. Raphael så är det väldigt vanligt att rabbiner och 

församlingsmedlemmar svarar att livet är viktigare än livet efter döden hos 

judendomen (när de får fragan om judar har en syn på livet efter detta), och att detta 

skapar problem; eftersom det inte är sant. Visst, livet har ett absolut värde för judar, 

men att förneka evighetens perspektiv i samma mening – som Apperia gör – pekar 

på hur judendom, enligt Raphael, blivit en här och nu-religion i både judars och 

icke-judars föreställning. Denna föreställning inbegriper också en syn att judar inte 

tror på livet efter detta.225 I början av mitt arbete hörde jag talas om kristna präster 

som ordagrant påstod just det, vilket efter en lång resa genom denna tradition låter 

absurt. 

                                                 
224 Se t.ex. Guds stad av Augustinus 
225 Raphael, ss.12-13 
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Hennes sista ord om att judar inte sysselsätter sig med tankar om döden, 

understryker ovanstående resonemang. Så långt kan vi se skymten av en tradition i 

de svar jag fått, men samtidigt kommer en komplex bild fram där det finns en vilja 

att dölja traditionen av tankar runt döden, döendet och livet därefter. En del av 

förklaringen till det är Rationalismen, Maimonides spirit is spirit, body is body och 

Holocaust, men är det hela sanningen?226 
 

Spectre säger mot slutet av intervjun att livet efter döden inte är hans favoritämne. 

Han är optimisten som står mitt i livet. När han berättar om de olika 

föreställningarna skrapar han på ytan och räknar upp de centrala begreppen utan att 

gå in på djupare analyser av dem, eller textställen som stödjer dessa.  

    Under beskrivningen av sorgeåret sitter jag och tänker på Hibbut Ha-kever och 

de olika själsliga resor och upplevelser som är parallella med de sörjandes kalender, 

för den avlidne.  De antal dagar som Spectre nämner (3,7,30 och sedan ett helt år) 

är förankrade i det kabbalistiska schemat för själens resa, men det är inget som 

intresserar Spectre. Han ser livet och de levande. Gott nog. Spectre är en mycket 

trevlig och jovialisk person som beskriver sorgeritualer som hjälpt många komma 

ur sin sorg snabbare än till exempel sekulariserade svenskar som lämnas ensamma i 

sina lägenheter med en tv-apparat och minnena. Spectre är en typisk representant 

för this-worldly judaism, och bekräftar alla de S.P. Raphaels utsagor om denna 

judiska typ.  

    Den sista utsagan om att det är heresi att försöka kontakta de döda, är en 

gammal, biblisk föreställning som redan under rabbinsk tid ifrågasattes och 

betvivlades. Hade jag enbart träffat Spectre för att göra intervju, så hade 

undersökningen om hypotesens riktighet närmat sig svaret nej, med tillägget: inte 

enligt intervjuobjektets svar. Visserligen säger Spectre att det finns en regnbåge av 

föreställningar, men de är aldrig på agendan. I detta sammanhang, med fler 

intervjuobjekt, så medverkar dock Spectres svar inte till att stjälpa hypotesen utan 
                                                 

226 Ser man på Torah’s berättarteknik så är den mycket ordknapp och lapidarisk, vilket gör 
den till en text som nästan ropar på tolkningar av olika slag. Det är som om texten säger till 
läsaren: - fyll i mig/fyll ut mig! Men finns det inte en ganska tydlig parallell här? Lika 
lapidarisk som Torah-texten är, lika kortfattade är flertalet judar när de blir ombedda att 
tala om livet efter döden.   
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utgör exempel på en slags attityd som, enligt S.P. Raphael, är mycket vanlig och 

vars bärare inte intresserar sig för den rika traditionen av föreställningar om livet 

efter detta. 
 

Om Spectre står i livet med en något ytlig kunskap om den tradition jag intresserar 

mig för, så står Morten Narrowe med fötterna djupt nedsjunkna i traditionen, men 

är ändå mitt i livet och utgör en viktig punkt för många människor i samtidens 

församlingsliv. Han är beläst, öppen och inspirerande. Han har gått samma 

utbildning som Spectre. Att han gått 10 år innan Spectre borde ju tyda på att den 

rationalistiska skolan påverkat honom ännu mer, och till en början verka det vara 

sant. Han ger  exempel ur traditionen hur man kan förneka att de kabbalistiska 

visionerna/tolkningarna har stöd i Torah, och hans påståenden är intressanta. Själv 

tror han inte på ett liv efter detta men har ett hopp. Han har inga egentliga bilder, 

precis som Apperia, och lierar sig i mångt och mycket med den Maimonidiska 

traditionen. Narrowe är medveten om de olika grenarna i hela den judiska 

traditionen rörande livet efter detta, och han tar en ståndpunkt som är…typisk för 

en konservativ rabbin. 

    När jag berättar anekdoten om Shaktar-Shalomi så händer något. Vad? Det 

verkar som om Narrowe är berörd, och han talar om skepsis, att hålla hemligt och 

nämner – på tal om bundle of life - hur det kabbalistiska påverkat liturgin och 

böner, men att man måste hålla det enkelt för att alla skall förstå. Att hålla sin 

skepsis hemlig, låter som något som han upplevt. Om vi antar att hans lärare i sin 

ensamhet läste både medeltida midrashim, Zohar och hasidlegender men aldrig 

berättade om sina tankar runt dessa – i alla fall inte att de födde skepsis hos dem – 

så indikerar Narrowes sätt att bli berörd av min berättelse, att samma skepsis skulle 

kunna finnas även hos honom. Att hålla det enkelt för att alla skall förstå, indikerar 

två saker. För det första speglar det hans roll som konservativ rabbin, vilken kanske 

också tvingar honom att tänka som just en konservativ rabbin. För Narrowes del så 

är hans sociala personlighet och känsla av att vilja hjälpa andra när man kan, något 

som förstärker denna aspekt. För det andra speglar uttalandet av det finns en 

komplikationsgrad, eller komplexitet, som han sällan får utlopp för. Kombinerat 
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med uttalandet om hemlig skepsis, och det faktum att han först förklarar sin 

inomvärldsliga tolkning av bundle of life, och sedan nämner just detta begrepp som 

ett exempel på att man måste hålla det enkelt; så tyder det på att det finns något 

under ytan som jag inte kommer åt under detta korta möte. För mig framstår 

Narrowe som en person som är öppen och känslosam, samtidigt som det finns ett 

stort djup i känslorna och i tankelivet. Under arbetets gång så har jag många gånger 

tänkt tanken att personligheten påverkar om man är öppen för det mystika och/eller 

det visionära. Narrowes uppväxt och bakgrund har skolat honom till en 

pragmatiker, men han beskriver den rationalistiska tiden, 1850-1950, som något 

som är passerat och lite passé. Även detta indikerar att Narrowe tänker tankar som 

han inte avslöjar för mig. Synd, men intressant. 
 

Så mötet med Narrowe visar att hypotesens tradition finns, även om den inte till 

fullo omfamnas av honom. Sprickan i denna grundmurade misstro mot det 

midrashiska, kabbalistiska, hasidska arvet, är intressant och skulle kunna vara ett 

tecken på en rörelse av andligt uppvaknande i tiden. Det vore dock att dra alltför 

långtgående slutsatser utifrån en spekulation.   
 

Slutsatsen utifrån alla tre intervjuerna blir dock att det finns en medvetenhet om den 

långa och rika traditionen rörande föreställningar om livet efter detta. Den är olika 

stor hos intervjuobjekten men ändå förvånansvärt stor med tanke på att de alla tre är 

utbildade av rabbiner som hyllade Rationalismen och Maimonides samtidigt som 

de var skeptiska till det kabbalistiska. Trots att Narrowe, Apperia och Spectre växt 

upp under en tid då this-worldly judaism haft sin storhetsperiod, så har de – i olika 

grad – utvecklat tankar rörande stora delar av den tradition jag försökt beskriva 

huvuddragen av i uppsatsens första del. Klart är att de kan sin läxa. De kan allt det 

man skall kunna för att fungera som rabbin eller församlingspedagog. I Apperias 

och Narrowes fall får jag en bestämd känsla att det finns mycket mer att gräva fram 

vad gäller kunskap om mer smala och mysticistiska grenar inom judendomen, om 

det fanns tid. Inte så att jag ifrågasätter deras ståndpunkter; bara att kunskapen hos 

dem är stor och att samtalen med dem skulle ha varit mycket intressanta om vi haft 

mer tid. 
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Sammanfattning 

I denna uppsats så har jag försökt beskriva den rika och varierade tradition av 

tankar rörande livet efter detta inom judendomen. Dess första del är en litterär 

studie och dess andra baserar sig på tre intervjuer av religiösa representater. Den 

första delen innehåller en beskrivning av tankens utveckling genom historien, vad 

gäller ämnet livet efter detta. Källorna som tar upp ämnet, visar upp en stor mängd 

fascinerande intellektuellt och konstnärligt arbete. Jag har försökt följa tankens väg 

och hur den utvecklats, så att läsaren kan se hur en tanke lett till en annan och hur 

varje periods tänkande är influerat av sin kontext. Bilden är inte homogen. I judisk 

historia så har det alltid funnits en tillåtande attityd till impulsen att säga det 

motsatta till den allmänna åsikten, och att inkludera dessa i Texterna som sedan 

sparades för framtiden. Trots detta, så har influenser ifrån viktiga filosofer, 

förändringar i historien (upplysningen och holocaust) och både vanliga attityder 

och fördomar, satt ämnet livet efter detta utanför agendan. Det är inte ovanligt att 

en rabbin – till dags dato – som får frågan vad judar tror om livet efter 

döden,svarar: - ”Vi har ingen syn på livet efter döden. Vi är en livets religion.” När 

jag började jobba med denna uppsats, sa en vän till mig att en kristen präst sagt 

samma sak: - ”Judar har ingen syn på livet efter detta.” Denna uppsats visar att de 

har fel, men jag mötte ett märkligt motstånd. Efter att ha läst massor om den rika 

tradition av föreställningar om livet efter detta inom judendomen, så var det en 

smula chockerande och överraskande att få svaret ”vi har ingen syn på livet efter 

döden”, när jag beskrev min uppgift för ett av intervjuobjekten. Den andra delen av 

uppsatsen försöker besvara frågan huruvida det finns en medvetenhet om den rika 

och djupa tradition rörande föreställningar om livet efter detta, eller inte. Trots 

motståndet, visade de intervjuade upp en stor kunskap även om delar av traditionen 

som de förnekade. Mitt hopp och min ambition med denna uppsats är att den som 

läser den skall känna sig guidad in i judiskt sätt att tänka, mer än att få svar på vad 

som kommer att hända efter döden. Om jag lyckas visa läsaren min egen 

fascination av kombinationen mellan lekfullhet och djupt allvar i judiskt tänkande; 

då har jag lyckats. 
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