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Sammandrag 

 

Uppsatsen syfte är att undersöka de hebreiska begreppen neshama och ruach och att jämför dessa 

med varandra. 

 

Neshama är ett sällsynt begrepp som bara används 24 gånger i den hebreiska bibeln. Ruach däremot 

är ett vanligt begrepp som används 378 gånger. Begreppen är delvis synonyma när de betecknar 

andedräkt, både Guds och människans andedräkt, och när de betecknar livskraft. Utöver detta har 

båda begreppen betydelser som inte täcks av det respektive andra begreppet: Neshama används t.ex. 

som kollektivbeteckning för varelser, det som andas, en betydelse som ruach inte har. Ruach 

däremot kan beteckna individuella andliga varelser, som lögnens ande, en betydelse som neshama 

inte har. 

 

I skapelsen är det endast människan som explicit får neshama men neshama kan också användas för 

djur om dessa följer människornas lott. Att djur kan ha ruach är obestridd. Uppsatsens analys visar 

att det finns tydliga tecken på att neshama bär på en association till antingen skapelsen eller till 

syndafloden, en association som ruach inte har. Dessutom visar uppsatsens analys att det finns 

indikationer att Jobs bok står i dialog med Jesajaboken. Och slutligen finns det ett kiastiskt mönster 

i användningen av ruach i Psaltaren som indikerar att psalm 77 och psalm 78 kan vara de centrala 

psalmerna i Psaltaren. 
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1 Inledning 

 

Jag trodde länge att det var ruach, Guds ande, som människan fick vid skapelsen, tills jag en dag 

läste den hebreiska texten och upptäckte att det var någonting annat som Gud gav människan, 

nämligen neshama. Detta gjorde mig nyfiken: Var det en synonym till ruach eller var det någonting 

annat? Vad är skillnad mellan dessa två begrepp? Är det olika gudomliga krafter som är verksamma 

i människan? Hur hänger det liv som människan fick och Guds ande ihop? Och hur fortsätter denna 

tanke i Nya testamentet, där t.ex. Paulus i 2 Kor 5:17 skriver att den som är i Kristus är en ny 

skapelse och Jesus i Joh 10:10 säger om sig själv att Han har kommit för att Hans får skall ha liv 

och liv i överflöd. Inte alla dessa frågor kunde undersökas och besvaras i denna uppsats. 

 

Under arbetet med uppsatsen visade det sig att neshama är ett sällsynt begrepp som används endast 

24 gånger i den hebreiska bibeln. Några få böcker använder begreppet förhållandevis ofta medan en 

majoritet av böckerna inte alls använder sig av begreppet. Ruach däremot är ett mycket vanligt 

begrepp och används 378 gånger i den hebreiska bibeln. En majoritet av böckerna använder sig av 

ruach och också för ruach finns det böcker som använder sig av begreppet betydligt oftare än andra. 

Det finns 7 böcker som varken använder sig av neshama eller ruach. 

 

Det är en glädje om man under uppsatsens arbete gör oväntade upptäckter: Det finns tydliga 

indikationer att Jobs bok står i dialog till Jesaja. Dessutom visar användningen av ruach i Psaltaren 

ett kiastiskt mönster som tyder på att psalmerna 77 och 78 kan vara de centrala psalmerna i 

Psaltaren. Dessa fynd behöver självklart styrkas med ytterligare undersökningar, för att kunna 

framföras som en försvarbar tes. 

 

Uppsatsen vill närma sig bibelns texter på dess egna premisser och utgår från den värld som 

presenteras där. Eller för att använda Wilsons ord: "Honor the existing form of the text and seek to 

explore the effects of its final shape on the reader" (Wilson 2007:282). Bibelns texter återspeglar en 

värld där andar, mirakler mm. har varit en självklar del av livet. Uppsatsen gör inga försök att tolka 

sådana texter på ett annat sätt för att anpassa dessa texter till en annan verklighetsuppfattning som 

kanske skulle kännas mer bekvämt för nutidens människor i Sverige. 

 

 

1.1 Syfte och hypotes 

 

Uppsatsens syfte är att undersöka betydelsen av två hebreiska substantiv: neshama och ruach och att 

jämföra dessa med varandra. 

 

Uppsatsens överordnade frågeställningar är: 

 

Vad betyder begreppen? 

 

I vilken omfattning är de synonymer och hur skiljer sig de sig åt? 

 

Vilka teologiska slutsatser kan man dra utifrån analysens resultat? 

 

Uppsatsens hypotes är att begreppen neshama och ruach är delvis synonyma och att ruach har 

betydelser som neshama inte har och vice versa, att neshama har betydelser som ruach inte har.  
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1.2 Avgränsning 

 

I den hebreiska bibeln används neshama 24 gånger. Alla dessa texter undersöks i uppsatsen. 

Uppsatsen undersöker däremot inte hur begreppen används i de apokryfiska texterna. Uppsatsen 

jämför två hebreiska begrepp med varandra och tar endast hänsyn till texter som är skrivna på 

hebreiska. Uppsatsen undersöker alltså inte Dan 5:23 och Syr 9:13 som både är skrivna på 

arameiska. 

 

Ruach används 378 gånger i den hebreiska bibeln. Ruach är mer än 15 gånger vanligare än 

neshama, vilket gör det nödvändigt att begränsa sig till ett urval av texter. Den första begränsningen 

sker genom val av böcker: Uppsatsen undersöker endast texter i de böcker som också använder sig 

av neshama. Inom dessa böcker läggs ett särskilt vikt på texter som verkar ha en liknande betydelse 

som neshama men uppsatsen väljer några texter som har en säregen betydelse, för att visa på ruachs 

bredd. En konsekvens av detta val är att användningen av begreppet ruach inte undersöks i sin 

helhet utan framför allt i sin relation till neshama.  

 

När det finns olika texter som har en liknande begreppsanvändning, som Josuaboken, så väljs den 

text som innehåller mindre textkritiska problem eftersom en text som är entydig ger en bättre 

utgångspunkt för tolkning och slutsatser. 

 

I Jes 42:14 förekommer ett hapax legomen, som är den enda verbformen till neshama som finns i 

den hebreiska bibeln (se t.ex. Lamberty-Zielinski 1986:669). Uppsatsen tar inte upp denna form 

eftersom uppsatsens syfte är att jämföra substantivet neshama med substantivet ruach. 

 

Inom de valda böckerna läggs särskild vikt på de texter där ruach verkar ha en liknande betydelse 

som neshama. 

 

 

 

1.3 Disposition och metod 

 

Uppsatsen undersöker betydelsen av begreppen neshama och ruach, i vilken omfattning de är 

synonyma och hur de skiljer sig åt. Att ruach har många fler betydelser än neshama är uppenbart 

och framgår genom en kort blick i en ordbok. Uppsatsens huvudfokus ligger på neshama. Neshama 

är analysens utgångspunkt. 

 

Uppsatsens analys är induktiv och den metod som används för att genomföra analysen är den 

exegetiska litterära analysen, vilken Hayes och Holladay kallar för ”grammatical criticism”, dvs. 

grammatisk analys (Hayes/Holladay 2007:72 ff.). Med hjälp av den grammatiska analysen 

undersöks textens syntax, dvs. språkets form, meningens struktur och hur orden i en mening 

relaterar till varandra. Uppsatsen följer Hayes och Holladays rekommendation att i ett första steg 

använda en konkordans för att få en överblick om begreppens användning (Hayes/Holladay 

2007:77 f). Konkordansen som uppsatsen använder sig av är Lisowskis ”Konkordanz zum 

Hebräischen Alten Testament” (1981). Lisowski skiljer begreppen beroende på om de används som 

objekt eller som subjekt. Därefter listas alla användningar uppdelad efter bibelböcker. Uppsatsens 

urval av texter är baserad på Lisowskis översikt, men utan att ta hänsyn till dess grammatiska 

indelning. Istället delas för uppsatsen alla användningar in i olika kategorier utifrån begreppens 

betydelsefält, för att utifrån dessa göra ett urval av relevanta texter. En sammanställning av 

begreppens alla förekomster enligt Lisowski finns i appendix 1 för neshama och i appendix 2 för 

ruach. Huvudsyftet med denna sammanställning var att underlätta arbetet med uppsatsen genom att 

få en översikt över de olika begreppsanvändningarna. Andra indelningar och kategorier är tänkbara. 
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Utöver den grammatiska analysen använder sig uppsatsen också av den metod som Hayes och 

Holladay kallar för “literary criticism”. “Literary criticism” innebär att en särskild fokus kommer att 

läggas vid begreppens och textens kontext för att bättre förstå de olika betydelsefälten. En textdel 

står i ett ömsesidigt beroendeförhållande till sin kontext. Den bidrar till helhetens mening men 

härleder också sin mening från helheten (Hayes/Holladay 2007:94). 

 

Begreppet “literary criticism” är inte detsamma som litterärkritik i meningen av källkritik som 

försöker rekonstruera ett hypotetiskt original, dvs. ”ursprungstexten” som ansågs ligga bakom de 

bevarade texter som vi har idag. Uppsatsen utgår från den text som vi har idag i form av den 

masoretiska texten såsom den framträder i Biblica Hebraica Stuttgartensia. Relevanta textkritiska 

problem kommer att tas hänsyn till i den omfattning som de är relevanta för uppsatsen. Också i 

frågan om versindelning följer uppsatsen den masoretiska texten. 

 

När det är relevant tas även hänsyn till talarperspektivet, dvs. ur vilket perspektiv en text är skriven. 

Detta gäller särskild för Jobs bok.  Det är skillnad om det är Gud själv som talar i en text eller om 

det är en oklok människa som talar utan att förstå. Talarens trovärdighet påverkar innehållets 

trovärdighet, vilket i sin tur kan påverka trovärdigheten av en begreppsanvändning, särskild när den 

avviker från en standardbegreppsanvändning. Man behöver helt enkelt räkna med att någon som 

inte vet bättre, också kan använda sig av ett begrepp på ett ovanligt eller felaktigt sätt. Om det 

däremot är Gud som talar i en text, då är det orubbligt. Ingen författare eller redaktör som har 

respekt för Gud skulle lägga in en felaktig begreppstolkning i Guds tal. 

 

Uppsatsen undersöker först neshamas betydelse och därefter ruachs betydelse, för att sedan jämföra 

de båda begreppen med varandra. När det kommer till de meningar som använder sig av båda 

begreppen så diskuteras i kapitlet om neshama endast neshamas betydelse, så långt som detta är 

möjligt. Ruachs betydelse i dessa texter diskuteras i kapitlet om ruach. Där undersöks också 

begreppens relation till varandra.  

 

Eftersom ett begrepp kan förändra sin betydelse och användning över tid (så t ex. Hayes/Holladay 

2007:80) är undersökningen av begreppsanvändningen uppdelade efter bibelböcker. Även om dessa 

böcker kan ha tillkommit över en lång tid så ligger det nära till hands att räkna med en hyfsat 

stringens i begreppsanvändningen. 

 

Uppsatsen lägger särskild fokus på de tio meningar som använder sig av både neshama och ruach. 

Ett annat fokus ligger på skapelse- och syndaflodsberättelserna eftersom dessa berättelser är 

centrala grundberättelser som andra bibeltexter tar upp eller refererar till.  

 

Alla översättningar är mina egna om inte annat anges. Närhet till den hebreiska texten var i detta 

sammanhang viktigare än stilistisk skönhet. 

 

 

 

1.4 Forskningsöversikt 

 

Det finns, så vitt känt, inget arbete som systematiskt jämför ruach och neshama med varandra. 

Däremot finns det arbeten som behandlar ruach och inom detta arbete även behandlar närliggande 

begrepp som neshama, lev och nefesh i begränsad omfattning. Många arbeten utgår ifrån en 

synonymitet mellan neshama och ruach. Så kallar t.ex. Paul (2012) i sin kommentar till Jesaja båda 

begreppen för synonymer utan att argumentera för detta (Paul 2012:476). Istället hänvisar han till 

en lista av exempel (Paul 2012:188). Också Clines (1985) utgår i sin kommentar till Job från 

begreppens synonymitet när han skriver: ”The breath of God /neshama or ruach appears as a 

creative force in its own right” (Clines 1985:127) 
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Snaith däremot ställer i ”Distinctive ideas of the Old Testament”(1947) upp tesen att ruach 

betecknar en hård och våldsam andning, medan neshama betecknar en vanlig, lugn andning. Han 

medger att båda begreppen kan användas som synonymer när det kommer till betydelse andedräkt 

och att det i dessa texter inte görs skillnad på vilken sorts andning det handlar om (Snaith 

1947:144). Snaiths huvudargument är att det arabiska ordet ”nasama” betecknar ”milda vindar” 

(Snaith 1947:145). 

 

Mitchell undersöker i sin artikel ”The Old Testament Usage of Neshama” (1961) alla användningar 

av neshama. Hans fokus är frågan om neshama kan användas för både djur och människor, så som 

det är möjligt för ruach, eller om neshama endast används för människor. Han kommer till den 

försiktiga slutsatsen, att neshama som Guds andedräkt endast finns hos människor och inte hos djur. 

Eller för att använda Mitchells egna ord:”None of these considerations settle the matter, but they 

make it a tenable view that the word neshama [...] may be used in the Old Testament to describe the 

breath of God, which, when imparted to man, made him unique among the animals.” Även om 

Mitchells inte fokuserar på skillnader mellan neshama och ruach, så har han undersökt en möjlig 

skillnad mellan begreppen, nämligen att ruach kan användas för både människor och djur medan 

neshama enligt honom endast används för människor. 

 

I ”Theologisches Handwörterbuch zum Alten Testament” (1976) behandlar Albertz/Westermann 

endast begreppet ruach men deras artikel innehåller ett avsnitt som behandlar neshamas förhållande 

till ruach (Albertz/Westermann 1976:735 f). Albertz/Westermann håller inte med Snaith och 

argumenterar utifrån Jes 42:14. Där används en verbform till neshama för att beskriva en födande 

kvinnas andning, vilket inte är någon lugn andning. Albertz/Westermann ser istället skillnad mellan 

ruach och neshama i att ruach betecknar den särskilda andningsprocessen i vilken människans 

dynamiska vitalitet visar sig, medan neshama betecknar andedräkten som utgör skillnad mellan att 

vara vid liv och att vara död.  Utöver detta ställer Albertz/Westermann upp tesen att neshama var det 

gamla begreppet för andedräkten och att ruach i början hade en mångfald av betydelser men att 

dessa med tiden kom att reduceras och att ruach med tiden kom att användas endast som synonym 

för det äldre begrepp neshama. Albertz/Westerman arbetar utifrån källkritikens premisser som 

försöker rekonstruera en originaltext och särskilja den från olika redigeringsskikt. Användningen av 

neshama i senare texter anses av Albertz/Westermann vara en redigering 

 

Det mest omfattande arbete kring begreppsanalysen har gjorts i två artiklar i "Theologisches 

Wörterbuch zum Alten Testament”: Lamberty-Zielinski (1986) behandlar in sin artikel begreppet 

neshama, Tengström (1993) behandlar ruach.  Båda begreppen undersöks var för sig men båda 

artiklar innehåller ett kort avsnitt där begreppen jämförs med varandra: 

   

Lamberty-Zielinski betecknar i sin artikel om neshama ruach som parallellbegrepp till neshama 

(Lamberty-Zielinski 1986:669 och 671), utan att diskutera denna parallellitet närmare. Istället 

hänvisar hon till begreppens ”Bedeutungsverwandtschaft” (= släktskap när det kommer till deras 

betydelse) som hon ser i att båda två betecknar den livsgivande kraft som människan har fått av 

Gud (Lamberty-Zielinski 1986:671). 

 

Tengströms jämförelse är mycket mera detaljerad. Han behandlar olika betydelser som ruach kan ha 

och under diskussionen om ruachs betydelse "andedräkt/ande/liv” skriver Tengström att ruach och 

neshama praktiskt taget är synonymer (Tengström 1993:398 ff.), dvs. begreppen är synonyma när 

det kommer till betydelsen ”andedräkt, ande, liv”. Enligt Tengström kan också neshama betyda 

vind, men endast i metaforisk betydelse som Guds andedräkt. När det kommer till skillnaden mellan 

neshama och ruach så håller Tengström delvis med Albertz/Westermann. Också Tengström anser att 

ruach betecknar den särskilda andningsprocessen i vilken människans dynamiska vitalitet visar sig. 

Neshama däremot betecknar andedräkten som skiljer att vara vid liv från att vara död (Tengström 

1993:398 f). Däremot kritiserar Tengströms Albertz/Westermanns tes att ruach i början hade en 

mångfald av betydelser men att dessa med tiden kom att reduceras och ersätta det gamla begreppet 
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neshama. Tengström betonar att en hänvisning till en enda text, nämligen 1 Mos 2:7 inte är 

tillräckligt för att bevisa en tidigare användning av ett begrepp. Han påpekar dessutom svagheten av 

deras källkritiska argumentation: Om alla senare användningar av neshama anses vara en 

redigering, blir det ett cirkelresonemang om detta samtidigt användas som argument för att neshama 

endast används i äldre texter. Tengström kommer istället fram till slutsatsen att det inte går att utläsa 

att ruach har genomgått en semantisk utveckling. Neshamas användning i Job visar enligt honom 

framför allt att författaren gillade att använda begreppet, men inte att ett gammalt språkbruk 

fortlever i denna bok. 

 

Tengströms betonar att det finns ett undantag till begreppens synonymitet: Undantaget är de sju 

textställen där neshama används som kollektivbeteckning. Ruach används varken för att beteckna 

det som är levande som kollektiv eller för att beteckna en person i sin helhet. (Tengström 1993: 

399 f.) 

 

Begreppen neshama och ruach diskuteras också i översättningsarbeten för Bibeln. Bratcher (1983) 

redogör i sin artikel "Biblical words describing man: Breath, life and spirit" betydelsen för både 

begreppen med avseende på människan, utan att hänvisa till en enda litteraturreferens. Eftersom 

denna artikel inte deltar i den vetenskapliga diskussionen tas ingen hänsyn till den i uppsatsen.   

 

 

 

2 Neshama 

 

2.1 Översikt 
 

Begreppet neshama förekommer endast 24 gånger i den hebreiska bibeln och dessutom en gång var 

i den arameiska delen av Daniel och Syraks vishet och en gång som verbform i Jesaja 42:14, en 

hapax legomen. Dessa tre exempel tas inte hänsyn till i uppsatsen. Neshama används mest i 

vishetslitteraturen och där framför allt i Jobs bok (7 gånger). Neshama används en gång i 

Ordspråksboken och två gånger i Psaltaren. I profettexterna förekommer begreppet endast i Jesaja 

(fyra gånger) och i Daniel (en gång). Neshama förekommer dessutom tre gånger i Pentateuken, men 

endast i Första Moseboken (två gånger) och i Femte Moseboken (en gång) och sex gånger i D-

verket, varav tre gånger i Josuaboken.  

 

Neshama används tio gånger i samma mening som ruach, nämligen i 1 Mos 7:22, 2 Sam 22:16, Job 

4:9; Job 27:3; Job 32:8; Job 33:4; Job 34:14, Ps 18:16, Jes 42:5 och Jes 57:16. 

 

Det betyder att neshama inte förekommer i en majoritet av bibelböckerna. Begreppet används inte i 

följande böcker: Andra, Tredje och Fjärde Moseboken, Domarboken, Rut, Första Samuelboken, 

Andra Kungaboken, Krönikeböckerna, Esra, Nehemia, Predikaren, Höga Visan, Jeremia, 

Klagovisorna och de mindre profeterna. 

 

Olika ordböcker har olika kategoriseringar av neshamas betydelser, även om de i stora drag är 

överens. Här valdes artiklar i två stora standardverk, Clines "The Dictionary of Classical Hebrew" 

(1993) och Lamberty-Zielinskis artikel i "Theologisches Wörterbuch zum Alten Testament" (1986). 

Ingen av de använda ordböckerna är skrivna på svenska, översättningarna är mina egna. 

 

Clines (1993:779) väljer att dela in neshamas olika betydelsefält i tre kategorier, nämligen 

 

1. andedräkt av människan eller djur, som bevis för livet 

2. Guds andedräkt, som en stark vindstöt (“blast”), som ges till människorna och 

3. person, själ. 
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Lamberty-Zielinski (1986:669) delar begreppets betydelse in i fyra kategorier och lyfter fram Guds 

neshama som förgörande kraft som en avvikelse från de andra betydelserna.  

 

Lamberty-Zielinskis uppdelning är följande: 

 

1. Guds neshama som livgivande andedräkt 

2. Liv, allmänt 

3. Levande varelser 

4. Guds neshama, som förgörande kraft 

 

Ordböckerna är överens om att "andedräkt" är neshamas centrala betydelse. Lamberty-Zielinskis 

tyngpunkt ligger på Guds andedräkt medan betydelse ”själ” inte finns med i hennes artikel. Clines 

däremot ser betydelsen ”Guds andedräkt” som en av fler betydelser och han listar även 

betydelsen ”själ” som möjlig betydelse för neshama, men verkar se betydelse ”själ” som synonym 

för ”person”.  

 

 

 

2.2 Textanalys 

 

2.2.1 Första Moseboken 

I första Moseboken används begreppet neshama två gånger, båda gånger för de stora 

världshändelserna: i skapelseberättelsen när människan får liv och i syndafloden när allt liv på 

jorden förstörs. 

 

 

1 Mos 2:7 

י  ה ֱאֹלהִִּ֜ יֶצ֩ר ְיהו ָ֙ ָֽהַויִּ ם ְלֶנֶַּ֥פש ַחי  ָּ֖ ד  א  ָֽ י ה  ַּ֥ ְַֽיהִּ ִּ֑ים ַוָֽ ת ַחיִּ ְשַמָ֣ יו נִּ ָּ֖ ח ְבַאפ  ַפַּ֥ ה ַויִּ מ ָ֔ ֲאד  ָ֣ ן־ה  רָ֙ מִּ פ  ם ע  ָ֗ ד  א  ָֽ  ם ֶאת־ה 

 

Översättning 

Och Herren Gud formade människan av stoft från jorden och blåste levande andedräkt i hennes näsa 

och människan blev en levande varelse. 

 

Analys 

I 1 Mos 1:1-2:3  beskrivs hur världen skapades. 1 Mos 1:1-2:3  är den övergripande berättelsen om 

skapelsen av världen, därefter flyttas fokus till människan som blir skapelsens centrum. Dessa båda 

berättelser flyter in i varandra och deras avgränsning är omdiskuterad. En avgränsning av 

berättelserna är inte nödvändigt för uppsatsens syfte då analysens fokus ligger på neshamas 

betydelse. 

 

Berättelsen om människans skapelse börjar med ett konsekutivt imperfekt. Enligt Williams används 

ett konsekutivt imperfekt när det som händer är ett led av en temporal sekvens, en fortsättning eller 

följd av en förfluten händelse (”a complete action... [and] ... is part of a temporal sequence in past-

time narrative”) (Williams 2007:75). Människans skapelse är en fortsättning av den påbörjade 

skapelsen. Det är enbart människan som uttryckligen får neshama av Gud. Neshama används inte i 

beskrivningen om hur de andra delarna i skapelsen skapades. Också dessa formades av jord men det 

beskrivs inte hur dessa blir levande. Det är neshama som skiljer människan från resten av skapelsen. 

Människans särställning visas dessutom genom att ge hennes skapelse särskild mycket 

uppmärksamhet genom en utförlig beskrivning. 

 



  13 

Gud blåser neshama in i människan och till följd av detta blir hon levande. Gud gör människan 

levande genom att förmå henne att andas (Wenham 1987:60). Resultatet av detta är att hon blir en 

levande varelse. 

 

Det är inte bara en person som Gud skapar utan neshama används här på kollektiv nivå. I 1 Mos 2:7 

används begreppet ”adam” för att beteckna människan, vilket är en generisk beteckning för 

människan (se t.ex. Westermann 1970:276). Den anspelar dessutom på ”adama” (= ”stoft, jord”) 

alltså det material människan skapades av (se t.ex. Wenham 1987:59). 

 

Neshama används i singular konstruktus form och bildar tillsammans med chajim en 

konstruktusförbindelse. Det är inte ovanligt att hebreiskan använder konstruktuskedjor som 

innehåller flera led (Williams 2007:7). Denna konstruktusförbindelse är meningens objekt och 

beskriver en subjektiv genitiv. Chajim förstärker den livgivande aspekten. Det är livets andedräkt, 

där livet står i plural absolutus form. Att chajim står i pluralform är lite förvånande men människan 

tar inte bara ett enda andetag. Andning förutsätter många enstaka handlingar, många andetag. Men 

det är inte bara andningen, dvs. enstaka andetag, som människan får utan levande andedräkt, alltså 

det som gör henne levande. 

 

Gud är meningens handlande subjekt och använder sig av neshama, meningens objekt. Neshama 

står grammatiskt mellan två skeenden: 1) att människan har formats och 2) att hon blir levande. 

Genom sin position i denna meningsbyggnad binder neshama ihop dessa två händelser. 

Neshama står utan personligt pronomen eller personsuffix. I grammatisk mening är det inte Guds 

andedräkt som människan får. Sambandet mellan neshama och Gud ligger i själva handlingen, att 

Gud blåser neshama in i människan. Detta samband mellan Gud och människans andning förstärks 

genom verbet blåsa. Det är nästan som om människan får del av Guds egen andedräkt och 

därigenom börjar andas och får liv. Neshama är den livgivande kraft som gör människan levande. 

 

 

1 Mos 7:22 

תּו ָֽ ה מ  ָּ֖ ב  ר  ָֽ ר ֶבח  ל ֲאֶשַּ֥ כ ֹּ֛ יו מִּ ים ְבַאפ ָ֗ ּוַח ַחיִִּ֜ ְשַמת־רָ֙ ל ֲאֶש֩ר נִּ  כ ֹּ֡

 

Översättning 

Allt som hade livets andes andedräkt i sin näsa, det som levde på det torra landet, dog. 

 

Analys 

Denna text är det andra tillfället där neshama används i Första Moseboken. Berättelsen om 

syndafloden står i skarp kontrast, nästan i ett motsatsförhållande till skapelseberättelsen. I denna 

berättelse förstör Gud allt det som Han har skapat. Sammansättning av neshama, ruach och chajim 

är en unik sammansättning. Det är en konstruktuskedja mellan neshama (i feminin singular 

konstruktus), ruach (i feminin singular absolutus) och chajim (maskulin plural absolutus), vilken 

förstärks ytterligare med genom kol-asher (= allt som) som inleder meningen. På grund av denna 

unikhet föreslår Westermann, att se ruach som ett senare tillägg vars anledning inte är erkännbar. 

Enligt honom skulle det behövas liknande användningar av en sådan konstruktion för att styrka den 

(Westermann 1967:590). Sarna däremot betonar att denna sammansättning av neshama, ruach och 

chajim är en unik sammansättning som betonar katastrofens omfattande natur (Sarna 1989:56). 

Sarnas argumentation är mer övertygande. Syndafloden är en unik händelse. Varför skulle man inte 

betona en unik händelse genom användning av en unik ordkombination? Genom en ovanlig 

kombination av ord som alla har med liv att göra betonas dramatiken av det som sker och det blir 

extratydligt att verkligen allt som finns utanför Noas ark dör. 

 

I syndaflodsberättelsen används neshama först när det omfattande döende händer. 1 Mos 7:15 t.ex. 

använder sig av ett annat sätt när det beskrivs att ett par av alla varelser får plats i Noas ark, 
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nämligen kött (bazar) som har livets ande (ruach chajim) i sig. Också i 1 Mos 6:5-7, där Gud talar 

om sina planer att utplåna allt liv från jorden, räknar Han upp människor, fyrfota djur, kräldjur och 

himlens fåglar men inte heller denna text använder sig inte av begreppet neshama. 

 

Frågan är om begreppet neshama också omfattar djur. Mitchell föreslår en något annan 

versindelning och vill börja vers 22 med kol-ha-adam istället för att avsluta vers 21 med dessa ord. 

På så sätt skulle djur särskiljas från människor så att neshama endast syftar till människor (Mitchell 

1961:181). Men även med denna ändring ligger det närmare till hands att utgå ifrån att begreppet 

kol-neshama i 1 Mos 7:22 refererar till både människor och djur. Detta står i viss kontrast till 

skapelseberättelsen i 1 Mos 2:7 där endast människan får neshama. Anledning till syndafloden är 

enligt 1 Mos 6:5 människans ondska. Det sägs ingenting om varför också djur behöver dö. Däremot 

nämner 1 Mos 2:18 att Gud skapade alla möjliga slags djur som hjälp till människan. Och i 1 Mos 

1:28  har människan satts att råda över skapelsen. Enligt dessa verser existerar djur inte för sin egen 

skull utan deras existens är kopplad till människan. Och när Gud har tröttnat på människans ondska 

och bestämmer sig för att utplåna människan, då delar resten av skapelsen människornas lott. 

 

Ruachs betydelse undersöks nedan på s 34. 

 

 

Sammanfattning 

Neshama används i beskrivning av de stora händelser, grundberättelserna: När människan skapas 

och får liv och när nästan allt liv som Gud har skapat utplånas. Det är endast människor som får 

neshama i skapelsen, detta utmärker henne men i syndafloden omfattas även djur som delar 

människornas lott av begreppet. Mitchells tes att neshama endast skulle omfatta människor har inte 

kunnat bekräftas. 

 

 

 

2.2.2 Femte Moseboken 

I Femte Moseboken används begreppet neshama en gång. 

 

5 Mos 20:16 

ה ָֽ מ  ל־ְנש  א ְתַחֶיָּ֖ה כ  ה ל ַּ֥ ִּ֑ ן ְלָךָּ֖ ַנֲחל  ַּ֥ יָך נ ת  ָ֣ה ֱאֹלֶהָ֔ ֶלה ֲאֶשרָ֙ ְיהו  א ָ֔ יםָ֙ ה  ַעמִּ ָֽ י ה  ֵ֤ ר  ע  ק מ   ַרָ֗

  

Översättning 

Men i dessa folks städer som Herren, din Gud, ger dig till din egendom ska du inte låta leva 

någonting som andas. 

 

Analys 

Denna text är en berättande text som ingår i ett regelverk om hur folket skall bete sig i krig. Enligt 

texten talar Mose och säger det som Gud har ingivit honom. Texten har därför hög auktoritet och 

trovärdighet bland dåtidens lyssnare. Texten är en del av Moses avskedstal där Mose förmedlar 

Guds befallningar till sitt folk för tiden när folket intar landet. Det görs skillnad mellan de städer 

som erövras av främmande folk och de städer som finns i det land som Herren vill ge till sitt folk. I 

de senare skall allt om lever utplånas. De städer som omfattas av påbudet i 5 Mos 20:16 ges ingen 

möjlighet till kapitulation, utan deras invånare får inte skonas, så att israeliterna inte tar efter deras 

avskyvärda seder, så 5 Mos 12:31 och 18:9-12. Dessa texter tolkas av Tigay så att dessa folk bl.a. 

praktiserade människooffer (Tigay 1996:470). Tigay betonar att detta inte har med etnicitet att göra 

utan med beteende och att Israels säkerhet enligt Torah är beroende av en exklusiv lojalitet till Gud 
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och att Israel redan tidigare har visat sig vara mottaglig för destruktiva influenser från andra 

kulturer (Tigay 1996:189). 

 

Anledning till detta påbud finns i 5 Mos 9:4-6: Det sker för folkens ondskas skull. En liknande 

anledning ges för syndafloden i 1 Mos 6:5: Också den skedde på grund av människans ondska. 

Denna parallellitet med syndafloden förstärks ytterligare genom användning av begreppet neshama. 

Begreppet neshama är sällsynt och den enda tidigare text som använder sig av uttrycket ”kol-

neshama” finns i syndaflodsberättelsen, 1 Mos 7:22. 5 Mos 20:16 får genom användning av 

neshama en association till syndafloden, att allt som är bortom räddning skall förstöras. 

 

I 5 Mos 20:16 används kol-neshama med negation. Verbet chaja står i piel imperfekt 2 person 

maskulin singular. Piel är den intensiva stamformen och uttrycker att handlingen utförs med kraft 

eller att den riktar sig till flera objekt (Nyberg 2004:220). Det används en verbform i imperfekt och 

i kombination med lo är det ett prohibitivt imperfekt som uttrycker en önskan eller en befallning att 

inte utföra verbets handling (Williams 2007:80 och 72). Denna befallning riktar sig till hela folket 

men verbet står i singularform, inte i plural. På så sätt blir tilltalet personligt, och det blir tydligt att 

denna befallning riktar sig till var och en, att det är var och ens ansvar att följa den. 

 

I texten används formuleringen kol-neshama, allt levande eller all andedräkt. Neshama används i ett 

sammanhang som beskriver ett omfattande dödande. Det är inte bara en eller några personer som 

ska utplånas utan alla. Dödandet omfattar en helhet. Israeliterna ska inte ens ta något krigsbyte, utan 

all neshama ska försvinna, ingenting som är "oheligt" får finnas kvar. Frågan är om detta också 

inkluderar djur. Mitchell konstaterar att texten inte explicit talar om djur och drar därifrån slutsatsen 

att detta betyder att djur inte är inkluderade (Mitchell 1961:182). Detta synsätt tar inte hänsyn till 

den befallning som finns i 5 Mos 20:10-14, som står strax före 5 Mos 20:16 och som kontrasteras 

med 5 Mos 20:16. 5 Mos 20:14 använder sig inte av begreppet neshama och nämner explicit att 

bl.a. djur får tas som krigsbyte. I 5 Mos 20:16 däremot får inget krigsbyte tas och inte en enda 

varelse ska skonas. Detta talar för att neshama 5 Mos 20:16 även omfattar djur. Som i 

syndaflodsberättelsen delar djuren människornas lott. 

 

 

Sammanfattning 

I Femte Moseboken används neshama som pars pro toto och betecknar det som lever. Neshama 

refererar till motståndare som helhet och i negativ kontext, när det som lever, människor och i 

förlängning även djur, ska utplånas. Mitchells tes att neshama endast skulle omfatta människor har 

inte kunnat bekräftas. Användningen av det ovanliga begreppet neshama väcker associationer till 

syndafloden. 

 

 

2.2.3 Josuaboken 

I Josuaboken används begreppet neshama tre gånger. Alla tre gånger finns koncentrerade runt 

erövringsberättelserna i kapitel 10 och 11. 

 

 

Jos 10:40 

ל ָֽ א  ְשר  י יִּ ַּ֥ ָּ֖ה ֱאֹלה  ה ְיהו  ָ֔ ּו  ר צִּ ים ַכֲאֶשָ֣ ָ֔ הָ֙ ֶהֱחרִּ מ  ל־ַהְנש  ת כ  ֵ֤  ְוא 

  

Översättning 

Han vigde allt som andades åt förintelse, så som Herren, Israels Gud, hade befallt. 
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Analys 

Jos 10:40 är en sammanfattning av det som hände i området, när händelserna ses ur ett större 

perspektiv. I berättelsen som föregår den här meningen beskrivs hur Josua intar olika städer, en efter 

en och i denna beskrivning används inte begreppet neshama. Neshama används först i den 

sammanfattande meningen. 

 

Med cherem används ett verb som har en religiös aspekt (Holladay 1988:117). Dessutom betonar 

val av verbet att det inte är själva dödandet som står i fokus utan resultatet, att bli av med allt som är 

orent. 

 

Texten använder sig av kol-neshama, där neshama dessutom har bestämd artikel. Denna 

konstruktion betonar att förstörelsen är omfattande, att allting utplånades. Mitchell hänvisar till 

parallelltexten i 5 Mos 20:16 och konstaterar att texten inte heller nämner djur här och att dessa 

därför inte är inkluderade i begreppet neshama (Mitchell 1961:182). Men denna åsikt bortser från 

att allting utrotades och att Israeliterna inte ens behöll boskapen. Därför ligger det också här nära till 

hands att neshama även omfattar djur, som delar människornas lott. Också här ligger det nära till 

hands att utgå från en association till syndafloden på grund av användning av det sällsynta 

begreppet neshama. 

 

 

Jos 11:11 

ה ִּ֑ מ  ל־ְנש  ר כ  א נֹוַתָּ֖ ם ל ַּ֥ ָ֔ ֲחר  ֶרבָ֙ ַהָֽ י־ֶחָ֙ ּה ְלפִּ ֵ֤ ֶפש ֲאֶשר־ב  ל־ַהֶנָ֙ ַיכּו ֶאת־כ   ַוַ֠

 

 Översättning 

Allt levande i staden vigdes åt förintelse och höggs ner, inte något som andades lämnades kvar. 

 

Analys 

I denna mening beskrivs erövringen av staden Hazor. Också här används neshama i ett sammanhang 

som beskriver ett omfattande dödande, men begränsad till en stad. Det var dock inte vilken stad 

som helst utan den främsta bland kungadömen. 

 

Verbet jatar betonar resultatet, att ingenting orent blir kvar. Befallningen fokuserar inte på en aktiv 

handling, själva dödandet, utan på målet, att det som är orent ska försvinna. Också i denna 

användning används det sammansatta uttrycket kol-neshama, men utan best. artikel och med en 

negation. Här behölls boskapen som byte, det är endast människor som dödas, vilket talar för att 

neshama i denna mening inte omfattar djur. Också Mitchell kommer till denna slutsats, men just 

denna text och Jos 11:14 diskuterar han i förvånansvärt stor omfattning (Mitchell 1961:182 f.). 

Också här ligger det nära till hands att utgå från en association till syndafloden på grund av 

användning av det sällsynta begreppet neshama. 

 

 

Jos 11:14 

ה ָֽ מ  ל־ְנש  ירּו כ  ָּ֖ ְשאִּ א הִּ ם ל ַּ֥ םָ֙ אֹות ָ֔ ד  ְשמִּ ֶרב ַעד־הִּ י־ֶחָ֗ ּו ְלפִּ כָ֣ ם הִּ ָ֞ ד  א  ל־ה  ת־כ   ... ֶאָֽ

 

Översättning 

… de slog alla med sina svärds egg, tills de hade förstört dem, de lämnade inte någon kvar som 

andades. 
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Analys 

Denna mening är en sammanfattning av det som hände i städerna på bergsbygden. Också här 

används kol-neshama med negation och utan bestämd artikel, som i Jos 11:11. Här är det tydligt att 

neshama endast refererar till människor, inte till djur, eftersom början av Jos 11:14 nämner explicit 

att all boskap togs som krigsbyte. 

 

Också här ligger det nära till hands att utgå från en association till syndafloden på grund av 

användning av det sällsynta begreppet neshama. 

 

 

Sammanfattning 

I Josuaboken används neshama endast i liknande kontext som i 5 Mos 20:16, dvs. endast när det 

orena i landet skall utrotas. Alla tre texter använder formuleringen kol-neshama, all andedräkt, och 

alla tre refererar till folkets motståndare och endast i negativa sammanhang, när neshama förstörs. 

Det används tre olika verb i dessa tre meningar, som dessutom skiljer sig från verbet i  

5 Mos 20:16, vilket visar att det inte är ett fast uttryck som används. 

 

Användningen av det ovanliga begreppet neshama väcker association till syndafloden. I Josua 10:40 

omfattas människor och i förlängning även djur av förstörelsen. Mitchells tes att neshama endast 

skulle omfatta människor har inte kunnat bekräftas, trots att Jos 11:11 och 14 inte omfattar några 

djur. 

 

 

 

2.2.4 Samuelsböckerna 

Neshama används endast en gång i Samuelsböckerna, nämligen i Andra Samuelsboken. 

 

 

2 Sam 22:16 

ֹו ּוַח ַאפָֽ ת רַּ֥ ְשַמָּ֖ נִּ ה מִּ ָ֔ ת ְיהו  ל ְבַגֲעַרָ֣ ִּ֑ ב  ֹות ת  ּו מ ְסדָ֣ לָּ֖ ג  ם יִּ י י ָ֔ ק  ָ֣ אּוָ֙ ֲאפִּ ַָֽֽר   ַוי 

 

Översättning 

Havets bädd trädde fram och jordens fundament blottlades för Herrens rytande, för Hans näsas 

vinds andedräkt. 

 

Analys 

Denna text är en rad ur Davids segersång. Hela sången är en poetisk text som är inbäddad i en 

berättande text och liknar i stora drag Psalm 18. 2 Sam 22:16 är identisk med Psalm 18:16, om man 

bortser från personändelserna. 

 

2 Sam 22:16 beskriver ett dramatiskt ingripande av Gud, där Gud sätter mörkret och kaosmakterna 

på plats och drar David ut i säkerhet. Som bl. a. Hertzberg skriver har denna teofani gemensamt 

med andra teofanier att den är särskild rik på dramatiska stormbilder, som t.ex. 2 Mos 19:1 

(Hertzberg 1972:395). Bilden om Guds ingripande i 2 Sam 22 påminner om exodusberättelsen, när 

Gud delade sävhavet så att folket kom i säkerhet, 2 Mos 14:21 ff. I Andra Moseboken används 

endast begreppet ruach, begreppet neshama används inte där. Bilden i 2 Sam 22 har dessutom 

element från både syndafloden (”dra upp från djupa vatten”) och från skapelseberättelse (”jordens 

fundament blottlades”). 
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I 2 Sam 22:16 har neshama ingen koppling till människans andedräkt eller till människans liv utan 

betecknar Guds andedräkt. Guds andedräkt beskrivs nästan som ett väderfenomen. Det finns en 

parallellism mellan "Herrens rytande" och "Hans näsas vinds andedräkt". Herrens andning ger 

intryck av att vara en väldig kraft som skakar hela världen men i hela sången nämns inte explicit att 

någon människa dog när Herren drog fram. 

 

Neshama och ruach är del av en konstruktuskedja. Denna kombination av ord påminner om 

konstruktionen i 1 Mos 7:22. Ruach används i betydelse ”vind”. Andedräkt, vind och näsa har alla 

med andningen att göra. Andedräktens/vindens intensitet förstärks genom denna kombination (så 

bl.a. Ringgren 1987:107 för Psalm 18). Bl. a. Herzberger påpekar att näsa och vrede är samma ord 

på hebreiska (Hertzberg 1972:395), vilket förstärker dramatiken ytterligare. 

 

2 Sam 22:16 är ett exempel som talar mot Snaiths tes att neshama endast betecknar en ”mild vind”. 

Bilden av Guds andedräkt i 2 Sam 22:16 är präglad av en auktoritativ kraft som inte visar någon 

mildhet. 

 

Frågan om synonymitet mellan neshama och ruach undersöks på s 37-38. 

 

 

Sammanfattning 

Neshama används endast en gång i Samuelsböckerna, nämligen i Andra Samuelsboken, i betydelse 

av Guds andedräkt. Bilden av Guds andedräkt i 2 Sam 22:16 är präglad av en auktoritativ kraft och 

beskriver Guds vrede och makt. Detta motsäger Snaiths tes att neshama skulle beteckna en mild 

vind. 

 

 

 

2.2.5 Kungaböckerna 

Neshama används två gånger i Kungaböckerna, båda gånger i Första Kungaboken. 

 

1 Kung 15:29 

ֹו דִּ֑ ְשמִּ ם ַעד־הִּ ָּ֖ ְבע  ר  ה ְלי  ֹּ֛ מ  ל־ְנש  יר כ  ִ֧ ְשאִּ א־הִּ   ל ָֽ

Översättning 

… han lämnade inte kvar något som andades åt Jerobeam, tills han hade förintat honom. 

  

Analys 

Denna mening är en del av en mycket kort berättelse om kung Basha. Basha utrotade Jerobeams 

släkt, och fullgjorde profetian som profeten Achia i 1 Kung 14 har förkunnat över Jerobeam. 

 

Här används uttrycket kol-neshama utan bestämd artikel med negation. I motsats till Josuaboken 

och 5 Mos 20:16 riktar sig förstörelsen i 1 Kung 15:29 inte mot främmande folk utan mot det egna 

folket som har vänt sig bort från Gud. Det framgår inte direkt av texten om djur inkluderades i 

dödandet. Den efterföljande texten talar endast om människornas lott: Dessa får inte ens ha en grav, 

så att ingen kan minnas dem. Dessutom använder sig Jos 11:14 av nästan samma konstruktion med 

samma verb. Den enda skillnaden är att Jos 11:14 använder shaar i tredje person singular, medan 1 

Kung 15:29 använder tredje person plural. I Jos 11:14 är det tydligt att kol-neshama endast refererar 

till människor, inte till djur. Detta kan vara ett argument för att kol-neshama också 1 Kung 15:29 
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endast refererar till människor. Det ligger därför nära till hands att utgå ifrån att det endast är 

människor som utrotades. 

Också här kan användningen av begreppet väcka associationer till syndafloden. Det som Jerobeam 

gjorde är unikt och det verkar markeras med användningen av begreppet neshama. Jerobeam har 

inte bara som många andra tillbett främmande gudar, utan han försökte ersätta Israels religion med 

en egen påhittad kult som firade egna helgdagar, hade egna präster etc, se 1 Kung 12:28 ff. Det 

skulle kunna förklara varför syndaflodsassocationen passar för Jerobeam men skulle vara för stark 

för andra som "bara" drevs av maktbegär och tillbad andra gudar, som Basha. När Bashas släkt 

utrotas i 1 Kung 16: 11-13 används inte begreppet neshama. 

 

 

1 Kung 17:17 

ה ָֽ מ  ֹו ְנש  ה־בָּ֖ ֹוְתר  ר ל א־נָֽ ד ֲאֶשַּ֥ ד ַעֹּ֛ ָ֣ק ְמא ָ֔ ז  ְליֹוָ֙ ח  י ח  ֵ֤  וְיהִּ

 

Översättning 

Och det begav sig att hans sjukdom blev så svår, till slut fanns ingen andedräkt kvar i honom. 

 

Analys 

I denna text blir en pojke sjuk och dör. Hans död beskrivs med formuleringen ”neshama var (eller 

stannade) inte kvar i honom”. Betydelsen ”andedräkt” passar bra här. Neshama används som 

kännetecken för att vara levande. Verbet lo jatar står i niphal perfekt tredje person feminin singular 

och påminner om formuleringen i Josua 11:11 där samma verbform används tillsammans med 

neshama. I 1 Kung 17:17 används prepositionen ”be” tillsammans med det personliga pronomenet i 

tredje person singular (= i honom) för att beskriva att neshama inte längre finns i pojken. 

 

Texten gör ingen direkt koppling mellan neshama och Gud. Texten beskriver inte explicit att det är 

Gud som tar tillbaka neshama. Däremot kan en indirekt koppling till Gud härledas av kontexten. 

Änkan anklagar gudsmannen Elia för att ha dödat pojken på grund av hennes, pojkens mors, synder. 

Också Elias tilltal till Gud, där han klagar att Gud har dödat pojken visar att ett samband mellan 

Gud och neshamas förlust förutsätts, att Gud antas ligga bakom neshamas avstannande. 

 

Neshama används endast för att beskriva när pojken dör, inte när han får liv igen. När livet 

återvänder till pojken, används nefesh inte neshama för att beskriva det som sker. Nefesh ska inte 

undersökas i uppsatsen, frågan om en möjlig synonymitet mellan neshama och nefesh lämnas därför 

öppen. 

 

Trots att neshama i denna text används för att beskriva ett negativt skeende, när pojken förlorar 

neshama leds läsarens/lyssnarens tankar till skapelsen eftersom pojken uppväcks från döden, dvs. 

han får liv igen. Den som läser/lyssnar på den hebreiska texten borde lägga märke till att det 

används ett ovanligt och sällsynt begrepp här, som används för första gången i skapelseberättelsen. 

Det kan fungera som signalord för den insatta. Detta är den enda text där neshama används för att 

beskriva på ett konkret sätt en enskild människas död. Hade pojken fått neshama hade det 

möjligtvis funnits en risk att han ses som en till Adam. Pojken får nytt liv, men han är inte en helt ny 

skapelse, inte en ny prototyp. 

 

I 2 Kung 4:18 ff. blir en annan pojke uppväckt från de döda genom Elisha, Elias efterföljare. I 

denna berättelse används inte begreppet neshama. 
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Sammanfattning 

Neshama används i Första Kungaboken endast med referens till människor. Både gånger beskrivs 

en situation av neshamas avsaknad, dvs. människors död. En gång är det en hel grupp människor 

som dör och en gång en individ. Den ena berättelsen väcker syndaflodsassociationer och den andra 

väcker skapelseassociationer. 

 

 

 

2.2.6 Job 

Neshama används sju gånger i Jobs bok, vilket är ungefär en tredjedel av alla användningar av 

begreppet neshama. Fyra av dessa sju texter använder sig också av ruach. Placeringen av dessa 

användningar är intressant: Neshama används för första gången i början av det första tal som en av 

Jobs vänner, Elifas, riktar till Job (Job 4:9), men sedan inte mer. Neshama används igen först i Jobs 

avslutande svar till sina vänner (Job 26:4 och 27:3). Därefter kommer Elihus långa tal till Job och 

han använder sig av neshama fyra gånger, varav tre gånger i samma mening som ruach. 

 

I Job 42:7 får Elifas och de andra vänner en skarp tillrättavisning av Gud för att de inte har talat sant 

om Gud. Elihu nämns inte i denna tillrättavisning, men eftersom han fortsätter i samma spår som 

vännerna och använder ännu tydligare ord, är det orimligt att anta att just det han säger skulle vara 

sant. Tvärtom. När Elihu har slutat tala, talar Gud, och Gud svarar Job, Gud erkänner inte ens 

Elihus närvaro. Detta ger intrycket av att det Elihu har sagt inte ens är värt en kommentar. Elihu 

anses av många forskare vara en clown, en komisk figur (se Clines 1989:709 f. och hänvisningar 

där för vidare diskussion). Detta påverkar tolkning av innehållet av det Elihu och Jobs vänner säger. 

Om talaren inte kan tas på allvar, påverkar detta trovärdigheten av talets innehåll, vilket även kan 

påverka trovärdigheten av en begreppsanvändning när den avviker från en standardbegrepps-

användning. Med andra ord: Man behöver räkna med att någon som inte vet bättre, också använder 

sig av ett begrepp på ett ovanligt eller felaktigt sätt. Därför ska det som Jobs vänner, och särskild 

det som Elihu säger tas med viss försiktighet.   

 

 

Job 4:9 

ֹו ּוַח ַאפָ֣ רָּ֖ דּו ּומ  ִּ֑ ֹוַה י אב  ת ֱאלָ֣ ְשַמָ֣ ּונִּ ְכלָֽ   יִּ

 

Översättning 

De går under av Guds andedräkt och förintas av Hans näsas vind 

 

Analys 

Detta är Elifas första tal, och i den närmare kontexten ställer han den rättfärdiges och den 

orättfärdiges lott mot varandra (Clines 1989:119). 

 

Elifas använder ett ovanligt namn för Gud: Eloha som står i maskulin singular, istället för det 

mycket vanligare namnet Elohim i maskulin plural. Eloha används oftast i Jobs bok. Neshama 

används med prepositionen mi och bildar en konstruktus förbindelse med Eloha. 

 

I denna text tillskrivs Guds neshama en ovanlig och oväntat egenskap: Att neshama, det som gör 

människan levande i skapelsen, också kan döda. Neshama används ofta i samband med död, men då 

är avsaknad av neshama, andedräkten, ett tecken för död. Job 4:9 tillskriver neshama en destruktiv 

egenskap och påminner om 2 Sam 22:16. I texten finns det ingen anspelning att det kunde syfta till 

ett indirekt dödande genom att Gud drar tillbaka sitt skydd eller sin neshama. Clines utgår ifrån att 

"God is the agent of human's annihilation when it occurs before the due time" och han drar en 
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parallell till bl.a. ökenvinden som förtär vegetationen i Jes 40:7. Följer man detta resonemang kan 

Guds andedräkt vara både en skapande kraft, som räddar men också en förstörande. Det finns 

anledning att använda en viss försiktighet med en sådan argumentation. För det första använder sig 

Jes 40:7 som Clines hänvisar till inte av begreppet neshama. För det andra är det Elifas som talar 

och med hänsyn till Job 42:7 är det inte självklart att det han säger om Gud är sant. 

 

Jobs vänner utgår från grundregeln att vi får skörda vad vi sår. Det är inte vem som helst som 

drabbas av Guds vrede, utan Guds fiender (så redan Horst 1968:70, som fördjupar möjliga 

konsekvenser av detta). Jobs vänner missar att inte allting som händer i en människas liv kan 

reduceras till regeln om sådd och skörd. I berättelsen om Job finns också åklagaren med, som 

försöker bryta ner Job med en slägga men ingen av dessa försök kan skaka Jobs tillit till Gud. 

 

Ruachs betydelse undersöks nedan på s 41-42. 

 

 

Job 26:4 

ך   ֶמָֽ ה מִּ ַּ֥ ְצא  י י  ְשַמת־מִִּ֜ ין ְונִּ ִּ֑ לִּ ְַֽדת  מִּ ַגָ֣ י הִּ ִ֭  ֶאת־מִּ

 

Översättning 

Till vem har du sagt ord, vems andedräkt kommer från dig? 

 

Analys 
Denna mening är en del av ett långt tal av Job som refererar till någonting som Bildad har sagt. Job 

26:4 står i övergången mellan två delar av Jobs tal: den del som står före Job 26:4 är ett direkt tilltal 

till Bildad, en skarp tillrättavisning av Bildad för det han har sagt. Den del som följer efter Job 26:4 

präglas av skapelsetemat. 

 

Översättningen av denna mening är omdiskuterat. Clines argumenterar för att tolka "et" som en 

preposition med instrumental betydelse och föreslår att översätta det med “med vems hjälp”? Han 

medger att detta är en sällsynt användning av "et" (Clines 2006:620). Budde argumenterade redan år 

1913 i sin respons till Duhm att en sådan tolkning varken är nödvändig eller sannolik, eftersom det i 

så fall skulle behövas ett personligt objekt, så som det är fallet i andra användningar där “et” har en 

instrumental betydelse. Han läser et-mi som interrogationspronomen i kombination med ett 

objektmärke (Budde 1913:150). Uppsatsen följer Buddes argumentation. Om en närliggande 

översättning är meningsfull är det onödigt att göra en ovanlig och sällsynt konstruktion. 

 

Frågan är vad detta betyder. Lamberty-Zielinski tolkar neshama som vishet, när Job ställer frågan 

till Bildad om vems neshama utgick från honom. För att styrka denna tolkning hänvisar hon till Job 

32:8, där Elihu gör en (tveksam) koppling mellan neshama och vishet (Lamberty-Zielinski 

1986:673). 

 

Uppsatsen föreslår en annan tolkning: Gud skapade världen med sitt ord och Gud ger människan 

andedräkt. “Till vem har du sagt ord, vems andedräkt kommer från dig” skulle kunna tolkas som en 

tillrättavisning av Bildad i betydelse som: Till vem har du sagt ord? = Har du skapat någonting med 

ditt ord? Vems andedräkt kommer från dig? = Har du skapat liv? Vill säga: Är du Gud? Denna 

tolkning passar både till neshamas användning i andra texter och till meningens närkontext som 

innehåller inte bara en tillrättavisning av Bildad utan också en bearbetning av skapelsetemat i de 

efterföljande verserna. 
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Job 27:3 

י ָֽ ֹוַה ְבַאפִּ ּוַח ֱאלָ֣ י ְורָּ֖ ִּ֑ י בִּ ָ֣ תִּ ְשמ  ֹוד נִּ ל־עָ֣ י־כ  ָֽ  כִּ

  

Översättning 

Så länge min andedräkt finns i mig, och Guds vind i min näsa ska mina läppar inte tala orätt eller 

min tunga tala svek. 

 

Analys 

Denna mening är en fortsättning av Jobs svar till Bildad. Den är en del av en ed som Job svär, där ki 

inleder eden (så redan Budde 1914:155). 

 

Det diskuteras om huruvida Job talar utifrån framtiden, dvs. att han aldrig kommer att ljuga eller om 

han refererar till dåtiden, dvs. att ha inte ljuger om sin situation (se Clines 2006:642). Denna 

diskussion kan lämnas därhän för uppsatsen eftersom den inte påverkar begreppsanalysen. 

 

Den bild som Job använder sig av relaterar till skapelseberättelsen och ger intryck att det i Job inte 

finns plats för lögn, dvs. någonting som inte är från Gud så länge Guds neshama fyller honom. 

Neshama nämns i samband med sanning, dvs. neshama används i en kontext där skillnaden mellan 

att vara vid liv eller att vara död är viktig men inte meningens huvudpoäng. Meningens huvudpoäng 

är att Job talar sanningen. 

 

Ruachs betydelse undersöks nedan på s 42. 

 

 

Job 32:8 

ָֽם ינ  י ְתבִּ ת ַשַדָ֣ ְשַמָּ֖ ֹוש ְונִּ יא ֶבֱאנִּ֑ ָ֣ ּוַח־הִּ ן רָֽ כ  ִ֭  א 

  

Översättning 

Sannerligen finns det ande i människan och den Väldiges andedräkt gör henne förståndigt. 

 

Analys 

Denna mening är en del av Elihus tal där han beskriver konsekvenserna som Guds andedräkt har för 

honom. Denna vers verkar vara ett svar på Job 27:3 där Job talar om den verkning som Guds 

andedräkt har på honom. 

 

Verbet "bin" står i hifil imperfekt tredje person feminin singular och har ett objektsuffix i tredje 

person maskulin plural. Här används en kausativ hifil som "causes its direct object to do the action 

described by that verb in the qal” (Williams 2007: 62). 

 

Som Guds namn används shaddai, en ovanlig form som används särskild mycket i Jobs bok och i 

den senare delen av Första Moseboken. Däremot används detta gudsnamn varken i skapelse- eller i 

syndaflodsberättelsen. 

 

Att Guds neshama kopplas ihop med vishet eller insikt är ett ovanligt koncept och finns bara i 

Elihus tal. Enligt Clines beskrivs visdom av Elihu som en karismatisk gåva för att rättfärdiga Elihus 

egen intervention i debatten. Elihu vill enligt Clines framför allt hävda sin egen position och är inte 

ute efter att göra allmänna utsagor om vishet (Clines 2006:718).   

 

Frågan är hur seriöst Elihus utläggningar kan tas. Det skulle också kunna vara ett tecken för läsaren, 

att Elihu pratar ovettigt och att han har en alltför hög bild av sig själv om han tror att redan den 
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fysiska akten av andningen ger honom vishet. Dessutom står detta i skarp kontrast till Jes 2:22  där 

människan beskrivs som att hon bara andas (se s 27). 

 

Ruachs betydelse undersöks nedan på s 42. 

 

 

Job 33:4 

י ָֽנִּ י ְתַחי  ת ַשַדָ֣ ְשַמָּ֖ י ְונִּ ְתנִּ ִּ֑ ש  ל ע  ַּ֥ ּוַח־א   רָֽ

 

Översättning 

Guds ande skapade mig, den Väldiges andedräkt har gett mig liv. 

 

Analys 

Detta är fortsättningen av Elihus tal och verkar vara ett svar på Job 27:3, där Job redogör för 

konsekvenserna av Guds ruach i honom. 

 

Enligt Pope ger Elihu här intrycket av att det är Guds ruach och neshama som leder honom till att 

tala och att han åberopar en sorts profetisk gåva. “Elihu apparently means to suggest that he has the 

charismatic gift of divine wisdom which was deficient in his elders…” (Pope 1973: 247). Clines går 

denna tolkning för långt och han påpekar att en sådan tanke inte finns i texten utan att texten endast 

refererar till skapelsen och i skapelsen fick alla samma sak (Clines 2006:726) 

 

Clines tolkning ligger närmare texten. Redan i Job 33:4 finns en tydlig referens till skapelse-

berättelsen, och denna referens blir ännu tydligare i Job 33:6 där Elihu påstår att han har formats av 

en lerklump. 

 

I Job 33:4 används neshama i den vanliga betydelsen andedräkt, men Elihu åberopar att detta har en 

större konsekvens för just honom, som gör att han ställer sig över andra människor. Elihu åberopar 

att just han är vis med hänvisning till skapelsen, och det verkar som om detta är anledningen till att 

han inte visar respekt till ålderns och erfarenhetens auktoritet och inte bryr sig om människornas 

åsikt (se Clines 2006:726). Detta är en märklig bild som Elihu målar upp av sig själv. Redan Budde 

påpekar att detta är ett märkligt påstående ("eine schiefe Aussage") eftersom det är människan som 

blev till genom Guds andedräkt, inte bara Elihu (Budde 1913:205). 

 

Man kan ställa sig frågan om de första läsarna eller lyssnarna skulle tolka detta som ett uttryck för 

storhetsvansinne. Gud har visserligen skapat alla människor, men Elihu är ändå inte människans 

prototyp.   

 

Ruachs betydelse undersöks nedan på s 43. 

 

 

Job 34:14-15 

שָֽ  ר י  ַּ֥ פ  ם ַעל־ע  ָ֗ ד  א  ִַּ֑חד ְוִ֜ ר י  ָ֣ ש  ל־ב  ְגַוָ֣ע כ  ף׃ יִּ יו ֶיֱאס ָֽ ַּ֥ ל  ֹו א  תָ֗ ְשמ  נִּ ֹו ְוִ֜ ֹו רּוחַּ֥ בִּ֑ יו לִּ ָ֣ ל  ים א  ָ֣ שִּ ם־י   ּוב אִּ

 

Översättning 
Om han riktar sitt hjärta till sig själv, och återtar sin ande och sin andedräkt, då skulle allt kött 

förgås tillsammans, och människan bli åter till jord. 
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Analys 

Också i detta avsnitt av sitt tal använder sig Elihu av skapelsetemat. Det inleds i vers 13 med 

hänvisning till att människan råder över jorden. 

 

Lev, ruach och neshama har suffigerade personpronomina i tredje person singular maskulin. Det är 

Guds lev, Guds ruach och Guds neshama. Dessa verser har en tydlig referens till 

skapelseberättelsen, särskild till 1 Mos 2:7. Frågan är om det endast påverkar människor eller också 

djur när Gud tar tillbaka sin neshama. Att människan blir åter till jord pekar på att det endast är 

människor som skulle påverkas. Men textens tolkning är inte entydig och kombinationen med lev 

och ruach gör det ännu tvetydigare. 

 

Ruachs betydelse undersöks nedan på s 43. 

 

 

Job 37:10 

ק ָֽ ם ְבמּוצ  יִּ ַחב ַמָ֣ ַרח ְור ָּ֖ ִּ֑ ֶתן־ק  ל יִּ ַּ֥ ְשַמת־א  נִּ  מִּ

 

Översättning 

Av Guds andedräkt kommer is och vida vattnen stelnar. 

 

Analys: 

Denna mening hör till slutet av Elihus tal. Hela kapitlet är präglat av skapelse- och syndaflodstemat. 

Den bild som används i Job 37:10 är ovanlig och påminner om Psalm 147:17 som beskriver hur 

Gud kastar is. Men i Psalm 147 används varken ruach eller neshama. Elihus påstående att Guds 

neshama ger is står i skarp kontrast till Jes 30:33 som beskriver hur rökmoln utgår från Guds näsa. 

Dessutom finns i Ps 18:9 en bild att det kommer en förtärande eld från Guds mun, men utan att 

använda neshama i just denna vers. Däremot används begreppet neshama lite senare i Ps 18:16. 

Även i Psalm 147:17-18 där Gud kastar frost och is är det Guds ord som kastar frost och is medan 

Hans ruach låter dem smälta och vatten rinna. 

  

Det är iögonfallande att det i hela den hebreiska bibeln endast är Elihu som gör en koppling mellan 

Guds neshama och is, medan två andra texter gör en motsatt koppling, där Guds neshama och eld 

hör ihop. Om det finns en motsättning mellan en profettext och en annan text så skulle dåtidens 

läsare/lyssnare självklart ge profettexten högre prioritet och större trovärdighet. Profettexten anses 

vara Guds ord förmedlad till människor och den skulle vara ett riktsnöre för dåtidens 

läsare/lyssnare. Kontrasten mellan Job 37:10 och Jes 30:33 skulle kunna vara en signal för dåtidens 

läsare/lyssnare att Elihu inte riktigt vet vad han pratar om. 

 

 

Sammanfattning 

I Jobs bok används neshama enbart i betydelsen andedräkt, både Guds och människans. 

 

När Elifas och Elihus använder begreppet neshama så syftar neshama endast till Gud, båda talar 

endast om Guds neshama, för att säga någonting om Gud. Men som Guds svar i Job 42:7-8 gör 

tydligt har de inte talat sanningen om Gud. Därför blir det svårt att dra allmän giltiga slutsatser av 

deras begreppsanvändning, särskild när neshama kopplas ihop med vishet och med is. 

 

Job använder neshama för att beteckna mänsklig andedräkt, både sin egen (Job 27:3) och i en 

allmän betydelse när han ger Elifas svar på tal (Job 26:4). Båda gånger innehåller en tydlig 

anspelning på skapelsen. 
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2.2.7 Psaltaren 

Neshama används två gånger i Psaltaren, en gång i psalm 18 och en gång i psalm 150, Psaltarens 

avslutande psalm. 

 

 

Psalm 18:16 

ָך ּוַח ַאֶפָֽ ת רָ֣ ְשַמָ֗ נִּ ִּ֑ה מִִּ֜ ְתָךָ֣ ְיהו  ָ֣ ַגֲער  ל מִּ ַּ֥ ב  לּוּ֘ מֹוְס֪דֹות ת ֵּ֫ ג  ַֽיִּ ם ַוָֽ יִּ י ַמָ֗ יק  ַּ֥ ּו ֲאפִּ אָ֙ ֵַֽ֤ר   ַוי 

 

Översättning 

Havets bädd trädde fram och jordens fundament blottlades för Herrens rytande, för Hans näsas 

vinds andedräkt. 

 

Analys 

Psalm 18 stämmer i stort sett överens med 2 Sam 22, med mindre variationer och ändringar. Psalm 

18 är personligare och riktar sig till Gud, medan 2 Sam 22 riktar sig till åhörare. I Ps 18:16  tilltalas 

Gud direkt i andra person singular, medan 2 Sam 22 talar fram till vers 26 om Guds handlande i 

tredje person singular. 

 

För övrigt hänvisas till analysen av 2 Sam 22:16 på s 17-18. 

 

 

Psalm 150:6 

ּה ... ל י ָ֗ ַּ֥ ה ְתַהל  מ  ְנש  ל ַהִ֭  כ ָ֣

  

Översättning 

All andedräkt skall prisa Herren… 

 

Analys 

Psalm 150 är den sista, avslutande psalmen i Psaltaren. I de föregående raderna används 

imperativformer, men i den sjätte och sista versen används en jussivform, vilken uttrycker en 

önskan. I Ps 150:6 används kol-neshama med bestämd artikel. ”All andedräkt” står som pars pro 

toto och betecknar allt levande. Frågan är, vad eller vem som omfattas av detta. Det framgår inte 

direkt av psalmen om denna uppmaning bara beträffar människor eller om den riktar sig till hela 

skapelsen. I psalm 148 är det allt, hela skapelsen som ska prisa Gud. Psalm 150 däremot uppmanar 

att lova Gud i helgedomen, den plats där människor går för att tillbe Gud, men också i Hans 

mäktiga himlar, och att lova Gud genom spel på olika musikinstrument, en aktivitet som enbart 

utförs av människor. Det skulle tala för att det endast är människor som är menade med kol-

neshama. 

 

Goldingay föreslår att allt som lever (“all living creature”) omfattas och möjligtvis även 

blåsinstrument (Goldingay 2008:749). Det sista vore ett undantag, det finns ingen referens i hela 

den hebreiska bibeln där musikinstrument tillskrivs liv. Brueggemann läser uppmaningen i Ps 150:6 

som universell appell och han påpekar att neshama, andedräkt “indicates the vitality of life given by 

the creator to all creatures” (Brueggemann 2014:619). Denna argumentation förbiser att det endast 

är människan som explicit får neshama vid skapelsen. 

 

Kol-neshama med bestämd artikel används endast en gång till i den hebreiska bibeln, nämligen i Jos 

10:40. Där omfattas både människor och djur. Detta stöder tolkningen att det inte bara är människor 

som uppmuntras att prisa Gud utan hela skapelsen, men en enda liknande konstruktion är för lite för 

att dra övertygande slutsatser. 
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Det är oklart om neshama här endast omfattar människor eller om begreppet också omfattar djur. 

 

 

Sammanfattning 

I Psaltaren används neshama endast två gånger: Första gången är det Guds andedräkt som är ett 

tecken för Guds vrede och hans makt. Den andra gången används neshama som pars pro toto, allt 

levande, allt som andas. Om det också omfattas djur av neshama är oklart.  

 

 

  

2.2.8 Ordspråksboken 

Begreppet neshama används en gång i Ordspråksboken. 

 

 

Ord 20:27 

ֶטן ָֽ י־ב  ל־ַחְדר  ש כ  פ ָ֗ ם ח ִ֜ ִּ֑ ד  ת א  ְשַמָ֣ ה נִּ ָ֣ר ְיִ֭הו   נ 

 

Översättning 

Människans andedräkt är Herrens lampa, den genomsöker alla hennes innersta delar. 

 

Analys 
Denna text ger en något ovanlig bild av neshama och några föreslår därför olika andra läsningar för 

att ändra på den. Den text som uppsatsen använder sig av är den masoretiska texten. Bl. a. Biblia 

Hebraica Stuttgartensia (BHS) föreslår att förvandla ner (= lampa) i noser (= vakta), för att komma 

fram till betydelsen "Herren vaktar människans neshama" (se Plöger 1982:239).  Det finns andra 

förslag till ändring av den masoretiska texten som inte ska diskuteras här. Uppsatsen följer bl. a. 

Fox som håller dessa ändringar för onödigt och pekar på de problem som följer de föreslagna 

ändringarna (Fox 2009:677). Om en närliggande översättning är meningsfull finns det ingen 

anledning för att leta efter alternativa konstruktioner. Ord 20:27 är del av en poetisk text och poesi 

är friare i sin begreppsanvändning än prosa och det behöver finnas utrymme för ovanliga och även 

unika tankar. 

 

Plöger visar att begreppet ner (= lampa) används också i andra texter i kombination med liv: Så 

talar Ord 13:9, Ord 20:20 och Ord 24:20 om att den ondes lampa skall slockna (Plöger 1982:239). 

Detta gör kombination av neshama, den livgivande andedräkten, och ner i Ord 20:27 mindre unik 

och avvikande. 

 

McKane påpekar att "The chambers of the belly are the locus of his thoughts and motives and so the 

place where the truth about him is to be found" (McKane 1970:547), vill säga att Gud ser 

människan som hon är. Men med rätta varnar Fox för en övertolkning och påpekar att neshama 

betyder andedräkt och i förlängning av detta "the being it keeps alive". Fox är dessutom tydlig att 

neshama inte har betydelsen ”själ”, en betydelse som några lägger in i neshama här (Fox 2009: 

676 f.). 

 

Ord 20:27 målar en vacker bild: Människans andedräkt går in i hennes inre och eftersom människa 

fick den av Gud, verkar Gud kontinuerligt i hennes inre. 

 

 

Sammanfattning 

Neshama används i ordspråksboken för att beskriva människans andedräkt. 
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2.2.9 Jesaja 

Neshama används fyra gånger i Jesajaboken, varav två gånger i samma mening som ruach. 

 

 

Jes 2:22 

ּוא ב הָֽ ָּ֖ ה ֶנְחש  י־ַבֶמַּ֥ ָֽ ֹו כִּ ה ְבַאפִּ֑ ָּ֖ מ  ר ְנש  ם ֲאֶשַּ֥ ָ֔ ד  א  ָ֣ ן־ה  ֶכםָ֙ מִּ ּו ל  ְדלֵ֤   חִּ

Översättning 

Lämna människan, som har andedräkt i sin näsa. För i vad är hon beaktansvärt? 

 

Analys 

Detta är den avslutande versen i kapitel 2. 

 

Verbet chadal står i imperativ i andra person plural maskulin tillsammans med ett personligt 

pronomen i andra person maskulin, vilket är en förstärkning av det direkta tilltalet. Detta är en 

mycket stark uppmaning. 

 

Tanken att neshama, som människan fick av Gud, inte verkar vara värt särskilt mycket är svårsmält, 

vilket kan förklara motivationen till olika försök att ändra på texten. Se Wildberger (1972:95) för 

denna diskussion. Det finns också förslag att se denna mening som ett senare tillägg, för att den ger 

människans andedräkt en ovanlig och unik nyans (Williamson 2006:207). Men även om detta skulle 

vara ett senare tillägg så finns denna mening med i slutresultatet av Jesajas och behöver tolkas. 

 

Neshama i Jes 2:22 har tolkats som en ren negativ beskrivning av människan, att människan bara 

andas, inget mer. Att neshama endast beskriver den rent fysiska akten av andning som inte har 

någon koppling till Gud och att detta framhäver människan i sin förgänglighet (så t.ex. Lamberty-

Zielinski 1986:671). Men detta bortser ifrån att Gud är mycket aktiv och närvarande i hela kapitlet. 

 

Uppsatsen föreslår därför en annan tolkning av Jes 2:22: Versens närkontext gör att det är tveksamt 

att begreppet neshama skulle användas helt orelaterat till Gud, eftersom Gud är så aktiv i hela 

kapitel 2. Hela mänskligheten har fått neshama av Gud men inte alla använder denna gåva på ett 

vettigt sätt och Jes 2:22 talar just om dessa människor. Istället för att tjäna Gud och ära Honom har 

några människor blivit stolta och upphöjt sig själva och gjort sig sina egna gudar. Om människor 

väljer att ignorera Gud, trots att de har fått neshama av Gud, så finns endast den fysiska funktionen 

av neshama, andningen, kvar i människan och då är neshama inte någonting som är särskilt 

värdefull. 

 

 

Jes 30:33 

ת יְ  ְשַמֵ֤ ּהנִּ ָֽ ה ב  ָּ֖ ית ב ֲער  ָ֔ ְפרִּ הָ֙ ְכַנַָ֣חל ג   הו 

 

Översättning 

… som en svavelström skall Herrens andedräkt sticka den i brand. 

 

Analys 
Detta är den avslutande versen i kapitel 30. 

 

Gafrit står i feminin singular absolutus. Samma ord som används i 1 Mos 19:2, när Sodom och 

Gomorra förstörs. Gafrit står i konstruktusförhållande till nachal och uttrycker en objektiv genitiv. 
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Neshama och adonai står också i ett konstruktusförhållande och uttrycker en subjektiv genitiv. Det 

är Herrens andedräkt. 

 

Diskussionerna i kommentarlitteraturen kretsar huvudsakligen kring frågor och spekulationer om 

hur stället, där denna eld ska tändas ser ut (se Wildberger 1978:1209 f.). Uppsatsen däremot ska 

undersöka neshamas användning. I Jes 30:33 är det Gud som handlar och det är Guds andedräkt, 

som jämförs med en ström av svavel. Detta är ytterligare ett exempel som gör Snaiths tes att 

neshama endast betecknar en ”mild vind” är tveksam. Även om Guds andedräkt skulle kunna vara 

en mild ström så är hela bilden präglad av en auktoritativ kraft och inte alls av någon mildhet. 

 

 

Jes 42:5 

ּה ָֽ ים ב  ַּ֥ ּוַח ַלה ְלכִּ יה  ְורָּ֖ ֶלָ֔ ם ע  ָ֣ ע  הָ֙ ל  מ  ן ְנש  ֵ֤ ה ... נ ת  ָ֗ ל ְיהו  ָ֣ א  ר ה  ַמָ֞  ה־א 

 

Översättning 

Så säger Gud, Herren… Han som gav andedräkt åt folk på den, livsande åt dem som vandrar på den 

 

Analys 

Denna vers hör till inledningen av en profetia. Som Baltzer påpekar är detta det enda ställe där Gud 

betecknas som ”the God Yahwe” (Baltzer 2001:131), dvs. det används två gudsnamn (”El” 

och ”Jahve”) och dessutom en bestämd artikel. Denna profetia börjar med en påminnelse om Guds 

auktoritet som världens och människans skapare. Det är ett hoppfullt budskap och det är nästan 

förvånansvärt att Gud betonar sin auktoritet så starkt i början av denna vers. 

 

Frågan är om neshama syftar till en viss grupp människor eller om det syftar till hela 

mänskligheten. Som Westermann påpekade används begreppet ”am” oftast för att beteckna det 

israeliska folket, men här används begreppet i en vidare betydelse och betecknar alla folk, ”the 

human race”(Westermann 1969:99). Också Baltzer påpekar att am i Jes 42:5  knappast kan betyda 

ett enda folk. Baltzer betonar att det inte var Adam som individ som fick neshama utan människan 

(Baltzer 2001:131). I resultat så också Paul som ser begreppet am som ett allmänt begrepp som 

omfattar alla människor ("general term for all human being") (Paul 2012:188). 

 

Ytterligare ett argument för att am här omfattar alla folk är själva användning av det sällsynta 

begreppet neshama. Redan det i sig kan väcka skapelseassociationer på dåtidens läsare, och dessa 

förstärks genom skapelsereferenserna som finns i början av vers 5. 

 

Ruachs betydelse undersöks nedan på s 51-52. 

 

 

Jes 57:16 

י יתִּ ָֽ שִּ י ע  ַּ֥ ֹות ֲאנִּ מָּ֖ ֹוף ּוְנש  ֲעטָ֔ ַנָ֣י ַיָֽ ְלפ  ּוַחָ֙ מִּ י־רָ֙ ֹוף כִּ ֶנַָּ֖צח ֶאְקצִּ֑ א ל  יב ְול ַּ֥ ָ֔ רִּ םָ֙ א  א ְלעֹול  י ל ֵ֤ ָ֣  כִּ

 

Översättning 

För jag skall inte för evigt anklaga, inte vredgas för alltid – ty då skulle ande inför mitt ansikte 

slockna, de varelser som jag har skapat. 

 

Analys 
Här används begreppet ani, ett personligt pronomen i första person singular. Det är en stark 

betoning att det är Gud som har skapat. 
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Neshama står i pluralform. Detta är det enda stället i den hebreiska bibeln där neshama används i 

pluralform. Frågan är vad neshama betecknar. Det finns tolkningar som ger neshama 

betydelse ”själ". Så återger t.ex. King James Bible neshama i denna vers med ”själ”. ”Själ” är en så 

pass ovanlig betydelse av begreppet neshama och en så pass stark avvikelse från neshamas 

betydelse i övrigt att det skulle behövas starka skäl för att tolka begreppet på ett sådant sätt. 

 

Septuaginta använder sig i denna text av begreppet πνοὴ, dvs. andning. Septuaginta använder sig 

inte av andra begrepp som ligger närmare betydelsen ”själ” för att återge begreppet neshama 

(Hatch/Redpath 1954:1153), vilket talar mot en tolkning av neshama som ”själ”. 

 

Paul tolkar neshama som "spirit" utan att redogöra för denna tolkning. Han bara konstaterar att 

denna mening är svårt att tolka (Paul 2012:416). 

 

I andra texter används formuleringen kol-neshama för att beteckna varelser, det som andas, medan 

neshama utan kol står för andedräkten. Formuleringen kol-neshama, all andedräkt, innebär implicit 

att det är flera personer eller varelser som omfattas av denna formulering, inte bara en enda. Det 

ligger nära till hands att se pluralformen för neshama (= andedräkter) på ett liknande sätt, att också 

denna form används som pars pro toto som beskriver det som har själva andedräkten, dvs. 

varelserna. Versens närkontext, dvs. resten av kapitel 57 talar mycket om människor, inte om djur 

eller skapelsen, varför det är rimligast att anta att neshama endast syftar till människor. 

 

Att tolka neshama i betydelse ”själ” är inte nödvändigt och det finns ingenting i själva texten eller i 

kapitel 57 som stöder en sådan tolkning. 

 

Ruachs betydelse undersöks nedan på s 52. 

 

 

Sammanfattning 

I Jesajaboken används neshama för att beskriva Guds och människans andedräkt och som pars pro 

toto för att beteckna människor som har andedräkt i sig. 

 

 

 

2.2.10 Daniel 

Neshama används en gång i den hebreiska delen av Danielboken, vilken består av kapitel 1-2:4 och 

kapitel 8-12. 

 

Danielbokens uppbyggnad och budskap är komplex och det finns många textkritiska problem och 

tolkningssvårigheter men uppsatsen fokuserar på betydelsen av begreppet neshama. 

 

 

Dan 10:17 

י ָֽ ה־בִּ ְשֲאר  א נִּ ה ל ַּ֥ ָּ֖ מ  ַח ּוְנש  י כ ָ֔ ָ֣ ד־בִּ  ל א־ַיֲעמ 

 

Översättning 

… i mig finns ingen styrka kvar, och ingen andedräkt förblir i mig. 

 

Analys 

Dan 10:17 är en del av Daniels avslutande syn. Enligt Lamberty-Zielinski beskriver neshama här 

det som kännetecknar människans fysiska liv, att Daniel är utmattad efter sitt besök i den 
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övernaturliga världen. (Lamberty-Zielinski 1986:671). Daniels möte med det övernaturliga gör 

honom så förskräckt att han tappar både styrka och andan. Styrka och andedräkt används som 

paralleller. Läser man vidare i texten så ser man i Dan 10:19 att botemedlet för Daniels tillstånd är 

shalom, dvs. fred/frid och uppmaningen att vara stark. Detta tyder på att vår text beskriver en stark 

negativ emotion som rädsla eller modlöshet som påverkar Daniel även fysiskt. Texten handlar inte 

om att Daniels liv är i fara utan att han drabbas av stark kraft- eller modlöshet. 

 

 

Sammanfattning 

Neshama används för att beteckna människans andedräkt, och har betydelsen av ork eller livskraft, 

vilket är ovanligt. 

 

 

 

2.3 Slutsatser neshama 

 

I de flesta fall har neshama betydelsen ”andedräkt”, antingen Guds andedräkt eller människans. Åtta 

av neshamas användningar beskriver Guds andedräkt, de övriga användningar, vilka är dubbelt så 

många, syftar till människan. Om neshama relaterar till människan är neshama någonting positivt: 

om neshama finns i en människa lever människan, om neshama saknas, saknas liv, dvs. människan 

är död. Ett undantag till detta är Jes 2:22 där neshama begränsas till den rent fysiska akten av 

andningen, som inte anses vara en särskild utmärkelse för människan. När det kommer till Guds 

neshama så kan neshama vara en förgörande kraft som riktas mot Guds fiender. Detta talar mot 

Snaiths tes att neshama har betydelsen av ”mild vind”. 

 

I några fall används neshama som pars pro toto, som kollektivbeteckning för varelser, det som 

andas. När detta sker används formuleringen kol-neshama. Detta görs framför allt i D-verket (5 Mos 

20:16, Jos 10:40, Jos 11:11, Jos 11:14 och 1 Kung 15:29) och dessutom i 1 Mos 7:22 och i Ps 150:6. 

Också Jes 57:16 använder neshama som pars pro toto för det som lever, men genom att använda sig 

av neshamas pluralform. Neshama kan också inkludera djur, när dessa delar människornas lott. 

Exempel på detta finns i 1 Mos 7:22 när både människor och djur dör i syndafloden, eller i 

uppmaningen i 5 Mos 20:16, där både människor och djur ska dödas. Mitchells tes att neshama 

endast används för människor har inte kunnat bekräftas. Däremot finns det ingen text där djur som 

självständiga varelser har neshama. Det finns inte heller någon text där neshama används för att 

beteckna en enskild varelse. 

 

Neshama används i beskrivningen av två av de stora händelserna, nämligen när liv på Guds initiativ 

skapas och när liv upphör på jorden, men inte i exodusberättelsen. Ett av dessa två teman (skapelse 

eller syndafloden) finns i de flesta användningarna av neshama. Denna association till antingen 

skapelsen eller syndafloden är ibland tydlig, ibland svag. Enda undantaget är användningen i 

Danielboken, som använder neshama för att beteckna livskraft/livsmod. 

 

Neshamas användning i Första Moseboken lägger grunden för en sorts dualism, där närvaron av 

neshama betyder liv och avsaknad av neshama, den livsgivande principen, är förbunden med död, 

oftast i form av en omfattande förstörelse. Detta stöder Albertz/Westermanns tes att neshama 

beskriver skillnad mellan att vara vid liv och att vara död. 

 

De flesta användningar av neshama har ett direkt samband till livet, dvs. livet fås eller förloras, 

oftast för en större enhet och inte bara en individ: Antingen människan allmänt, eller en hel grupp 

av fiender till Gud. Undantag till detta är 1 Kung 17:17 och Dan 10:17 som båda använder neshama 

i referens till enskilda människor. 
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Däremot har betydelsen “själ” inte fått stöd av ovan genomförd analys. 

 

Användning av neshama i Job avviker delvis från begreppets användning i de andra böckerna. I Job 

syftar neshama oftast till Gud, men används också för människor. I en majoritet, närmare bestämt i 

5 av de 7 användningarna av neshama används begreppet i samma mening som ruach. I alla dessa 

fem meningar används neshama och ruach i en parallellism. Sådana parallellismer mellan neshama 

och ruach finns också i Jesaja, men inte i någon av de andra böckerna. 

 

I Daniels bok används neshama som människans andedräkt, men med betydelse av ork eller 

livskraft, en betydelse som inte finns i någon av de andra böckerna. 

 

 

 

3 Ruach 

 

3.1 Översikt 

Ruach förekommer 378 gånger i den hebreiska bibeln och 11 gånger i den arameiska delen av 

Daniel. Koehler/Baumgartner nämner att ruach används 387 gånger i den hebreiska bibeln 

(Koehler/Baumgartner 1996:1197), vilket verkar vara ett sifferfel. En översikt över begreppets 

fördelning finns i ”Theologisches Handwörterbuch zum Alten Testament” (Albertz/Westermann 

1976:727). Enligt denna översikt används begreppet ruach bl.a. i Hesekiel (52 gånger), Jesaja (51 

gånger), Psaltare (39 gånger), Job (31 gånger) och i Predikaren (24 gånger), Ordspråksboken (21 

gånger) och Jeremia (18 gånger) och dessutom i Pentateuken (38 gånger, mest i Fjärde Moseboken) 

och i de “tidiga profeterna” (Josua, Domarboken, Samuelsböckerna och Kungaböckerna, 47 

gånger). Det betyder att ruach används i Pentateuken, i D-verket, i profetlitteraturen och i 

vishetslitteraturen men begreppets användning är ojämn fördelad. Det finns böcker som använder 

begreppet ofta och det finns böcker som inte alls använder begreppet. Ruach används inte i: Tredje 

Moseboken, Obadja, Sefania, Nahum, Rut, Höga Visan och Ester. 

 

Som redan nämnt undersöker uppsatsen endast ruachs användning i de böcker som också använder 

sig av neshama.   

 

För att ge en översikt över ruachs betydelse valdes samma standardverk som för neshama: Clines 

"The Dictionary of Classical Hebrew" (2010) och en artikel i "Theologisches Wörterbuch zum 

Alten Testament". Artikeln om ruach skrevs av Tengström (1993). Ingen av de använda ordböckerna 

är skrivna på svenska, översättningarna är mina egna. 

  

Clines (2010:427 ff.) delar in ruachs betydelse i tre huvudkategorier, nämligen vind, andedräkt och 

ande för att sedan dela upp dessa i underkategorier. 

  

1. Vind 

a) vind, breeze 

b) vind 

(1) Riktning 

(2) Sida, hörn 

c) vind, luft (”air”) 

d) vind, tomhet, fåfänga (”vanity”) 

e) (breath of) vind, bara andedräkt (i olika grammatiska konstruktioner) 

 

2. Andedräkt 

a) breath, blast (från näsan eller mun) 
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b) livgivande ande 

c) bara andedräkt (i olika grammatiska konstruktioner) 

 

3. Ande 

a) Yahwes 

b) av eller i människor 

c) saknas 

d) av levande varelser i Hesekiels visioner 

e) av gudomliga varelser 

f) personifierad vishet 

g) av en gemenskap (”of the community”) 

h) makt, kraft, dom (”power, force, judgement”) 

i) livskraft, i motsats till kött 

j) spirituell substans 

k) möjligtvis en okroppslig ande   

l) två andar som kontrollerar människor 

m) personifierade andar (i olika grammatiska konstruktioner) 

(1) i Yahwes närvaron 

(2) änglalika varelser (”angelic beings”) 

 

 

Tengström (1993:385) delar upp begreppets betydelse i två huvudkatgorier och behandlar dessa i 

flera underkategorier. En redogörelse för hans indelning skulle se ut så här: 

 

1. Vind och intighet 

a) naturfenomen 

b) Guds/JHWHs vind 

(1) åskvädersteofani (”Gewittertheophanie”) 

(2)  vind som instrument för JHWHs dom 

(3) vind och hav vid världens skapelse 

  

2. Andedräkt, ande och liv 

a) Guds ruach och människans konstitution 

b) passioner, dygder och färdigheter, sinnets (”Gemüt”) tillstånd och rörelser, påverkan av 

andliger varelser på människor 

c) karismatisk begåvning av ledare i den gamla tiden, av kungar och profeter 

d) JHWHs ruach och efterexiliska framtidsförväntningar 

 

Det kan vara svårt att göra en tydlig avgränsning mellan ruachs olika betydelser som ofta går in i 

varandra. Det kan t.ex. vara svårt att särskilja vind och Guds andedräkt eftersom vind kan uppfattas 

som Guds andedräkt.  

 

 

3.2 Textanalys 

 

3.2.1 Första Moseboken 

I Första Moseboken används ruach 11 gånger. Ruach används särskild i början och på slutet av 

Första Moseboken. Ruach används inte under själva skapelsen men tre gånger i samband med 

syndafloden. Ruach används inte heller i berättelsen om Kain och Abel. Efter syndafloden används 
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begreppet först igen i berättelsen om Isak och Rebecka i 1 Mos 26:35, dvs. ruach används inte alls i 

den långa berättelsen om Abraham och Sara. 

 

 

1 Mos 1:2 

ם יִּ ָֽ ַּ֥י ַהמ  ֶפת ַעל־ְפנ  ים ְמַרֶחָּ֖ ּוַח ֱאֹלהִָּ֔  ְורָ֣

  

Översättning 

… Guds ande svävade över vattnets ansikte. 

 

Analys 
Detta är den första användningen av ruach i den hebreiska bibeln. 1 Mos 1:2 talar explicit om Guds 

ruach som rör sig över vattnet. Det är en konstruktusförbindelse mellan Gud (elohim) och ruach och 

det ligger nära till hands att tolka denna konstruktion som subjektiv genitiv som beskriver Guds 

närvaro. Von Rad föreslår att tolka ruach som superlativ, som en Gudsstorm, dvs. en mäktig vind 

och kommer efter viss argumentation fram till tesen att hela den inledande beskrivningen är en 

beskrivning av kaoset som fanns i början, även den mäktiga vinden, dvs. att också ruach tillhör 

kaosmakterna (von Rad 1972:49 f.). Mot von Rads tolkning påpekar Tengström att vatten och vind 

ansågs vara varandras motsatser i den assyriska (”altorientalische”) kosmogonin som har ett 

antagonistiskt förhållande till varandra (Tengström 1993:405 f.).  Westermann följer von Rad en bit 

på vägen, när han tolkar elohim som superlativ, men han följer inte med hela vägen till 

kaosmakterna. Som anledning till tolkning av ruach som superlativ nämns att det endast är Guds 

ord som anses ha en aktiv roll i världens skapelse medan ruach inte anses ha någonting med själva 

skapelsen att göra (Westermann 1967:148 f.). Tengström problematiserar tolkningen av elohim som 

superlativ och påpekar att begreppet elohim mycket väl kan ha en konnotation av superlativ, men att 

denna konnotation inte upphäver den ursprungliga genitivbetydelsen (Tengström 1993:403). 

 

Att tolka ett begrepp som används för att beteckna Gud och tillskriva detta begrepp kaosmakterna, 

krafter som står i strid med Gud, är en mycket kreativ men inte särskilt övertygande tolkning. Mot 

en tolkning av elohim som superlativ i 1 Mos 1:2 talar versens närkontext: I både vers 1 och i vers 

3, dvs. de bibelverser som ramar in vers 2 används begreppet elohim och i båda texter har de 

betydelse Gud. Att just vers 2 skulle ha en annan tolkning, som inte har med Gud att göra skulle 

vara märkligt. När tre meningar i rad använder sig av elohim skulle man förvänta sig att det finns en 

variation i ordval när betydelsen plötsligt skulle avvika så pass mycket från den vanliga betydelsen. 

Dessutom saknas ett behov för att avvika från en närliggande tolkning för att konstruera ett 

undantag. Att Guds ruach inte har en aktiv roll under den senare delen av skapelsen utesluter inte 

ruachs närvaro i början. Och slutligen passar en vind i superlativ form illa ihop med verbet rachaf. 

Detta verb används endast tre gånger i den hebreiska bibeln och betyder “sväva eller ryttla” 

(Holladay 1988:337). Här används verbet i piel, en verbform som uttrycker intensitet (Engnell 

1987:82) men piel uttrycker ingen våldsamhet. 

 

Även om man tolkar elohim som Gudsnamn är det inte entydigt hur ruach ska översättas i 1 Mos 

1:2, om det är Guds vind eller Guds ande som svävade över vattnet, eller om det är en kombination 

av både vind och ande. Denna fråga har diskuterats mycket (se t.ex. Tengström 1993:405). Luft eller 

vind kan ses som separerande element mellan himmel och vattnet eller himmel och jord, vilket 

skulle tala för en tolkning "vind" (Tengström1993:407). Betydelse ”ande” däremot är bredare och 

kan ha en konnotation av vind. Denna bredare betydelse är att föredra. 
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1 Mos 7:22 

תּו ָֽ ה מ  ָּ֖ ב  ר  ָֽ ר ֶבח  ל ֲאֶשַּ֥ כ ֹּ֛ יו מִּ ים ְבַאפ ָ֗ ּוַח ַחיִִּ֜ ְשַמת־רָ֙ ל ֲאֶש֩ר נִּ  כ ֹּ֡

 

 Översättning 

Allt som hade den livets andes andedräkt i sin näsa, det som levde på det torra landet, dog. 

 

Analys 

Detta är det första tillfälle som använder sig av både ruach och neshama. Snaith konstaterar utan 

närmare förklaring att ruach och neshama i denna text används som synonymer (Snaith 1947:144). 

 

Att allt på jorden dör beskrivs ett flertal gånger 1 Mos 7 med hjälp av olika formuleringar. I 1 Mos 

7:22 står ruach i en konstruktusförbindelse med chajim och tillsammans med neshama bildar de en 

konstruktuskedja. Begreppen bildar ett sammansatt uttryck där de olika begreppen har en betydelse 

som ligger nära varandra och som förstärker varandra men de är inte helt synonyma. Ruach har 

betydelsen ”ande”, men inte vilken ande som helst, utan ruach chajim, livets ande, dvs. livsande.    

 

För övrigt hänvisas till analysen på s 13-14. 

 

 

1 Mos 41:8 

ֹו ֶעם רּוחָ֔ ָ֣ פ  ֶקרָ֙ ַותִּ י ַבב ָ֙ ֵ֤   ַוְיהִּ

Översättning 

Och det hände på morgonen att hans ande var orolig.   

 

Analys 
Farao hade en dröm som han visste kom från Gud, som var viktig och som han inte kunde tolka, 

vilket påverkade honom. 

 

Ruachs betydelse är inte diskuterad i kommentarlitteraturen men det är uppenbart att ruach inte 

betecknar själva livet eller livskraften av farao, utan att denna formulering uttrycker en inre oro. 

Farao utsatts inte för påverkan som kommer utifrån, utan det är en del av farao som är orolig. 

 

Paam är ett sällsynt ord som beskriver en negativ påverkan på faraos ande som leder till en oro eller 

rastlöshet. 

 

 Ruach används här för att beskriva en del av en människa som inte tillhörde det israelitiska folket. 

 

 

Sammanfattning 

Begreppet ruach används i olika betydelser i början och på slutet av Första Moseboken. 

 

I början har ruach en mera abstrakt betydelse och beskriver Guds närvaro eller vind, som i 1 Mos 

1:2. Ruach används också i betydelse ”livsande” som finns i både människor och djur, 1 Mos 7:22. 

 

På slutet av Första Moseboken är ruach människocentrerad och används endast för enskilda 

människor. Där betecknar ruach människans ande, som påverkar människans emotionella tillstånd. 

 



  35 

Utöver detta används ruach också för att beteckna en människas livs- eller handlingskraftkraft som i 

1 Mos 45:27 och för att beskriva Guds ande som finns som särskild smörjelse i vissa människor, i 

detta fall i Josef som kunde tyda faraos dröm, 1 Mos 41:38. 

 

 

 

3.2.2 Femte Moseboken 

I Femte Moseboken finns enbart två ställen som använder sig av ruach, ett i början av boken när 

landets erövring börjar, och ett på slutet av boken när Josua blir folkets ledare efter Mose. 

 

 

5 Mos 2:30 

ץָ֙ ֶאת־ְלב   מ  ֹו ְואִּ יָך ֶאת־רּוחָ֗ ה ֱאֹלֶהִ֜ ֩ה ְיהו ָ֙ ְקש  י־הִּ ָֽ ֹו כִּ נּו בִּ֑ ָּ֖ ר  ֹון ַהֲעבִּ ֶלְך ֶחְשבָ֔ יח ןָ֙ ֶמָ֣ ה סִּ ב ָ֗ א א  תַּ֥ ְול ָ֣ ַען תִּ ֹו ְלַמֹּ֛ ֹו בָ֔

ְדָךָּ֖    ְבי 

Översättning 

Men Sichon, kung i Heshbon ville inte låta oss gå igenom, för Herren, din Gud, förhärdade hans 

ande och gjorde hans hjärta hårt för att ge honom i din hand… 

 

Analys 

Detta är en del av Moses avslutstal och denna mening står i en övergång när ökenvandringen tar slut 

och landets erövring börjar. 

 

Talets adressater varieras, det talas om att Sichon inte ville låta ”oss” gå igenom, och några ord 

senare talas om ”din” Gud. Tilltalet riktar sig alltså till enskilda och till hela gruppen. Det finns 

försök i kommentarlitteraturen att harmonisera detta men behovet av detta kan ifrågasättas: I ett tal 

är det inte så ovanligt att byta perspektiv ibland, det direkta tilltalet ”du” gör budskapet mera 

personligt och engagerar individer, medan ett ”vi” stärker samhörighetskänslan. 

 

Ruach används i 1 Mos 2:30 på ett oväntat sätt: Det handlar inte om Guds ande som faller på en av 

folkets ledare utan det är anden av en fiende som påverkas. Anden och hjärtat verkar stå i en 

parallellism (så Perlitt 1994:216). 

 

Det finns en tydlig parallellitet till exodusberättelsen i Andra Moseboken där Farao inte ville låta 

folket gå, därför att Gud hade förhärdat hans hjärta, se 2 Mos 9:12, 10:20 och 10:27 som alla tre 

använder samma formulering för att beskriva att faraos hjärta förhärdades av Gud. Skillnaden till 1 

Mos 2:30 är att det är både Sichons hjärta och hans ande som påverkas. 

 

Texten ger problem när det kommer till frågan hur fri människan är och hur mycket Gud väljer att 

styra hennes beslut. Det finns olika tolkningsförslag för att lösa detta dilemma. Tigay föreslår att se 

begäran som riktades mot farao som försök att lura honom, eftersom folket inte skulle gå ut i öknen 

för att offra till Gud utan för ge sig iväg för gott. Tigay föreslår att också Moses begäran till Sichon 

skulle ses på ett liknande sätt, att det skedde för att lura Sichon (Tigay 1996:31). Perlitt däremot 

försöker förklara att Gud behövde göra någon annan illa för att kunna göra gott mot sitt eget folk. 

(Perlitt 1994:217). 

 

Ingen av de tolkningar som finns i kommentarlitteraturen är tillfredsställande. Uppsatsen förelår en 

annan läsning: I 4 Mos 21 ff. väljer Kung Sichon att dra ut för att kriga mot Mose. Detta beslut 

fattar han själv, fri från gudomlig påverkan, i alla fall nämner texten inte att Gud hade ingett honom 

detta. Om man läser 1 Mos 2:30 mot bakgrunden till det så är det rimligast att anta, att Gud 
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förhärdade Sichons ande och hans hjärta efter att han hade fattat sitt beslut, så att han fick stå fast 

vid sitt beslut och inte kunde backa utan fick ta konsekvenserna. 

 

 

5 Mos 34:9 

יו ִּ֑ ל  יו ע  ָּ֖ ד  ה ֶאת־י  ְך מ ֶשֹּ֛ ַמַּ֥ י־ס  ָֽ ה כִּ ְכמ ָ֔ ּוַח ח  אָ֙ רָ֣ ל  ּון מ  ן־נָ֗ ַע בִּ ָ֣ יהֹוש  ָֽ   וִּ

Översättning 

Josua, Nuns son, var fyllt av vishetens ande för Mose hade lagt sina händer på honom 

 

Analys 

Själva händelsen, där Moses lägger sina händer på Josua beskrivs i 4 Mos 27:18-23. I 4 Mos 27:18 

beskrivs Josua som en man som redan har Guds ande i sig, eller som Tigay formulerar det: Josua 

hade redan “spirit of an unspecified type” (Tigay 1996:339). Josua får alltså någonting utöver det. 

 

Det som Josua får i 4 Mos 27:18-23 genom handpåläggning av Mose är inte ruach utan chod dvs. 

ära, härlighet. Ur sammanhanget blir det tydligt att Moses ger någonting av sin auktoritet vidare till 

Josua (så också Christensen 2002:873). En liknande händelse beskrivs också i 4 Mos 11:16-16 och 

25-29, när Gud ger en del av Moses ruach till de 70 äldste. 

 

I 5 Mos 34:9 däremot beskrivs det som Josua får som ”vishetens ande”. I båda fall är det någonting 

som kommer utifrån och som påverkar Josua på ett positivt sätt. Tigay betecknar det som gudomlig 

gåva av vishet för att regera Israel (”A divine gift of wisdom to govern Israel”) (Tigay 1996:339). 

 

Tigay hänvisar dessutom till Salomo 1 Kung 3:7-12 som har bett Gud om en sådan gåva för att 

kunna regera rättvist. (Tigay 1996:339) I 1 Kung 3:7-12 däremot används inte begreppet ruach, utan 

Salomo får vishet, inte vishetens ande. Salomo var känt för sin vishet han verkar ha fått mer än 

Josua, men det kan inte diskuteras här om det är variation i ordval att den ena får vishet och den 

andra vishetens ande eller om det finns en grundläggande skillnad mellan visheten och vishetens 

ande. Vishetens ande är i alla fall en ovanlig användning av ruach. 

 

I 5 Mos 34:9 beskrivs hur en karismatisk gåva överförs från en människa till en annan. 

 

 

Sammanfattning 

 I Femte Moseboken används ruach endast när den syftar till enskilda människor. I 5 Mos 2:30 är 

ruach en del av människan som utsätts för gudomlig påverkan, i 5 Mos 34:9 är ruach en gudomlig 

gåva som en människa får genom handpåläggning av en annan människa. 

 

 

 

3.2.3 Josuaboken 

Det finns endast två ställen i Josuaboken som använder sig av ruach, båda gånger är det en liknande 

situation och en liknande satskonstruktion.   

 

 

Jos 2:11 

יֶכִּ֑ם ְפנ  יש מִּ ָּ֖ ּוַח ְבאִּ ֹוד רֹּ֛ ה עַּ֥ מ  ָ֙ נּו ְול א־ק  ב ָ֔ ס ְלב  ַמָ֣ ְשַמעָ֙ ַויִּ   ַונִּ
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Översättning 
Vi hörde detta och våra hjärtan smalt, inte heller förblev det mod i någon man, på grund av dig. 

 

Analys 

Denna mening är en del av Rachavs berättelse, där hon beskriver hur hennes landsmän dvs. Israels 

fiender tappar ruach på grund av det de har hört om Guds handlande. En liknande berättelse finns i 

Jos 5:1. Människor tappar ruach men förblir vid liv, ruach betecknar alltså inte livskraften eller 

själva livet utan mod eller handlingskraft. 

 

 

Sammanfattning 

I Josuaboken används ruach för att beteckna människans mod eller handlingskraft. 

 

 

 

3.2.4 Samuelsböckerna 

Ruach används 19 gånger i Samuelsböckerna, varav 16 gånger i Första Samuelsboken och 3 gånger 

i Andra Samuelsboken. Trots att Första och Andra Samuelsboken anses vara skriven som en bok (se 

t.ex. Viberg 2009:107) fokuserar uppsatsens analys på Andra Samuelsboken eftersom neshama 

endast används där. 

 

Alla tre tillfällen där ruach används i Andra Samuelsboken är skrivna i poetisk form. Två av 

tillfällen är en del av Davids segersång, det tredje tillfället finns i en profetia som följer i direkt 

anslutning till segersången. 

 

 

2 Sam 22:11 

ּוַח  י־רָֽ א ַעל־ַכְנפ  ָּ֖ ר  ף ַוי  ע ִּ֑ ּוב ַוי  ב ַעל־ְכרָּ֖ ְרַכַּ֥  ַויִּ

  

Översättning: 

… Han red på keruben, Han flög, Han skådades på vindens vingar. 

 

Analys 

Denna vers är en del av Davids segersång och här tas samma sak om tre gånger, nämligen att Gud 

flög. 

 

I denna vers är vind någonting som inte är likställd med Guds närvaro eller någonting som är 

identisk med Gud utan vind är ett hjälpmedel som Gud använder sig av. Det finns en parallellism 

med keruberna, änglar som tjänar Gud. Genom denna parallellism framstår vinden nästan som en 

egen varelse med vingar. 

 

 

2 Sam 22:16 

ֹו ּוַח ַאפָֽ ת רַּ֥ ְשַמָּ֖ נִּ ה מִּ ָ֔ ת ְיהו  ל ְבַגֲעַרָ֣ ִּ֑ ב  ֹות ת  ּו מ ְסדָ֣ לָּ֖ ג  ם יִּ י י ָ֔ ק  ָ֣ אּוָ֙ ֲאפִּ ַָֽֽר   ַוי 

  

Översättning 

Havets bädd trädde fram och jordens fundament blottlades för Herrens rytande, för Hans näsas 

vinds andedräkt. 
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Analys 
Ruach och neshama är del av en konstruktuskedja. Denna kombination av ord påminner om 

konstruktionen i 1 Mos 7:22. Ruach används här i betydelse ”vind”. Andedräkt och näsans vind 

används här som synonymer. 

 

För en detaljerad analys se s 17-18. 

 

 

2 Sam 23:2 

בֶ  ָּ֖ה דִּ ּוַח ְיהו  ירַּ֥ ָֽ ֹו ַעל־ְלשֹונִּ תָּ֖ ל  י ּומִּ ִּ֑  ר־בִּ

 

Översättning 

Herrens ande talar genom mig och Hans ord är på min tunga. 

 

Analys 

Detta är avslutningen på Davids segersång (så t.ex. Hertzberg 1972:399), Davids sista ord i denna 

sak. Här är ruach ett tecken för gudomlig påverkan. David säger om sig själv att Gud talar genom 

honom, dvs. att han talar profetiskt. Ruach står i konstruktusförbindelse med Jahve och uttrycker en 

subjektiv genitiv. Guds ruach används här som signalord som hänvisar till att ett profetiskt tal följer. 

 

Funktionen av prepositionen be är omdiskuterad. Stoebe tolkar prepositionen be som lokativ som 

kännetecknar ett förtroligt meddelande, att Guds ruach talar i David. Stoebe hävdar att David inte 

skulle introduceras som profet utan som mottagare av gudomlig ande och visdom (Stoebe 

1994:484). En sådan tolkning att Gud endast talar i David och inte genom honom är inte 

övertygande. Anderson påpekar att anden i denna kontext inte är källan till ett extatiskt beteende 

eller upplevelse utan för profetisk inspiration (Anderson 1989:268). Följer man Anderson ligger det 

närmare till hands att tolka prepositionen be som instrumental. Be i instrumental betydelse 

beskriver instrumentet genom vilket någonting händer (Williams 2007:98), i detta fall David: 

Herrens ande talar genom David - Guds ord är på Davids tunga. Denna tolkning passar bättre till 

parallellismen. Dessutom nämns i 1 Sam 16:13 att David har fått Guds ande som permanent gåva.  

Det som händer i 2 Sam 23:2 är inte en omtagning av denna smörjelse utan beskriver en ny 

händelse som verkar gå utöver det som tidigare har skett. 

 

Ruach betecknar i 2 Sam 23:2 Guds ande som karismatisk gåva som verkar genom David. 

 

 

Sammanfattning Andra Samuelsboken 

Ruach används i olika betydelser i Andra Samuelsboken men alla tre användningar sker av David 

och alla är kopplat ihop med Guds handlande. Ruach används två gånger i betydelse vind och en 

gång i betydelse ande som tecken för ett profetiskt tal. 

 

 

Sammanfattning Första Samuelsboken 

I Första Samuelsboken används ruach 16 gånger. Begreppet används en gång i kapitel 1 och en 

gång i kapitel 30 och för övrigt endast i kapitlen 10-19, med en särskild tyngd på kapitel 16, 18 och 

19. I dessa tre kapitel används begreppet 11 gånger. Ruach används huvudsakligen i berättelsen om 

Saul, som blev kung i kapitel 10. I de flesta användningarna är ruach Guds ande som faller över 

människor, både individer som i 1 Sam 10:6 och 10 och hela grupper som i 1 Sam 19:20 och 23. 

Konsekvensen av detta är en extas som är förbunden med profetians gåva. En annan konsekvens av 

andens påverkan är att en person känner helig vrede när Guds ruach faller över denne, som Saul i 1 



  39 

Sam 11:6. Anden har i dessa fall en tillfällig verkning som avtar efter en viss tid. Det är endast 

David som får Guds ande som permanent gåva, 1 Sam 16:13. I 1 Sam 16:14 ff. nämns att Herrens 

Ande har övergett Saul och att Gud skickar en ond ande som plågar Saul. 

 

I början och på slutet av Första Samuelsboken används ruach i betydelse av någonting som tillhör 

människan: I 1 Sam 30:12 i betydelse livskraft eller liv. Där lämnas en sjuk slav för att dö. Slavens 

ande återvänder och han återhämtar sig efter att ha fått vatten och mat. Denna berättelse påminner 

om 1 Kung 17:17, där en pojkes död beskrivs genom bilden att hans neshama hade lämnat honom. I 

1 Sam 1:15 betecknar ruach människans ande som är sorgset/förtvivlat vilket påverkar hela 

människan. Denna användning påminner om ruachs användning i Josuaboken. 

 

I Första Samuelsboken används ruach varken i betydelse av vind eller för att beteckna Guds 

andedräkt. 

 

 

Sammanfattning Samuelsböckerna 

I både Samuelsböcker används ruach i samband med profetians gåva. Bortom denna gemensamhet 

skiljer sig användningen av ruach markant i båda Samuelsböckerna. I Första Samuelsboken används 

ruach i betydelsen av Guds ande/vind. I Andra Samuelsboken används ruach inte i just denna 

betydelse, utan mest för att beskriva en övernaturlig påverkan av människan. I två fall betecknar 

ruach en del av människan.   

 

 

 

3.2.5 Kungaböckerna 

Ruach används 16 gånger i Kungaböckerna, varav 11 gånger i Första Kungaboken och 5 gånger i 

Andra Kungaboken. Också Första och Andra Kungaboken anses vara skrivna som en bok (så t ex. 

Viberg 2009:111). Trots detta kommer uppsatsen att fokuserar på ruachs användning i Första 

Kungaboken, eftersom det är endast i Första Kungaboken som begreppet neshama används. 

 

 

1 Kung 21:5 

ֶחם ָֽ ל ל  ַּ֥ יְנָךָּ֖ א כ  ה ְוא  ָ֔ ר   ַמה־ֶזהָ֙ רּוֲחָךָ֣ ס 

 

Översättning 

Vad är det din ande är dyster över, så att du inte äter något bröd? 

 

Analys 

Detta är en direkt fråga som ställs från Isebel till sin make, kung Achav. 

 

Ruach betecknar här en del av människa som påverkar dennes emotionala tillstånd. Ruach är här 

inte kopplat till själva livet eller andedräkten, utan till Achavs motivation. Denna text påminner om 

1 Mos 41:8, men har en annan konsekvens: människans ande är nerstämd, missmodig, medan farao 

i 1 Mos 41:8 är orolig. 

 

I 1 Kung 21:4 används samma adjektiv, men utan begreppet ruach. Istället är det Achav själv som är 

dyster/missmodig, inte hans ande. 
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1 Kung 22:21.22 

יו ִּ֑ יא  ל־ְנבִּ י כ  ָּ֖ ֶקר ְבפִּ ּוַח ֶשָ֔ יָ֙ רָ֣ יתִּ יִָּ֙ אָ֙ ְוה  צ  אֶמר א  ה ... י ָ֗ ָ֔ ָ֣י ְיהו  ְפנ  ַַֽיֲעמ דָ֙ לִּ ּוַח ַוָֽ רָ֗ א ה  ָ֣ צ    ַוי 

 

Översättning 

Då kom en ande fram och stod framför Herren och sade: […] Jag ska gå ut och vara en lögnens 

ande i alla hans profeters mun. 

 

Analys 

Detta är en del av Mikas profetia till kung Achav. En parallellberättelse finns i 2 Krön 18:20-22. Det 

är den enda texten där ruach beskriver en ande som uppträder som egen varelse. Hur denna ande 

agerar påminner om åklagaren i kapitel 1 och 2 i Jobs bok.   

 

Översättning av ruach är inte diskuterad i kommentarlitteraturen, men berättelsen ger några 

tolkningssvårigheter. Fritz tolkar texten som att motsägelserna mellan profetiorna är anordnade av 

Gud och att man på så sätt försökte förklara motsägande profetior. Hans slutsats är att de falska 

profetiorna är del av den gudomliga vägledningen. (Fritz 2003:221)   

 

Ännu längre går Cogan när han tolkar denna berättelse som diskreditering av anden som en källa för 

gudomlig kunskap där de 400 falska profeter ser ut att vara redskap (”pawns”) för att tjäna Guds 

ändamål. Denna text visar för honom ”its negative stand on the ecstatic experience”, att anden som 

inspirationskälla endast fungerade för de tidiga profeterna medan den inte spelar någon roll för 

deras efterträdare utan att den då blev endast vind, ett tecken för en galen människa (Cogan 2001: 

497f.) 

 

Cogan bortser här att bland annat Jesaja i Jes 61:1 talar i positiva ord om att Herrens ande är över 

Jesaja. Hans tes att anden i senare texter endast är ett tecken för galna människor är därför inte 

hållbar. 

 

Dessutom bortser denna tolkning ifrån att Gud genom profetens Mika avslöjade sanningen för 

Israels kung Achav men att denna inte ville lyssna. De falska profeterna hade ingen 

urskiljningsförmåga och lyssnade till fel ande, medan Mika fick se sanningen. Det är intressant att 

Joshafat uppenbarligen hade tillräckligt mycket urskiljningsförmågan att känna av att någonting var 

fel när de falska profeterna talade, men att han i slutändan ändå valde han att lyssna på dem. 

 

 

Sammanfattning Första Kungaboken 

I Första Kungaboken används ruach oftast för att beskriva ett känslotillstånd av en människa, ofta i 

samband med berättelsen om profeterna Elia och Mika, men inte för att beskriva deras smörjelse 

eller bekräfta deras roll som profet. Ruach används dessutom i en säregen betydelse för att beteckna 

en självständig varelse, lögnens ande. 

 

Utöver detta används ruach i en liknande betydelse som i Josuaboken, när Sabas drottning i 1 Kung 

10:5 tappar anden men förbli vid livet, dvs. ruach står för någonting annat än själva livsgivande 

kraften. Ruach används också för att beskriva vind som ett väderfenomen, och i 1 Kung 19:11 

skrivs det dessutom explicit att Gud inte fanns i vinden. 

 

 

Sammanfattning Andra Kungaboken 

I Andra Kungaboken finns en unik användning av ruach: I 2 Kung 2:9 och 2:15 överförs Elias ande 

till Elisha. Ande har här betydelsen av smörjelse. Intressant är att det aldrig nämns att Elia fick eller 
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verkade under anden. Denna text påminner om 5 Mos 34:9 när Josua fick vishetens ande när Mose 

lade sina händer på honom. I Andra Kungaboken används ruach dessutom i betydelse ”vind”, 2 

Kung 3:17. 

 

 

Sammanfattning Kungaböckerna 

I båda Kungaböcker används ruach oftast i samband med en profets framträdande, men sällan för att 

beteckna själva profetens kallelse eller smörjelse, utan i annan betydelse. Ruach kan dessutom 

beteckna en varelse som uppträder självmant gentemot Gud, som lögnens ande i 1 Kung 22:21-23. 

Det finns endast två tillfällen där ruach används utan att en profet gör något: I dessa fall syftar ruach 

till kungligheter som inte står i Guds tjänst, nämligen drottning Saba i 1 Kung 18:12 och kung 

Achav i 1 Kung 21:5. I dessa fall betecknar ruach en del av människan som är kopplat till ork eller 

motivation, men inte till andedräkten. 

 

 

 

3.2.6 Job 

 

Job 1:19 

ת יִּ ֹות ַהַבָ֔ נָ֣ ַגעָ֙ ְבַאְרַבעָ֙ פִּ ר ַויִּ ְדב ָ֗ ֶבר ַהמִּ ָ֣ ע  ה׀ מ  א  ָ֣ ה ב  ּוַח ְגדֹול ִ֜ ֩ה רָ֙ נ    ְוהִּ

Översättning 

Och se, då kom det en stor vind från öknen och slog mot husets fyra hörn ... 

 

Analys 

Detta är det första tillfället som ruach används i Job. Här börjar Jobs tid av prövningar. Jobs tid av 

prövningar avslutas när Gud svarar Job ur stormen, men då används ett annat begrepp, "saar" för 

stormen. Frågan är om vinden i Job 1:19 innehåller ett element av gudsnärvaro. Detta förespråkas 

av Habel som hänvisar till parallellen mellan vinden och Guds förstörande eld i Job 1:16 (Habel 

1985:92 f.). Clines håller inte med Habels tolkning men medger att visserligen Job själv tolkar det 

så i Job 1:21 (Clines 1989:33). Clines väljer istället att fokusera på berättelsens trovärdighet och 

påpekar att en vind som angriper alla fyra hörn av ett hus borde vara en tornado som är sällsynt i 

Israel. Han utgår därför att se det som en ”wind that blows in heroic folktales” (Clines 1989:33). 

Uppsatsen har inte som ambition att bevisa eller motsäga textens trovärdighet utan utgår från den 

verklighet som texten beskriver. Att Job lägger in ett element av gudnärvaron i vinden talar för att 

också dåtidens läsare skulle ha gjort det. 

 

Ruach beskriver i Job 1:19 väderfenomenet vind som har konnotation gudsnärvaro. 

 

 

Job 4:9 

ּו ְכלָֽ ֹו יִּ ּוַח ַאפָ֣ רָּ֖ דּו ּומ  ִּ֑ ֹוַה י אב  ת ֱאלָ֣ ְשַמָ֣ נִּ  מִּ

 

Översättning 

De går under av Guds andedräkt och förintas av Hans näsas vind. 

 

Analys 
Ruach används i Job 4:9 i betydelse ”vind”. Lamberty-Zielinski utgår utan argumentation från 

neshamas och ruachs parallellitet (Lamberty-Zielinski 1986:671.   
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Uttrycken ”andedräkt” och ”näsas vind” används som synonymer, dvs. begreppen neshama och 

ruach är inte helt synonyma. Det är inte vilken vind som helst utan vinden som kommer ur Guds 

näsa. Clines väljer att översätta “by the wind of his fury”, (Clines 1989:107) vilket delvis förstör 

parallellismen, men han nämner att den ordagranna översättningen skulle vara “spirit or breath/wind 

of his nostrils” (Clines 1989:127). 

 

För övrigt hänvisas till analysen ovan på s 20-21. 

 

 

Job 27:3 

ם־ֶיְהֶגַּ֥  י אִּ ְלשֹונִָּ֗ ה ּוִ֜ ִּ֑ י ַעְול  ַתָ֣ ה ְשפ  ְרנ  ָ֣ ם־ְתַדב  י׃ אִּ ָֽ ֹוַה ְבַאפִּ ּוַח ֱאלָ֣ י ְורָּ֖ ִּ֑ י בִּ ָ֣ תִּ ְשמ  ֹוד נִּ ל־עָ֣ י־כ  ָֽ ָֽהכִּ י   ה ְרמִּ

   

Översättning 

Så länge min andedräkt finns i mig, och Guds vind i min näsa ska mina läppar inte tala orätt eller 

min tunga tala svek. 

 

Analys 

Det är Guds ruach som finns i Job. Ruach används i Job 27:3 i betydelse ”vind”. Lamberty-

Zielinski utgår utan argumentation från neshamas och ruachs parallellitet (Lamberty-Zielinski 

1986:671). Vid närmare undersökning blir det tydligt att båda begreppen inte är helt synonyma. 

Parallellism ligger i Jobs andedräkt och Guds vind i Jobs näsa, dvs. en människan andedräkt och 

Guds vind i människans näsa. Det betyder att begreppen ruach och neshama inte är helt synonyma. 

Ruach i betydelse vind har ett tillägg som konkretiserar och specificerar vinden. 

 

För övrigt hänvisas till analysen ovan på s 22. 

 

 

Job 32:8 

ָֽם ינ  י ְתבִּ ת ַשַדָ֣ ְשַמָּ֖ ֹוש ְונִּ יא ֶבֱאנִּ֑ ָ֣ ּוַח־הִּ ן רָֽ כ  ִ֭  א 

 

Översättning 

Sannerligen finns det ande i människan och den Väldiges andedräkt gör henne förståndigt. 

 

Analys 

Ruach används här i betydelse ”ande” och förstärks av det personliga pronomen ”hi”, som står i 

tredje person feminin singular. Lamberty-Zielinski utgår utan argumentation från neshamas och 

ruachs parallellitet (Lamberty-Zielinski 1986:671). Den Väldiges andedräkt fungerar som en 

konkretisering av anden och beskriver dess konsekvenser, nämligen att den gör människan 

förståndigt. Ruach och Guds neshama används i Job 32:8 som synonymer, möjligtvis med en viss 

inskränkning för att neshama används tillsammans med ett gudsnamn, neshama har alltså fått en 

konkretisering som saknas för ruach. 

 

För övrigt hänvisas till analysen ovan på s 22-23. 

 

 

Job 33:4 

י ָֽנִּ י ְתַחי  ת ַשַדָ֣ ְשַמָּ֖ י ְונִּ ְתנִּ ִּ֑ ש  ל ע  ַּ֥ ּוַח־א   רָֽ
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Översättning 

Guds ande skapade mig, den Väldiges andedräkt har gett mig liv. 

 

Analys 

Ruach används här i betydelsen ”ande”. Båda begreppen konkretiseras av ett gudsnamn: Guds ande 

och den Väldiges andedräkt. Frågan är om båda begrepp används som synonymer Lamberty-

Zielinski utgår utan argumentation från neshamas och ruachs parallellitet (Lamberty-Zielinski 

1986:671). Clines betonar att det explicit är både Guds ruach och Guds neshama som upprätthåller 

liv (Clines 2006:774). Det som skulle kunna tala mot begreppens synonymitet är att människans 

skapelse är indelad i två delar: formandet av människans kropp och gåvan av den livsgivande 

andedräkten. Men även om man tar hänsyn till detta är det rimligast att utgå ifrån att det är samma 

gudomliga kraft som var aktiv i båda delar av människans skapelse. Det finns ingen anledning till 

att misstänka att Elihu ville säga att det är två olika gudomliga krafter som var involverade i 

människans skapelse: en för människans formande och en för att ge henne liv. Detta talar för en 

synonymitet av begreppen. Guds ande och den Väldiges andedräkt används som synonymer. 

 

För övrigt hänvisas till analysen ovan på s 23. 

 

 

Job 34:14-15 

שָֽ  ר י  ַּ֥ פ  ם ַעל־ע  ָ֗ ד  א  ִַּ֑חד ְוִ֜ ר י  ָ֣ ש  ל־ב  ְגַוָ֣ע כ  ף׃ יִּ יו ֶיֱאס ָֽ ַּ֥ ל  ֹו א  תָ֗ ְשמ  נִּ ֹו ְוִ֜ ֹו רּוחַּ֥ בִּ֑ יו לִּ ָ֣ ל  ים א  ָ֣ שִּ ם־י   ּובאִּ

  

Översättning 
Om han riktar sitt hjärta till sig själv, och återtar sin ande och sin andedräkt, då skulle allt kött 

förgås tillsammans, och människan bli åter till jord. 

 

Analys 

Ruach och neshama används här i en parallellism. Frågan är om båda begrepp används som 

synonymer, så Lamberty-Zielinski och Tengström utan argumentation (Lamberty-Zielinski 

1986:671 och Tengström 1993:399). 

 

För en synonymitet av begreppen talar två argument: För det första fick människan inte två gåvor av 

Gud när den skapades utan bara en. Därför är det rimligt att utgå ifrån att Gud återtar denna gåva 

och att det inte finns två saker som Gud återtar. För det andra finns det en parallellism mellan att 

köttet förgås och att människan blir åter jord. Här beskrivs samma sak med olika ord, nämligen 

konsekvenserna för Guds återtagande. Därför ligger det nära till hands att utgå ifrån att också Guds 

återtagande av både ruach och neshama beskriver samma sak och att neshama och ruach används 

här som synonymer. I hebreiska är det vanligt att samma betydelse återges med två ord som binds 

ihop av konjunktionen waw, en så kallad hendiadys (se Williams 2007:29). 

 

För övrigt hänvisas till analysen ovan på s 23-24. 

 

Sammanfattning 

I de undersökta texterna används ruach i betydelse ”vind” och för att beteckna både Guds och 

människans ande och andedräkt. I fem Jobtexter används ruach och neshama i parallellismer i 

samma mening. 

Ruach används i betydelse av vind, t.ex. som storm som har kraft att förstöra hus, Job 1:19.  

 

Utöver detta kan ruach som vind också ha andra nyanser som någonting som är lätt och substanslös, 

som i Job 6:26, och i Job 19:17 talar Job om sin dåliga andedräkt. Dessutom beklagar sig Job i Job 
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9:18 att han inte tillåts att dra efter andan. Ruach används dessutom för att beteckna människans 

andning/livskraft (Job 9:18 och 10:12) och i ovanliga sammansättningar som daat-ruach (Job 15:2) 

och daberi-ruach (Job 16:3). Dessutom tränger ruach vännerna att tala, Job 20:3 (Sofar) och Job 

32:18 (Elihu), dvs. de åberopar en sorts gudomlig inspiration. 

 

 

3.2.7 Psaltaren 

I Psaltaren används begreppet ruach 39 gånger, fördelad på 26 psalmer. Det betyder att färre än 

20 % av alla psaltarpsalmer använder sig av begreppet ruach. 

 

Ruach förekommer flera gånger i några enstaka psalmer och inte alls under längre avsnitt. 

 

Ruach används 

4 gånger var i psalm 51 och psalm 104, 

3 gånger var i psalmerna 18 och 143 och 

2 gånger var i psalmerna 77, 78 och 135. 

 

Ruach används dessutom mycket i psalmerna 31-35, 103-107 och 142-148. 

 

De längre avsnitt som inte alls använder sig av ruach är psalmerna 2-10, 19-30, 35-47, 84-103 och 

108-134. 

 

Ruachs användning i Psaltarens böcker har en kiastisk struktur, som ser ut så här: 

Första Boken: 8 psalmer, varav 1 psalm som använder ruach 3 gånger 

Andra Boken: 3 psalmer, varav 1 psalm som använder ruach 4 gånger 

Tredje Boken: 3 psalmer, varav 2 psalmer som använder ruach 2 gånger 

Fjärde Boken: 3 psalmer, varav 1 psalm som använder ruach 4 gånger 

Femte Boken: 8 psalmer, varav 1 psalm som använder ruach 3 gånger (och en psalm 2 gånger) 

 

Det är psalmerna 77 och 78 i Tredje Boken som använder sig av ruach två gånger var och som är 

kiasmens centrum. Detta skulle göra psalmerna 77 och 78 till de centrala psalmerna i Psaltaren. Den 

tredje psalmen som använder sig av ruach i Tredje Boken är psalm 76. Även om denna hypotes inte 

kan undersökas i uppsatsen ska det nämnas att Hossfeld/Zenger ser psalm 77 och 78 som de 

centrala psalmerna av Asaf. Hossfeld/Zenger påpekar att båda psalmer har mycket gemensamt: De 

har en gemensam omfattande repertoar av Gudsnamn och båda beskriver Guds natur och Guds verk 

(se Hossfeld/Zenger 2005:293). 

 

 

Ps 1:4 

ּוַח  נּו רָֽ ְדֶפַּ֥ ֶשר־תִּ ץ ֲאָֽ מ ָ֗ ם־ַכִ֜ י אִּ ַּ֥ ים כִּ ִּ֑ עִּ ְרש  ן ה  ַּ֥  ל א־כ 

  

Översättning 

Inte så de onda, utan de är som agnar som vinden driver bort. 

 

Analys 

Ruach används här i betydelsen av vind. Bl.a. Ringgren påpekar att de gudlösa är lika värdelösa 

som agnarna som man vid tröskningen låter vinden föra bort (Ringgren 1987:20). Bilden om 

tröskning pekar tydligt till väderfenomenet vind, men i kombination med psalmens undervisning 

om olika människornas lott är det uppenbart att psalmen inte bara talar om en stor storm som 

kommer att driva bort alla onda människor. Det är underförstått att vinden är en bild för Gud som 

kommer att ta hand om dem onda. Ruach innehåller alltså ett element av Guds närvaro. 
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Hossfeld/Zenger påpekar dessutom att det finns en parallelltext till Ps 1:4 i Job, nämligen Job 21:18 

som uttrycker en liknande tanke som Ps 1:4 (Hossfeld/Zenger 1993:46). 

 

 

Ps 31:6 

י ַּ֥ ּוחִּ יד רֵּ֫ ֪ ְדָךּ֘ ַאְפְקִּ   ְבי 

Översättning 

I din hand överlämnar jag min ande. 

 

Analys 

Detta är en unik text att en bedjande människa överlämnar sin ande till Gud, som bl.a. 

Hossfeld/Zenger påpekar. Hossfeld/Zengers tolkning av detta är att Gud med detta blir den 

ansvariga väktaren för den bedjande människans liv, som Gud i 1 Mos 2:7 skapade. 

Hossfeld/Zenger nämner inte att 1 Mos 2:7 inte använder begreppet ruach. (Hossfeld/Zenger 

1993:197) 

 

 Hossfeld/Zengers hänvisning till 1 Mos 2:7 indikerar att de ser begreppen ruach och neshama som 

synonymer.   

 

Ringgren betecknar neshama explicit som ett annat ord för “ande”. Han ser ruach som det 

gudomliga elementet i människan, det som gör henne levande.  (Ringgren 1987:180). 

 

Också Kraus drar en parallell till 1 Mos 2:7 och tolkar ruach som ”breath of life”, som hela 

livspotensen. Detta har enligt Kraus till följd att den förföljdes liv fullständigt övergår i någon 

annans makt- och egendomssfär, en sorts frivillig expropriation (”Diese Erklärung bringt eine 

völlige Enteignung der Existenz mit sich”). (Kraus 1972:249) 

 

Dessa tolkningar är möjliga men de missar att det inte finns någon text i den hebreiska bibeln som 

säger att människan råder över livets ande. Tvärtom, just livsanden brukar räknas till den gudomliga 

sfären som står utanför människans kontroll. Därför blir det svårt att se hur människan ska kunna 

överlämna just detta till Gud. Visserligen präglas poetiska texter av en större språklig frihet än 

berättande texter men när ett nytt koncept inte riktigt passar till resten så kan detta vara ett tecken på 

att någonting inte riktigt stämmer. Uppsatsen föreslår en annan tolkning av ruach: Det skulle passa 

bättre till versens närkontext, dvs. till resten av psalm 31, att se ruach som den del av människan 

som är ansvarig för mod och handlingskraft, istället för livsanden eller själva livet. För en sådan 

tolkning talar verserna 8, 10-12  där David beskriver sin sorg, sin förtvivlan och sin brutna kraft och 

psalmen avslutas med uppmaningen att vara modig och stark.  Ruach i betydelse av en del av 

människan där mod och handlingskraft sitter, passar bättre till dessa verser än betydelsen ”breath of 

life”. Ruach i betydelse ”mod” används bland annat i Jos 2:11. 

 

 

Ps 78:39 

ּוב שָֽ א י  ְך ְול ָ֣ ֹול ָ֗ ּוַח הִ֜ ה רַּ֥ מ  ִּ֑ ר ה  ָ֣ ש  י־ב  ְזכ ר כִּ יִּ  ַוִ֭

 

Översättning 

Han kom ihåg att de bara är kött, en vind som går och inte kommer åter. 

 

Analys 

Psalm 78 använder sig två gånger av ruach, en av dessa användningar ska undersökas här. 
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Ruach kan tolkas som vind och som andedräkt. Båda tolkningar finns i kommentarlitteraturen: 

Hossfeld/Zenger översätter begreppet utan förklaring med ”andedräkt” (Hossfeld/Zenger 

2005:284), medan Goldingay, också utan argumentation, föredrar betydelsen ”vind” (Goldingay 

2007:501). Kraus översätter ruach med det tyska begreppet ”Hauch”, vilket kan betyda både en lätt 

vind och andedräkt (Kraus 1972:537). I Ps78:38 talas det dessutom om Guds af, som kan betyda 

både näsa och vrede, vilket leder tanken till andedräkten, ett tema som skulle kunna fortsätta i nästa 

vers. Eftersom andedräkten består av både in- och utandning passar betydelse ”vind” något bättre 

till bilden av ruach som inte återvänder. 

 

Ruach används inte bara i betydelse ”vind/andedräkt” utan samtidigt som metafor för människan, 

som någonting som är förgängligt. Denna metaforiska betydelse får begreppet ruach av sitt 

sammanhang i Ps 78:39, framför allt genom parallellism med den första delen av vers 39. 

 

Ps 78:39 påminner i viss mån om Jes 2:22 som använder neshama på ett negativt sätt när det 

konstateras att människan bara har andedräkt i sig. Till skillnad från Jes 2:22 som är präglad av 

Guds vrede mot sina fiender, präglas Psalm 78 av Guds tålamod och ömhet mot sitt folk. 

 

 

Ps 104:29-30 

ּון אִּ֑ ר  ב  ּוֲחָך יִּ ח רִ֭ ּון׃ ְתַשַלָ֣ ם ְישּובָֽ ַּ֥ ר  ֶאל־ֲעפ  ּון ְוָֽ עִּ֑ ְגו  ם יִּ ּוח  ף רִ֭ ָ֣  ...ת ס 

Översättning 

… Du tar bort deras ande och de dör, återvänder till sin jord. Du sänder din ande och de skapas… 

 

Analys 

Psalm 104 använder ruach fyra gånger i olika betydelser, två av dessa användningar ska undersökas 

här: 

 

I Ps 104:29 används ruach med personsuffix för tredje person plural. Det är ”deras”, dvs. 

människornas, ande. I Ps 104:30 används ruach med personsuffix i andra person singular och syftar 

till Gud. Båda verser tar upp människans skapelse och beskriver ett samband mellan människans 

ruach och Guds ruach och det ligger nära till hands att använda samma ord för att översätta ruach i 

båda verser. 

 

Ringgren väljer att översätta ruach med ande (Ringgren 1997:549) men tolkar anden som den 

andedräkt som Gud ger (Ringgren 1997:551). Så också Hossfeld/Zenger som ser i vers 30 en 

parallell till skapelseberättelsen i 1 Mos 2:7 och tolkar det som att skapelsens ande ”comes from 

without”, dvs. som en gåva från Gud och blir till deras ande/andedräkt (Hossfeld/Zenger 2011:56) 

Hossfeld/Zenger nämner inte att 1 Mos 2:7 använder sig av neshama och inte av ruach, utan de 

behandlar båda begreppen som synonymer, som dessutom omfattar hela skapelsen. Utöver det ser 

Hossfeld/Zenger döden som naturligt slut på livet och hänvisar till syndafloden, 1 Mos 6:17 och 

7:22 (Hossfeld/Zenger 2011:56). Det kan diskuteras om just syndaflodsberättelsen handlar om ett 

naturligt slut på livet, men mycket liv tar i alla fall slut då. Hossfeld/Zenger ser dessutom paralleller 

till Job 34:14-15 som uttrycker en liknande tanke. 

 

Också Goldingay behandlar båda ruach och neshama som synonymer när han med hänvisning till 1 

Mos 2:7 skriver att både ”the human and animal world” har andedräkt och därmed liv för att detta 

har andats in av Gud och att Gud fortsätter att göra det. Om det inte finns någon andedräkt, finns det 

inget liv och Goldingay drar slutsatsen att vi inte råder över livet, att det inte är ”at our disposal”. 

(Goldingay 2008:193) 
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Den parallell till syndafloden som Hossfeld/Zenger gör är tveksam. I syndaflodsberättelsen används 

neshama inte som någonting människan har och som Gud tar bort utan neshama används i 

betydelse ”varelser”, för att beskriva människan som helhet. Dessutom hänvisar Ps 104:29 

ingenstans till syndafloden utan denna vers håller sig till skapelsetemat. Ps 104:29 vrider tillbaka 

skapelsen och beskriver konsekvenserna av detta, att människorna återvänder till jord när Gud tar 

bort deras ande. 

 

Däremot är det uppenbart att Ps 104:29-30 tar upp skapelsen i 1 Mos 2:7 och att Psalm 104 utgår 

ifrån att ruach finns i hela skapelsen, inte bara i människan. Ps 104:29-30 är den text i bibeln som är 

det bästa exempel för en synonymitet mellan neshama och ruach när det kommer till betydelsen 

livskraft. 

 

 

Ps 147:18 

ם יִּ ָֽ ְזלּו־מ  ֹו יִּ ּוחָ֗ ב רִ֜ ַּ֥ ם ַיש  ִּ֑ ֹו ְוַיְמס  רָ֣  ְשַלָ֣ח ְדב 

 

Översättning 

… Han skickar ut sitt ord och smälter det. Han låter sin vind blåsa och vattnen flyter. 

 

Analys 
Ruach används här i betydelse ”vind” som ger en tydlig association till Guds andedräkt. 

 

Redan Kraus konstaterar att det finns en synonymitet mellan dabar (= ord) och ruach. Han ser 

dessutom paralleller till Ps 33:6 där Gud skapar, en parallellitet som enligt Kraus beror på 

föreställningen att vind utgår från munnen när man talar (Kraus 1972:958). Goldingay delar denna 

åsikt och betonar gemensamheter som finns mellan ruachs betydelser ”andedräkt” och ”vind” 

(Goldingay 2008:722). 

 

Hossfeld/Zenger ser effektiviteten av Guds ord som centralt tema i texten. De anser att Ps 147:18  

tydliggör den makt som finns i Guds ord och hänvisar till parallellerna med Jes 55:10-11.  

(Hossfeld/Zenger 2011:626) 

 

Ruach har betydelsen vind och används som parallellbegrepp till Guds ord. 

 

 

Sammanfattning 

I Psaltaren används ruach i en stor variation av betydelser. Tyvärr kan inte alla undersökas här. 

 

Ruach används i Psaltaren ofta i betydelse ”vind” eller ”Guds andedräkt” som i Ps 1:4. Begreppet 

kan också användas som metafor för människan i sin förgänglighet, som i Ps 78:39. Några psalmer 

har ett skapelsetema och ruach kan ha betydelsen av Guds ande som ger liv åt människor, som Ps 

104:29-30 men inte alla psalmer som har ett skapelsetema använder begreppet ruach. Så använder 

Ps 8 inte ruach. Ruach används dessutom som parallellbegrepp till Guds ord, som i 147:8. 

Dessutom finns det några unika användningar av ruach som att människan kan överlämna sin ruach 

i Guds händer, Ps 31:6. I detta fall betecknar ruach en del av människan som har med mod och 

handlingskraft att göra. 

 

Utöver de undersökta texterna används ruach i kritik mot avgudadyrkan som i Ps. 135:17 och i Ps 

143:10 finns en unik användning som beskriver Guds ande och säger att Guds ande är god och 

leder. Ruach används dessutom i parallella konstruktioner med lev (= hjärta) som i Ps 34:19 som 

talar om ett förkrossat hjärta och en bedrövad ande, någonting som också görs i Ordspråksboken. 
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3.2.8 Ordspråksboken 

I Ordspråksboken används begreppet ruach 21 gånger. Ruach används 13 gånger i kapitlen 11-18, 

dvs. i den andra samlingen och 6 gånger i kapitlen 25-29, dvs. i den fjärde samlingen. Begreppet 

används inte alls i ordspråksbokens tredje samling och endast en gång var i kapitel 1 och i kapitel 

30. Det finns ingen tydlig utveckling av begreppet ruach genom Ordspråksboken. 

 

 

Ord 1:23 

ם י ֶאְתֶכָֽ ַרָ֣ ה ְדב  יע  ָּ֖ י אֹודִּ ִּ֑ ֶכָ֣ם רּוחִּ ה ל  יע  ָ֣  אבִּ

 

Översättning 

Jag skall utgjuta min ande över er och låta er veta mina ord. 

 

Analys 
Detta är den första användningen av ruach i Ordspråksboken. 

 

I denna vers talar visheten om en andegåva som kommer från henne, vilket är en unik text, som bl. 

a. Plöger påpekar (Plöger 1981:18). Plöger hänvisar till den profetiska traditionen, där andens gåva 

är en gåva som kommer från Gud och han föreslår att också tolka Ord 1:23 på ett sådant sätt (Plöger 

1981:18). I resultatet stämmer detta ihop med McKane som ser konsekvensen av andens utgjutelse 

som ett avslöjande eller en uppenbarelse ((”disclosure or revelation”). Men McKane går så långt att 

se visheten som en egen, karismatisk ande-fylld person som utgjuter vishetens ande på dem som är 

mottagliga och underordnar sig henne (McKane 1970:274).  

 

Murphy däremot ser vishetens ande som ett uttryck för vrede vilket enligt honom visar sig i 

kapitlets efterföljande ord som är hotfulla (Murphy 1998:10). 

 

Visheten framstår i Ord 1:23 nästan som en självständig person. Samtidigt beskriver 1 Kung 4:29 

explicit att Salomo fick visheten från Gud. Det är inte rimligt att anta att Salomo som delar med sig 

av sin kunskap i Ord 1:23 skulle presentera visheten som en helt egen person. Dessutom nämns i 

Ord 1:7 att fruktan för Herren är början på all kunskap, fruktan för Herren är den grund som 

visheten behöver för att kunna verka. Job använder sig av en liknande konstruktion: I Job 28:20 ff. 

påpekar Job att man inte kan hitta visheten själv utan att man endast kan nå den genom Gud, trots 

att Job 28:27 beskriver visheten som någonting som blir upptäckt av Gud. Visheten kan inte 

diskuteras i detalj men det är i alla fall tydligt att det finns ett starkt samband mellan visheten och 

Gud. 

 

Med Plöger (1981:18) kan man säga att vishetens ruach liknar Guds ruach i profetiska sammanhang 

och ger tillgång till övernaturlig kunskap. 

 

 

Ord 16:2 

ה ָֽ ֹות ְיהו  ן רּוחָ֣ ָּ֖ ִּ֑יו ְות כ  ינ  יש ַזְַָֽ֣ך ְבע  ִ֭ י־אִּ ל־ַדְרכ  ָֽ  כ 

 

Översättning 

Alla vägar av en människa är rena i sina egna ögon, men Herren väger andarna. 
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Analys 

Det är inte självklart i vilken betydelse ruach används här.  Både betydelse ”vind” och 

betydelse ”ande” är tänkbara. Vind skulle i så fall beteckna någonting som finns utanför människan 

och påverkar henne, ande skulle beteckna någonting som finns inom människan. 

Kommentarlitteraturen verkar vara överens om att ruach används i denna text i den ovanliga 

betydelsen ”motiv”. Däremot är vägen och argumentationen för att komma fram till denna ovanliga 

betydelse för ruach omdiskuterad. 

 

Waltke påpekar att det finns en parallellism mellan vägar och andar (Waltke 2005:10), medan ”ish” 

dvs. man eller människa står i singularform. Waltke föreslår att ruach har valts för att skapa en 

paradox mellan vindar och andar och ser det som ett uttryck för en dynamisk vitalitet som är 

människans drivkraft (Waltke 2005:10). 

 

McKane däremot drar paralleller till Egyptisk mytologi för att bättre förstå denna vers. Inom 

Egyptisk mytologi vägs människans hjärta vid döden. Utifrån detta argumenterar McKane att en 

översättning ”Gud väger andar” inte är möjligt eftersom versen inte har någon association till en 

domföreställning (”there is no echo of the mythological representation of judgement”). Istället anser 

han att Guds bedömning av människans motiv i Ord 16:2 är normativ, dvs. medan människan lever. 

(McKane 1970:496)   

 

Plöger invänder mot en sådan tolkning att föreställningar som finns i andra vishetstraditioner 

visserligen är värda att ta hänsyn till men han utgår ifrån att dessa inte har haft en präglande 

betydelse till bibeltextens utformning. Han förespråkar därför att tolka versen främst utifrån sin 

egen tolkningstradition (Plöger 1983:189 f). 

 

Tengström påpekar att Gud i Ord 21:2 väger människans hjärta och föreslår att läsa ruach på ett 

liknande sätt, att det är människans ande som vägs (Tengström 1993:397). För en sådan tolkning 

talar att vind i andra texter, som i Ord 11:29, används för att beteckna någonting som är värdelöst 

eller utan substans, vilket skulle tala mot betydelse ”vind”, för i Ord 16:2 är det ju just ”ruach” som 

är viktig och har betydelse. 

 

 

Ord 30:4 

יו ְפנ ֹּ֡ ּוַח ְבח  ַסף־רָ֙ ָֽ י א    מִּ

Översättning 

Vem har samlat vinden i sina händer? 

 

Analys 

Detta är sista gången som ruach används i Ordspråksboken. 

 

Ruachs betydelse som vind är uppenbar. Plöger beskriver bilden av händer som formas till en kupa 

för att kunna få tag i någonting (Plöger 1984:354). Ord 30:4 ger intrycket att vinden är någonting 

som Gud fångar in och råder över men som inte nödvändigtvis utgår från Gud själv. Vind används 

här som väderfenomen. Dessutom innehåller Ord 30 tydliga referenser till skapelseberättelsen där 

Gud skapar ordning. Denna text påminner om Guds tal i Job 38 ff. 

 

 

Sammanfattning 

I Ordspråksboken används ruach i olika betydelser. 

 



  50 

Ruach används i betydelse ”vind” men det finns inget uttalat eller självklart samband mellan vinden 

och Guds andning. Istället visar Ord 30:4 att vinden inte är någonting gudomligt utan någonting 

flyktigt, någonting som Gud fångar in och råder över. 

 

I Ord 1:23 används ruach på ett unikt sätt: Ruach utgår från visheten och används för att beteckna 

en karismatisk gåva. En annan ovanlig betydelse av ruach används i Ord 16:2 för att beteckna 

människornas motiv. 

 

Utöver detta kan ruach i betydelse ”vind” beskriva någonting som är utan värde, som i Ord 11:29. 

 

Oftast används ruach i referens till människan och betecknar en del av människan som påverkar 

dess psykiska tillstånd eller attityder, som högmod eller ödmjukhet. Ruach framstår vara en del av 

människan. Människans ruach kan kännetecknas av olika egenskaper. Explicit nämns att 

människans ruach kan vara trogen, överilad, högfärdig och ödmjuk. Av Ord 15:4 och 13, och Ord 

17:13 framgår att människans ruach kan skadas. Ord 25:28 visar att människan har möjlighet att 

kontrollera sin ande men det finns en spänning i ruachs användning i Ordspråksboken när det gäller 

dess kontrollerbarhet: När ruach refererar till människan verkar ruach vara kontrollerbar, refererar 

den till väderfenomenet är det bara Gud som råder över den. 

 

 

 

3.2.9 Jesaja 

I Jesajaboken används ruach 51 gånger och begreppets användningar finns genom hela boken. Den 

första användningen finns i kapitel 4, den sista användningen i kapitel 66. Det finns ett kapitel, 

kapitel 11, som använder begreppet 6 gånger, men för det mesta används begreppet en eller två 

gånger per kapitel. Det finns inget iögonfallande mönster när det gäller ruachs betydelse eller 

fördelning och det finns ingen uppenbar betydelseskillnad när det kommer till användningen av 

begreppet ruach i de olika delarna av Jesajaboken. 

 

 

Jes 11:2 

ה ָֽ ת ְיהו  ְרַאַּ֥ ַעת ְויִּ ּוַח ַדָּ֖ ה רַּ֥ ָ֔ הָ֙ ּוְגבּור  צ  ּוַח ע  ה רֵ֤ ינ ָ֗ ה ּובִּ ָ֣ ְכמ  ּוַח ח  ִּ֑ה רִ֧ ּוַח ְיהו  יו רָ֣ ָּ֖ ל  ה ע  ַּ֥ ח   ְונ 

 

Översättning 

Över honom skall Herrens Ande vila, visheten och insiktens ande, klokhetens och kraftens ande, 

kunskapens och gudsfruktans ande. 

 

Analys 

Jesajas 11:e kapitel proklamerar att det ska komma en ledare ur kung Davids släkt, eller för att vara 

precis, ur Jishajs, kung Davids fars, släkt och Gud kommer att utrusta denna ledare med andliga 

gåvor. 

 

Watts tonar ner textens övernaturliga inslag och väljer att beskriver dem sex andar som ” skills 

needed to reign”, som också har uppvisats av David i 2 Sam 14:17 och Salomo i 1 Kung 3:5-6 

(Watts 2005:209). Blenkinsopp däremot beskriver ledaren som ”divinely endowed with all 

charismatic attributes required to fullfill the ideal, often proclaimed but rarely if ever realized” 

(Blekinsopp 2000:263). 

 

Det är många olika typer av ande som denna ledare får och ur sammanhanget blir det tydligt att det 

inte är meningen att han skall få Guds ande och dessutom sex andra andar. Utan de sex andar 
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beskriver olika aspekter eller manifestationer av Guds ande. Vishetens ande är en av dessa sex andar 

och den intar ingen särställning här. Också vishetens ande är en konkretisering av Guds ande. 

 

 

Jes 11:4 

ע ָֽ ש  ית ר  ַּ֥ מִּ יו י  ָּ֖ ת  ּוַח ְשפ  יו ּוְברַּ֥ ֶבט פִָּ֔ ָ֣ ֶרץָ֙ ְבש  ה־ֶאָ֙ כ  ָֽ  ...והִּ

 

Översättning 

 … och han skall slå jorden med sin muns stav, med sina läppars vind döda de onda. 

 

Analys 

Wildberger väljer att återge ruach med ”andedräkt” men medger att ruach i Jes 11:4 också kan ha 

betydelsen ”vind” eftersom texten enligt Wildberger handlar om en ”elemental energy”. Han ser i 

kapitlets formulering en tydlig hänvisning till att ord anses vara dynamiska krafter. (Wildberger 

1991:477 f) 

 

Watts tolkar versen endast metaforiskt, att skyldiga människor kommer att dömas i en rättvis 

process och han föreslår som alternativ till betydelse “andedräkt” även betydelse “spirit”, utan 

argumentation för denna åsikt. 

 

Kaiser anser att den framtida kungens ord kommer att ta del av den makt som Guds och profeternas 

skapande ord har (Kaiser 1983:258).  

 

Blekinsopp ser ett samband mellan verserna 2 och 4 i den mån att all karismatisk utrustning som 

den framtida ledaren får går ut på att utöva rättvisa (Blekinsopp 2000:265). I vers 11 är ruach 

förbunden med tanken om rättvisa. 

 

Jes 11:4 påminner om Job 4:9, där Guds neshama dödar, men i Jes 11:4 är det inte Guds ruach som 

verkar direkt istället är det en människa som genom ruach får liknande makt som Gud har. 

 

 

Jes 42:5 

ּה ָֽ ים ב  ַּ֥ ּוַח ַלה ְלכִּ יה  ְורָּ֖ ֶלָ֔ ם ע  ָ֣ ע  הָ֙ ל  מ  ן ְנש  ֵ֤ ה ... נ ת  ָ֗ ל ְיהו  ָ֣ א  ר ה  ַמָ֞ ה־א   כ ָֽ

 

Översättning 

Så säger Gud, Herren… han som gav andedräkt åt folk på den och livsande åt dem som vandrar på 

den. 

 

Analys 

Neshama åt människor och ruach åt dem som vandrar på jorden står i en parallellism, det är en 

omtagning av samma budskap. Paul utgår utan argumentation ifrån begreppens parallellitet (Paul 

2012:188) och också Baltzer (Baltzer 2001:131) och det verkar som om detta innebär synonymitet. 

Enligt Elliger är neshama och ruach inte synonymer, utan ruach är mer än neshama. Han ser ruach 

som ande, liv i bredare mening (Elliger 1971:232). Han kallar det för “Menschengeist als 

Lebensprinzip” (Elliger 1970:51). Han ser alltså en andlig dimension i ruach som saknas i neshama. 

 

Vid skapelsen fick människan endast en sak, neshama. Det fick alla människor. Ruach som gåva till 

människor utöver detta är oftast begränsat till några enskilda människor. Visserligen nämns i  

Jes 44:3 att Gud ska utgjuta sin ande över Jakobs avkomma, men detta är ändå inte alla människor. 

Dessutom beskrivs i den senare delen av kapitel 42 grupper av människor som inte är fyllda av 
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Guds ande: I Jes 42:13 ska Gud visa sin makt mot sina fiender och i Jes 42:17 ska de som litar på 

avgudar vika tillbaka i skam. Därför är det rimligast att utgå ifrån att ruach används i 

betydelse ”livsande”, livskraft”, det som gör människan levande. 

 

För övrigt hänvisas till analysen ovan på s 28. 

 

 

Jes 57:16 

ֹו ֶנַָּ֖צח ֶאְקצִּ֑ א ל  יב ְול ַּ֥ ָ֔ רִּ םָ֙ א  א ְלעֹול  י ל ֵ֤ ָ֣ יכִּ יתִּ ָֽ שִּ י ע  ַּ֥ ֹות ֲאנִּ מָּ֖ ֹוף ּוְנש  ֲעטָ֔ ַנָ֣י ַיָֽ ְלפ  ּוַחָ֙ מִּ י־רָ֙  ף כִּ

 

Översättning 

För jag skall inte för evigt anklaga, inte vredgas för alltid – ty då skulle ande inför mitt ansikte 

slockna, de varelser som jag har skapat. 

 

Analys 

Neshama står här som pars pro toto och betecknar allt levande (se s 29). Frågan är om neshama och 

ruach används här som synonymer. Paul ser begreppen utan närmare diskussion som parallella 

(Paul 2012:476). Parallellitet betyder dock inte nödvändigtvis synonymitet (Tengström 1993:396). 

Albertz/Westermann tolkar båda begreppen som synonymer med betydelse ”livets andedräkt” 

(”Lebensodem”) (Albertz/Westermann 1976:736). 

 

Det är uppenbart att vers 16 har en parallell struktur. Den börjar med två verb som inte är helt 

synonyma: Gud skall inte anklaga och vredgas för evigt. Denna parallellitet fortsätter med 

begreppen ruach och neshama, som både skulle förgås. 

 

Ruach står i singularform medan neshama står i pluralform, vilket talar mot en synonymitet av 

begreppen. Dessutom talar Jes 57:15, dvs. versen som kommer direkt före, två gånger om de 

ödmjukas ande som Gud har hand om. Det ligger nära till hands att denna tanke fortsätter i vers 16: 

Att Gud inte skall vara vred för evigt, för att inte förgöra anden, det som Han bryr sig om i vers 15. 

Andens förgörande skulle i sin tur ha som konsekvens att hela varelsen skulle förgås. Detta skulle 

tala för att ruach betecknar en del av människan som bär ”livskraften” eller ”livsmodet”. 

 

Med en sådan tolkning skulle ruach och neshama inte vara synonymer. 

 

För övrigt hänvisas till analysen ovan på s 28-29. 

 

 

Sammanfattning 

I Jesaja används begreppet ruach i en mångfald av betydelser. 

 

Ruach används två gånger i samma mening som neshama, i Jes 42:5 och i Jes 57:16. I Jes 42:5 

används ruach i betydelse ”livsande”. I Jes 57:16 används ruach för att beskriva en del av del av 

människan som bär ”livskraften” eller ”livsmodet”. 

I kapitel 11 används ruach i olika betydelser: I Jes 11:2 betecknar ruach Guds gåvor som verkar i en 

ledare och detta kopplas ihop med visheten och annan insikt. I Jes 11:4 däremot betecknar ruach 

Guds andedräkt/vind som förstörande kraft. Gemensamt för båda betydelser är att de kommer att 

skapa rättvisa. Denna koppling mellan ruach och rättvisan finns endast i Jesaja. 

 

Utöver detta används ruach ofta som vind som både skingrar, Jes 17:13 och samlar ihop, Jes 34:16. 

Guds ruach kopplas ihop med eld som förtär, Jes 33:11, som neshama i Jes 30:33. 
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Unik för Jesaja är att han försöker beskriva Guds ande: Så ställs i Jes 40:13 frågan om det finns 

någon som kan mäta Guds ande och i Jes 63:10 nämns att folket bedrövade Guds heliga ande. 

Adjektivet ”helig” för Guds ruach används endast i Jesaja. Ruach används också för att beskriva en 

profets utvaldhet som i Jes 59:21 och Jes 61:1. I Jes 29:10 kom däremot sömnens ande över 

profeter. 

 

Ruachs användning i Jesaja liknar begreppets användning i Psaltaren: I båda böcker används ruach i 

en mångfald av betydelser. Dessutom är det av de undersökta böckerna endast i Psaltaren och i 

Jesaja som ruach används i kritik mot avgudadyrkan. 

 

 

 

3.2.10 Daniel 

I den hebreiska delen av Danielboken, dvs. i kapitel 1-2:4 och kapitel 8-12, används ruach fyra 

gånger. 

 

Danielbokens uppbyggnad och budskap är komplex och det finns många textkritiska problem och 

tolkningssvårigheter men uppsatsen fokuserar på betydelsen av begreppet ruach, vilken inte är 

diskuterad i kommentarlitteraturen. 

 

 

Dan 2:3 

ֹום ת־ַהֲחלָֽ ַעת ֶאָֽ ַדָּ֖ י ל  ֶעם רּוחִָּ֔ ָ֣ פ  י ַותִּ ְמתִּ ִּ֑ ל  ֹום ח   ...ֲחלָ֣

 

Översättning 

… Jag har drömt en dröm och min ande är orolig att förstå den. 

 

Analys 

I denna text talar kung Nebudkadnessar som hade en dröm som han inte kunde tolka. Denna text 

påminner om 1 Mos 41:8. Collins påpekar att det används samma formulering (”hans ande var 

orolig”) i båda texter (Collins 1993:155). I litteraturen diskuteras om kungen var förvirrad och hade 

glömt bort sin dröm (för denna diskussion se Collins 1993:156) men yada används inte i 

betydelse ”komma ihåg” utan i betydelsen ”veta, förstå” (Holladay 1988:128 f.). Bl.a. Collins och 

Koch utgår ifrån att kungen helt enkelt ville förstå vad hans dröm betyder (Collins 1993:156 och 

Koch 1994:89). 

 

Ruach används för att beskriva en del av människan som påverkar kungens emotionella tillstånd. 

 

Ruach används på ett likadant sätt i Dan 2:1. 

 

 

Dan 11:4 

 ... ש   םתִּ יִּ ִּ֑ מ  ֹות ַהש  ע רּוחָ֣ ץ ְלַאְרַבָּ֖ ח ָ֕ ֹו ְות  ר ַמְלכּותָ֔ ָ֣ ב   

Översättning 

...hans rike krossas och delas efter himlens fyra vindar... 

 

Analys 

Denna mening är del av en syn som Daniel hade. Ruach används här i betydelse ”vind” 

eller ”väderstreck”. Tengström påpekar att de babyloniska kungar titulerades som ”kung över de 
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fyra världsändar” och att uttrycket ”fyra vindar” också var förbunden med tankar om regeringsmakt 

över hela världen (Tengström 1993:401). 

 

Ruach används på ett liknande sätt i Dan 8:8. 

 

 

Sammanfattning 

Ruach används i den hebreiska delen av Danielboken två gånger för att beteckna människans ande, 

dvs. en del av människan, som är orolig och två gånger i betydelse ”vind” eller ”väderstreck”. 

 

 

 

3.3 Slutsatser ruach 

I de undersökta böckerna använd ruach i en mångfald av betydelser: 

 

Ruach används i betydelse vind i 1 Mos 2, där det är ett tecken för Guds närvaro. Ruach som vind 

kan beteckna en storm som har kraft att förstöra hus, Job 1:19 och det kan vara en metafor för att 

beteckna människan i sin förgänglighet. Ruach kan också betyda vind som väderfenomen som har 

en konnotation till Gud, som i Job 4:9, och beteckna ett väderfenomen som är oberoende av Gud, 

som i Ord 30:4. Tre av de undersökta böckerna använder sig inte av ruach i betydelse ”vind”, 

nämligen Femte Moseboken, Josua och Första Samuelsboken, alla tre ingår i D-verket. 

 

Ruach i betydelse ”vind” går in i betydelse ”andedräkt”. Ruach används mest för att beteckna Guds 

andedräkt som i Jes 11:4 eller Job 33:4. Begreppet kan också användas för att beteckna människans 

andedräkt, som i Job 27:3, där formuleringen ”Guds vind i Jobs näsa” används för att omskriva 

människans andedräkt. 

 

Ruach som Guds andedräkt kan beskriva ett kraftfullt rytande som i 2 Sam 22:16, men kan också 

beskriva en vanlig andning, som i Job 27:3, vilket talar mot Snaiths tes att ruach betecknar en hård 

och våldsam andning. 

 

Ruachs betydelser ”vind” och ”andedräkt” går in i betydelsen ”ande”. Ruach i betydelse ”anden” 

kan beteckna livsanden/livskraften som finns i alla människor och i djur, som i 1 Mos 7:22 och i Ps 

104:29.  Ruach i betydelsen livskraft används särskild mycket i Job och Jesaja och inte alls i Femte 

Moseboken, Josua, Samuelsböckerna och Ordspråksboken. Detta skulle tala för 

Albertz/Westermanns tes att ruach har ändrat sin betydelse över tiden. Men ruach som livskraft 

används också i Första Moseboken, vilket motsäger denna tes. Mot Albertz/Westermanns tes talar 

dessutom att ruach har många andra betydelser i Jesaja. Däremot visar användningen av ruach att 

det finns ett samband mellan Job och Jesaja. 

 

Ruach i betydelse ”Guds ande” kan också beteckna en särskild gåva som bara ges till några utvalda 

människor, som Jes 11:2 eller 2 Sam 23:2. Av dem undersökta böckerna är det endast Femte 

Moseboken, Första Samuelsboken, Andra Kungaboken, Jesaja och Job som använder ruach på detta 

sätt. 

 

Ruach i betydelse ”ande” kan också beteckna människans ande. Människans ruach betecknar inte 

bara människans livskraft utan också en del av människan som påverkar människans emotionella 

tillstånd, som i 1 Mos 41:8. Nästan alla undersökta böcker använder ruach på detta sätt, det är bara 

Andra Samuelsboken och Andra Kungaboken som inte gör det. 

 

Ruach används dessutom i kombination med visheten, som i 5 Mos 34:4 ,Ord 1:23 och Jes 11:2. I 

Jesaja används ruach dessutom i kombination med rättvisan. 
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Slutligen kan ruach beteckna en egen varelse, som i 1 Kung 22:21ff. 

 

 

 

4 Begreppsjämförelse 

 

4.1 Första Moseboken 

I Första Moseboken används neshama två gånger och ruach 11 gånger. Det finns en mening i Första 

Moseboken som innehåller både neshama och ruach, nämligen 1 Mos 7:22. 

 

I 1 Mos 7:22 används både neshama och ruach som en del av en konstruktusförbindelse, ett 

sammansatt uttryck som betecknar det som andas, dvs. varelser. Dessa varelser omfattar människor 

och djur som delar människornas lott. Neshama betecknar andedräkten och ruach livsanden, 

begreppen ligger nära i betydelsen men är inte helt synonyma i 1 Mos 7:22. 

 

1 Mos 2:7 används neshama i betydelsen ”andedräkt/livsande”, en betydelse som ruach har i 1 Mos 

7:22. Begreppen används i Första Moseboken som synonymer när det kommer till betydelse 

andedräkt/livsande. 

 

Neshama används både under skapelsen och under syndafloden. Ruach används före skapelsen, i 1 

Mos 1:2, men inte under själva skapelsen och flera gånger under syndaflodsberättelsen. 

 

I 1 Mos 1:2 används ruach för att beteckna Guds ande, dvs., Guds närvaro, en betydelse som 

neshama inte har. Ruach används dessutom för att beteckna människans ande som påverkar 

människans emotionella tillstånd, som i 1 Mos 41:8, en betydelse som neshama inte har. 

I Första Moseboken används neshama och ruach som synonymer när det kommer till 

betydelse ”andedräkt/livsande”. 

 

 

4.2 Femte Moseboken 

I Femte Moseboken används neshama en gång och ruach två gånger. Det finns ingen mening som 

innehåller båda begreppen. 

Neshama används endast en gång för att beteckna allt som andas, dvs. som en kollektivbeteckning 

för varelser. Neshama syftar till människor och till djur som delar människornas lott. Neshama 

används som kollektivbeteckning för fiender i ett negativt sammanhang, när liv ska tas. Neshama 

väcker syndaflodsassociationer. 

Ruach syftar endast till människor, och endast på individnivå. Ruach är en del av människan, både 

människor som tillhör Guds folk och andra. I 5 Mos 2:30 förhärdar Gud kung Sichons ande, dvs. 

ruach är en del av människan som utsätts för gudomlig påverkan. I 5 Mos 34:9 får Josua vishetens 

ande genom Moses handpåläggning, dvs. ruach betecknar en särskild gåva som en utvald människa 

får. 

Ruach väcker inga syndaflodsassociationer, men båda gångerna där ruach används, beskrivs en 

viktig övergång: första gången när folkets ökenvandring slutar och landets erövring börjar och 

andra gången när Mose överlämnar folkets ledning till Josua. 

I Femte Moseboken används begreppen neshama och ruach på helt olika sätt med helt skilda 

betydelser. 
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4.3 Josua 

I Josua används begreppet neshama tre gånger, begreppet ruach används två gånger. Josua är den 

enda bibelboken som använder neshama fler gånger än ruach. Det finns ingen mening som 

innehåller både neshama och ruach. 

 

I Josua används både neshama och ruach endast för att beskriva motståndare som grupp och endast 

i negativa sammanhang, när de förlorar neshama eller ruach. Varken ruach eller neshama används 

för människor som står på Guds sida. 

 

I alla tre förekomster används neshama på ett likadant sätt: Neshama betecknar det som andas, dvs. 

varelser som i en av användningarna också omfattar djur. I alla användningar liknar kontexten den i 

5 Mos 20:16, när neshama utplånas och leder tankarna till syndafloden. 

 

Också ruach används båda gånger på ett likadant sätt: När människor tappar sitt mod eller sin 

handlingskraft. Skillnad mellan neshama och ruach är att människor mister livet när de förlorar 

neshama och de tappar modet eller sin handlingskraft när de förlorar ruach. Det är alltså möjligt att 

förlora ruach och förbli vid liv. 

 

I Josua finns det en närhet mellan begreppen neshama och ruach men de är inte synonymer utan 

används i olika betydelser. 

 

 

4.4 Samuelsböckerna 

Neshama används en gång i Samuelsböckerna och ruach 19 gånger, varav 16 gånger i Första 

Samuelsboken och tre gånger i Andra Samuelboken. Det finns en mening i Andra Samuelsboken 

som innehåller både neshama och ruach, nämligen 2 Sam 22:16 

 

I 2 Sam 22:16 används både neshama och ruach som en del av en konstruktusförbindelse, ett 

sammansatt uttryck som beskriver Guds andning, Hans rytande. Neshama används här för att 

beteckna Guds andedräkt, ruach för att beteckna vinden som kommer ur Guds näsa. Båda uttrycken 

andedräkt och näsans vind är synonymer. Ruach beskriver en vind som konkretiseras av näsan dvs. 

neshama och ruach är inte helt synonyma.  Också i 2 Sam 22:11 används ruach i betydelse ”vind”, 

men här är vind någonting som Gud använder sig av. Den tredje användningen av ruach i Andra 

Samuelsboken betecknar ruach Guds ande som ett tecken för en särskild gåva. 

 

I Första Samuelsboken används ruach 16 gånger, men inte i betydelse av vind eller Guds andedräkt. 

I de flesta användningarna är det Guds ande som faller över människor, både på individer som i 1 

Sam 10:6 och 10 och på hela grupper, som i 1 Sam 19:20 och 23. I 1 Sam 30:12 används ruach 

dessutom i betydelse ”livskraft”, som påminner om berättelsen i 1 Kung 17:17. Och i 1 Sam 1:15 

används ruach för att beteckna en del av människan: människans ande är sorgset vilket påverkar 

hela människan. Denna användning påminner om ruachs användning i Josuaboken. 

 

Det finns ingen synonymitet mellan ruach och neshama i Samuelsböckerna. Neshama och ruach 

används i helt olika betydelser. 

 

 

4.5 Kungaböckerna 

I Kungaböckerna används neshama två gånger, både gånger i Första Kungaboken. Ruach används 

16 gånger i Kungaböckerna, varav 11 gånger i Första Kungaboken och fem gånger i Andra 

Kungaboken. Det finns ingen mening som använder sig av både begreppen. 
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Neshama används en gång i betydelse "varelse”, det som har andedräkt i sig, 1 Kung 15:29 . 

Situationen liknar den i 5 Mos 20:16 och leder tankarna till syndafloden. I 1 Kung 17:17 används 

neshama för att beteckna en människans andedräkt och leder tankarna till skapelsen. 

 

Ruach används för att beteckna både Guds och människans ande, men inte för att beteckna deras 

andedräkt. 

 

I Kungaböckerna finns två användningar av ruach som är ovanliga: I 1 Kung 22:21-23 betecknar 

ruach ett väsen, lögnens ande, som uppträder självmant gentemot Gud. Och i 2 Kung 2:9 och 2:15 

överförs Elias ande, dvs. hans smörjelse, till Elisha. Neshama används inte i dessa betydelser. 

Ruach används dessutom i betydelse ”vind” som väderfenomen, som i 1 Kung 19:11 och som en del 

av människan som är kopplat till handlingskraften eller motivation, som i 1 Kung 10:5 när Sabas 

drottning tappar anden men förblir vid liv.   

 

Neshama och ruach används i helt olika betydelser. 

 

 

4.6 Job 

I Job används både begreppen förhållandevis ofta: neshama används 7 gånger, ruach 31 gånger. Det 

finns fem meningar som använder sig av båda begrepp, nämligen Job 4:9, 27:3, 32:8, 32:8 och 33:4. 

Neshama används enbart i betydelsen ”andedräkt”, både Guds andedräkt som i Job 4:9 och en 

människas andedräkt som i Job 27:3. 

Ruach används oftast i betydelse ”vind”, i många olika variationer: Ruach kan beteckna vind som 

väderfenomen som i Job 41:8. Ruach kan också beteckna en vind som förstörande kraft, som i Job 

1:19 vilken inleder Jobs lidande. Ruach i betydelse av vind kan också beteckna någonting som är 

lätt och substanslös som vind som i Job 6:26. En användning som påminner om Ordspråksbokens 

användning av ruach. Ibland har vinden en tydlig koppling till Guds andedräkt, men inte i alla fall. 

Ruach används också för människans andning/livskraft, Job 9:18 och 10:12. I Job 9:18. klagar Job 

att han inte tillåts att dra efter andan. Det finns också unika användningar, som Jobs dåliga 

andedräkt i Job 19:17.  Särskild när Jobs vänner talar har ruach ofta en koppling till 

skapelseberättelsen 

Dessutom finns det i Job ovanliga sammansättningar som daat-ruach (= kunskapens ande), Job 15:2 

och daberi-ruach (= ordens ande), Job 16:3. Dessutom påstår Sofar (Job 20:3) och Elihu (Job 

32:18), att det är anden som tränger dem att tala. Ett sådant tilltal kallas i andra böcker för 

profetiskt, men inte i Job och Gud säger senare att deras tal inte är sant. Deras påstående markerar 

dem alltså indirekt som falska profeter. 

I de fem meningar som använder båda begreppen används dessa i parallella konstruktioner. Guds 

neshama används antingen parallellt till Guds ruach, som i Job 33:4, eller parallellt till ruach som 

finns i människan, som i Job 32:8.  I Job 4:9 och Job 27:3 är begreppen neshama och ruach inte helt 

synonyma, utan som synonyma par används "andedräkt (neshama)" och "näsans vind (ruach)". 

Ruach och neshama används i Job som synonymer när det gäller betydelse ”andedräkt”. Ruach har 

dessutom andra betydelser som neshama inte har. 

 

 

4.7 Psaltaren 

I Psaltaren används neshama två gånger, ruach används 39 gånger. Det finns en mening, Ps 18:16, 

som använder sig av båda begreppen. 
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I Ps 18:16 betecknar neshama Guds andedräkt och ruach vinden som kommer ur Guds näsa. Båda 

begreppen är del av ett sammansatt uttryck och används nästan som synonymer.  Skillnaden mellan 

begreppen är att ruach har en konkretisering: Ps 18:16 talar inte om vilken vind som helst utan om 

näsans vind. 

I Ps 150:6 används neshama som pars pro toto för att beteckna allt som andas, allt levande. I Ps 

78:39 används ruach i betydelse ”vind”, som är en metafor för människan och dess förgänglighet. 

Denna metaforiska betydelse får ruach enbart av sitt sammanhang. Om samma mening skulle 

användas i ett annat sammanhang skulle den ha en annan betydelse. Ruach själv har inte betydelse 

 ”människa” eller ”varelse”, det krävs ett mellansteg för att ruach kan förstås i betydelse  

”människa”. Ett sådant mellansteg krävs inte i Ps 150:6: Formuleringen kol-neshama, ”all 

andedräkt” kan också för sig förstås som allt det som har andedräkt. Det som är ovisst med kol-

neshama är om begreppet enbart beskriver människor eller om också djur är inkluderade. Men även 

om man skulle anta att neshama endast betecknar människor skulle de inte vara synonymer i denna 

betydelse, eftersom ruachs betydelse i Ps 78:39 är vind, betydelsen människa är metaforisk och 

begränsad till sin kontext i Ps 78. 

 

Några psalmer som använder ruach har ett skapelsetema, som Ps 104:29-30. Men inte alla psalmer 

som har ett skapelsetema använder begreppet ruach. Ps 8 till exempel använder inte ruach. I Ps 

104:29-30 betecknar ruach både människans ande, det som gör henne levande, och Guds ande som 

ger liv åt människor.  

 

Ruach används dessutom som parallellbegrepp till Guds ord, som i 147:8. Dessutom finns det några 

unika användningar av ruach som att människan kan överlämna sin ruach i Guds händer, Ps 31:6. I 

detta fall betecknar ruach en del av människan som har med mod och handlingskraft att göra. 

 

Ruach kan också relatera till enbart människan, som en del av människan som hon råder över och 

som har med mod och handlingskraft att göra. Människan kan välja att överlämna sin ande i Guds 

hände, Ps 31:6. 

 

Utöver detta har ruach en mångfald andra betydelser som inte neshama har, som vind som driver 

bort ogärningsmän Ps 1:4. 

 

I Psaltaren används neshama och ruach som delvis synonyma begrepp när det gäller betydelse  

”Guds andedräkt”. 

 

 

4.8 Ordspråksboken 

I Ordspråksboken används begreppet neshama en gång, begreppet ruach används 21 gånger. Det 

finns ingen mening som använder sig av båda begreppen. 

I Ordspråksboken betecknar neshama människans andedräkt. 

Begreppet ruach används i betydelse vind som väderfenomen, oftast med en negativ konnotation, 

som någonting som är värdelöst och till och med destruktivt.  Det finns ingen text som likställer 

vinden med Guds andedräkt. Till skillnad från andra bibelböcker saknas det i Ordspråksboken 

nästan genomgående en positiv association till Gud när det gäller användning av begreppet ruach. 

Enda möjliga undantag är Ord 1:23, där talar dock visheten om sin ande. Ruach används inte för att 

beskriva Guds närvaro eller som tecken för en människans utvaldhet. 

I Ordspråksboken relaterar ruach oftast till människan. Antingen som en del av människan som 

även kan ta skada, som i Ps 15:3 eller som någonting som påverkar en människans beteende, både 

positivt och negativt, som en högmodig ande i Ord 16:18 eller en ödmjuk ande i Ord 16:19. 
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I Ordspråksboken används ruach och neshama som helt olika begrepp utan någon som helst 

synonymitet. 

 

 

4.9 Jesaja 

Jesajaboken använder båda begreppen förhållandevis ofta. Neshama används fyra gånger, ruach 51 

gånger. Två av meningarna använder sig av både neshama och ruach, nämligen Jes 42:5 och Jes 

57:16. 

 

I Jes 42:5 används neshama i betydelse ”människans andedräkt”, ruach i betydelse ”livsande”. Här 

används båda begreppen som synonymer för att beteckna det livsbärande element som människan 

fick vid skapelsen. I Jes 2:22 däremot används neshama för att beteckna människans andedräkt, 

men med en negativ konnotation, att människan bara andas, inte mer. 

 

I Jes 57:16 används ruach för att beskriva en del av del av människan som bär ”livskraften” 

eller ”livsmodet” medan neshama används som pars pro toto för att beteckna varelser. Begreppen 

går in i varandra men är inte helt synonyma. 

 

Jes 30:33 används neshama i betydelse ”Guds andedräkt”. I Jes 11:4 används formuleringen  

”läppars vind” för att beteckna Guds andedräkt. Neshama och ruach är alltså inte helt synonyma, 

utan ruach får en konkretisering, det är det sammansatta uttryck ”näsans vind” som är synonym 

med andedräkten. 

 

Utöver detta kan ruach ha en mångfald andra betydelser: I Jes 11:2 betecknar till exempel ruach 

Guds gåvor, som vishetens ande, som verkar i en ledare och som tjänar till att upprätta rättvisa. 

Neshama har i Jesaja ingen association till vishet eller rättvisa. 

 

Neshama och ruach används i Jesaja som synonymer när det gäller det som människan fick vid 

skapelsen: livsanden/andedräkten. För övrigt används de i olika betydelser. 

 

 

4.10 Daniel 

Begreppet neshama används en gång i den hebreiska delen av Daniel, ruach används fyra gånger 

där. 

 

Neshama används i betydelse ”andedräkt” som betecknar ork eller livskraft. 

 

Ruach används för att beteckna människans ande som är orolig, dvs. ruach betecknar en del av 

människan. Ruach används dessutom i betydelse ”vind” eller ”väderstreck” 

Neshama och ruach används i olika betydelser och är inte synonymer. 

 

 

Sammanfattning 

Neshama används i 10 av de 39 böckerna av den hebreiska bibeln. Neshama finns i Pentateuken, i 

D-verket, i vishetslitteraturen och i profetlitteraturen, med en särskild vikt på vishetslitteraturen, 

särskild i Job. Användningen böckerna emellan skiljer sig något. Särskild i D-verket är neshama 

inbäddad i en konkret händelse och används på ett konkret sätt som pars pro-toto för all andedräkt 

dvs. allt som lever.  I Jesaja och Job däremot används neshama i mera abstrakta tankegångar som 

ofta refererar till skapelsen. 
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Användning av ruach är mycket bredare än användning av neshama. Ruach används i 32 av de 39 

böckerna av den hebreiska bibeln. 

Det finns 10 meningar som använder sig av både neshama och ruach. Tre av dessa, 1 Mos 7:22, 2 

Sam 22:16  och Ps 18:16  använder sig av en likadan konstruktusförbindelse, som innehåller båda 

begreppen. Detta verkar vara ett fast uttryck som tillåter vissa variationer. 

Det är endast Job och Jesaja som använder ruach och neshama som synonymer i parallellismer. 

Särskild Job använder Guds ruach och människans neshama som parallella begrepp. Då syftar 

begreppen till människans skapelse. 

Både neshama och ruach används för att beteckna Guds andedräkt men begreppen är inte helt 

synonyma: När ruach används i betydelse ”Guds andedräkt” får ruach ofta en konkretisering, det är 

näsans eller läpparnas vind. 

Övergång till väderfenomenet vind är flytande och det kan vara svårt att avgränsa Guds andedräkt 

från vind. Det är dock endast ruach som används i en vidare betydelse som tillåter större variationer 

av ”vind”. Ofta används begreppet ruach i betydelse ”Guds andedräkt/vind” i samband med Guds 

vrede som i Jes 30:33, Ps 18:16/2 Sam 22:16 eller Job 4:9, men Guds andedräkt kan också ha 

skapelseassociationer som i Job 27:3 och vind kan beteckna Guds närvaro som i 1 Mos 1:2. 

I vishetslitteraturen används vind också i betydelsen av någonting som är utan värde eller 

meningslöst, som t.ex. Ord 11:29. Denna betydelse finns inte för neshama. Däremot reduceras 

människans neshama i Jes 2:22 till den rent fysiska akten som inte har ett mervärde. 

Neshama betecknar den livsgivande kraft som finns i människan, som i 1 Mos 2:7, men också här är 

användningen begränsad till andedräkten, medan ruach är mycket bredare. I ett fåtal texter betyder 

ruach människans livskraft eller andedräkt som i Ps 104:29-30. Mycket vanligare är däremot att 

ruach betecknar människans ande som verkar vara en del av en människa, som i 1 Mos 41:8 och 

som påverkar hela människan. Neshama används inte på detta sätt. 

Det är bara neshama som betecknar varelser som har andedräkt i sig som pars pro toto, en 

kollektivbeteckning för en grupp människor eller varelser. I denna betydelse används neshama 

oftast för att beteckna fiender till Gud eller människor som har vänt sig bort från Gud, som 5 Mos 

20:16 eller 1 Kung 15:29. Men i Ps 150:6 uppmanas allt levande att prisa Gud. I Jes 57:16 används 

ruach i betydelse ”vind” som metafor för att beteckna människan. 

Det är bara ruach som betecknar en självständig varelse, som i 1 Kung 22 en ande som går fram till 

Gud och kommer med ett eget förslag. 

Detta skiljer sig från neshama som kan beteckna varelser, men syftar då på en helhet, en grupp 

människor. I 1 Kung 22 är det däremot just det individuella som utmärker lögnens ande, en 

självständig varelse med initiativförmåga. 

I några texter används ruach i kombination med vishet. Så får Josua i 5 Mos 34:9 vishetens ande 

från Mose. I Ord 1:23 talar visheten själv om sin ande och också Jes 11:2 talar om vishetens ande. 

Förbindelsen mellan vishet och neshama finns bara en gång i den hebreiska bibeln, i Job 32:8 när 

Elihu talar och det är osäkert om detta kan tas på allvar eller om detta är ett tecken för Elihus 

dumdristighet. 

Det är bara ruach som används som gudomligt tecken för utvaldhet eller smörjelse. Av de 10 böcker 

som undersöktes i uppsatsen är det endast tre stycken, nämligen Samuelsböckerna, Kungaböckerna 

och Jesaja som använder ruach i samband med profeter. Den enda koppling mellan neshama och det 

explicit profetiska är att neshama används i en berättelse om Elia och att Jesaja, en profetbok, 

använder sig av begreppet neshama, men det finns inget samband mellan neshama och profetians 

gåva eller utövning. 
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5 Slutsatser 

 

5.1 Slutsatser begreppsjämförelse 

Uppsatsens hypotes har bekräftats: Begreppen neshama och ruach är delvis synonyma och de har 

båda ett betydelsefält som inte omfattas av det andra begreppet. 

 

Neshama och ruach är synonyma när det kommer till betydelsen ”andedräkt”, både Guds och 

människans, och betydelsen ”livskraft”. 

 

Neshama betecknar dessutom varelser, det som andas, en betydelse som ruach inte har. Neshama 

används framför allt för människor men kan inkludera djur om dessa delar människornas lott. 

Neshama verkar dessutom bära på en association till antingen skapelsen eller syndafloden, en 

association som ruach inte har. Neshama används mest i en konkret betydelse i konkreta situationer 

och berättelser. 

 

Ruach kan beteckna både människans och djurs livsande och dessutom en särskild smörjelse som 

endast några utvalda personer får. Utöver det kan ruach beteckna Guds närvaro, vind i en mångfald 

av variationer, andliga varelser och en del av människan, betydelse som neshama inte har. Ruachs 

betydelsefält är mycket rikare, mer abstrakt och mer omfattande än neshamas. 

 

 

5.2 Slutsatser litteratur 

Uppsatsen har inte bekräftat Mitchells tes att neshama endast är användbar för människor. I alla fall 

i tre texter, nämligen i 1 Mos 7:22, 5 Mos 20:16 och Jos 10:40 ligger det nära till hands att också 

djur omfattas av neshama. I alla tre exempel används neshama i ett negativt sammanhang, när 

neshama förstörs, och i alla tre exempel följer djuren människans öde. Däremot finns det inget 

exempel där neshama endast används för djur som egna varelser. Att ruach kan omfatta både 

människor och djur är allmän erkänt och framgår t.ex. av Ps 104. 

Inte heller Snaiths tes att neshama skulle vara en mild vind medan ruach betecknar en kraftig storm 

kunde bekräftas. 2 Sam 22:16 och Psalm 18:16 är ett tydligt exempel som visar att neshama inte 

bara betecknar en ”mild vind” utan används också i sammanhang som är präglad av en auktoritativ 

kraft. 

 

Albertz/Westermanns utgångspunkt att neshama används för att beskriva skillnad mellan att vara 

vid liv och att vara död kan medan ruach betecknar kvalitén på livet har bekräftats. När det kommer 

till deras tes att ruachs betydelse har reducerats över tiden för att ersätta det gamla begreppet 

neshama, så kan denna fråga inte med säkerhet besvaras i uppsatsen eftersom den inte undersöker 

ett stort antal bibelböcker. Men det är uppenbart att både Jesaja och Psaltaren använder sig av en 

mångfald av betydelser för begreppet ruach. Det finns alltså tecken som visar att denna tes att ruach 

skulle ha ersatt neshama inte håller. 

 

Neshamas betydelse ”själ” har inte bekräftats. 
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5.3 Teologiska slutsatser 
 

1. Neshama verkar bära på en association till antingen skapelsen eller syndafloden. Denna 

association kan vara till hjälp i tolkning av texter som använder sig av neshama. Om man tar hänsyn 

till syndaflodsassociationer som neshama kan väcka får erövringsberättelserna i Josuaboken och i 

Kungaböckerna en annan nyans. 

 

2. Det är endast Job och Jesaja som använder begreppen i parallellismer. Dessutom finns det i Job 

några motsättningar till tankar som finns i Jesaja. Detta tyder på att Jobs bok står i en dialog med 

Jesajaboken. 

 

3. Det är skillnad mellan ruachs användning i Första och Andra Samuelboken, vilket tyder på att det 

finns en cesur mellan böckerna. 

 

4. Ruachs användning i Psaltaren har en kiastisk struktur som tyder på att psalmerna 77 och 78 kan 

vara Psaltarens centrala psalmer. 
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