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Inledning 

Jag har valt att skriva om själsbegreppet i den hellenistiska judiska traditionen för att jag är 

intresserad av hur olika traditioner ser på själen, och för att jag tycker att själsbegreppet rör 

många av de viktiga ingredienserna i den religiösa synen på livet: förhållandet till Gud, för-

hållandet till kroppen och själva livsprincipen. Det är också för mig omöjligt att tänka mig en 

kropp utan själ, ett liv utan mening. Men hur ser andra på själen? 

 

Jag har tidigare skrivit en B-uppsats om själsbegreppet inom den romersk-katolska traditionen 

och upptäckte att deras lära om själen inte kändes helt främmande för mig, inte så främmande 

som jag först trodde. Det visade sig att jag som trodde mig veta en del om hur man ser på själen 

inom den katolska traditionen egentligen inte hade en aning. Om jag nu trodde att jag visste 

något om själen inom den katolska traditionen vad tror jag mig då veta om den judiska? För att 

råda bot på detta kände jag att det nu var tid för att få en förståelse för den judiska traditionens 

syn på själen. 

 

Jag har här valt att använda ett tal som berör själens natur för att ha en bra utgångspunkt för 

uppsatsen. Detta tal talar om själens odödlighet vilket är något jag kan relatera till. Den enda 

relation jag har till det tal jag valt att utgå ifrån, är den jag hade som barn. Jag har ett starkt 

minne av en film som visades på tv när jag var i nioårsåldern. Den hette Masada. Jag tyckte att 

det var den mest spännande film jag någon sin sett men var väldigt tagen av den under lång tid 

efteråt. I flera år kunde jag inte förstå varför de förstört en så bra film med ett så tragiskt och 

dåligt slut. Filmen slutande med att alla låg döda, även kvinnor och barn. De hade tagit kol-

lektivt självmord. Aldrig hade jag varit med om en film utan lyckligt slut. Det tog åratal innan 

jag fick veta att filmen var baserad på en verklig händelse. 

 

Med denna bakgrund blev det lite mer spännande att ta sig an denna uppgift och väldigt in-

tressant att få ta del av det Josefus skrivit om händelsen. 

 

Syfte och begränsningar 

Syftet med denna uppsats är att studera Eleazars tal i Josefus Det judiska kriget i förhållande till 

bibliska och rabbinska traditioners syn på själen. Jag vill undersöka hur detta tal förhåller sig till 

Bibeln och andra delar av den samtida judiska traditionen, och till den samtida grekiska filo-

sofin. Detta tal som Josefus tillskriver Eleazar är förlagd till händelser som utspelades omkring 
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år 73 evt. och återfinns i Josefus verk om det judiska kriget (The Wars of The Jews, bok 7, kap. 

8). Eleazars tal om själens odödlighet är förmodligen konstruerat i efterhand av Josefus. Detta 

sätt att efterkonstruera tal var ofta förekommande hos historikerna under denna tid.1 

 

Jag vill veta vilket ursprung tankarna i talet på Masada har. För att förstå idéerna i detta tal 

tänker jag ta upp det bibliska materialet för att Josefus växte upp med detta material och för att 

materialet ligger till grund för judendomen. Jag går sedan vidare till den rabbinska litteraturen 

eftersom den delvis växer fram under samma tid som den hellenistiska judiska litteraturen, av 

vilket Josefus texter är en viktig del. Eftersom det finns idéer i talet som inte hör hemma i vare 

sig i Bibeln eller i den rabbinska texttraditionen vill jag till sist jämföra dessa tankar med den 

grekiska filosofin. Här har jag valt att begränsa mig till Platon i huvudsak eftersom större delen 

av den litteratur jag läst refererar till Platon och hans tankar om själen. Platon känns nästan som 

en norm från vilket många utgår ifrån i sina jämförelser angående själens förhållande till 

kroppen och själens odödlighet. Det går inte heller att bort se ifrån Platons inflytande över 

själsbegreppets utveckling i de västerländska judisk-kristna traditionen. Jag kommer också att 

nämna Filon, en judisk filosof som försöker förena Platons tankegångar med de bibliska, men 

som jag förstått har han inte haft något större inflytande på den judiska traditionen förrän senare 

i historien, framför allt nämns han i samband med Maimonides. Filon får här stå som ett ex-

empel på den judiska hellenistiska kultur som Josefus var en del av. 

 

Jag kommer att låta talet styra över vad som ska behandlas i uppsatsen. När jag läst det tal som 

Josefus tillskriver Eleazar har jag kommit fram till att det främst rör sig om två huvudfrågor: 

 

Hur ser förhållandet mellan kropp och själ ut? 

Vad händer med själen efter döden? 

 

Jag har lagt tonvikten på vad som händer själen efter kroppens död eftersom talet i huvudsak 

handlar om själens odödlighet Med denna undersökning vill jag återge hur en del av den hel-

lenistiska judiska traditionen ser på själen och få en klarare bild av vilka tankegångar som finns 

i det tal som Josefus skildrar. Jag vill veta om de tankar om själen som finns i talet har sin grund 

i det bibliska eller rabbinska materialet eller/och om Josefus har tagit intryck från andra tan-

kegångar som fanns i hans samtid. 

                                                 
1 Johannesson, 1994, sid. 516 
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Material och metod 

Denna uppsats bygger på ett litteraturstudium. Jag har haft Josefus version av Eleazars tal som 

utgångspunkt och har använt William Whistons engelska översättning av Josefus verk.2 Utifrån 

detta tal har jag sedan samlat material som kan hjälpa mig att besvara de frågor som utkristal-

liserat sig ur talet. 

 

De tre judiska textkategorierna som jag undersökt är: 

Eleazars tal på bergsfästningen Masada. Texten är som jag tidigare nämnt skriven av Josefus 

Flavius (39-ca 100 evt). Josefus var en romersk judisk historiker och är en av huvudrepresen-

tanterna för den judisk hellenistiska litteraturen.3 När det gäller händelser som utspelar sig i 

Judéen under tiden kring 70 evt är det bara Josefus texter som är samtida och som är bevarade. 

Det finns andra kortare beskrivningar av händelser kring denna tid t.ex. av Tacitus, men ingen 

är lika omfattande som den Josefus ger.4 Under den stora revolten mot Rom var Josefus be-

fälhavare i Galiléen. När hans fästning Jotapata erövrades förenade han sig med romarna och 

ändrade sitt namn från Yosef ben Mattiyahu ha-Kohen och tog namnet efter Vespasianus fa-

milj, Flavius. Josefus följde Vespasianus och Titus under belägringen av Jerusalem. Senare 

levde han i Rom där han också skrev böcker om judarnas historia.5 Josefus skrev Det judiska 

kriget i Rom och den grekiska versionen gavs ut någon gång mellan 75 och 85 evt. Josefus ville 

ge en mer riktig bild av händelserna under kriget. Han kritiserade de som skrivit om händel-

serna utifrån hörsägen och ansåg dessutom att de var partiska till romarnas fördel. Men även 

Josefus själv beskriver romarna som rättvisa härskare.6 Han var förtrolig med Titus och hade 

enorm respekt för det romerska riket. Han ansåg att judarna var tvungna att acceptera romarnas 

styre.7 För att första den tid Josefus levde i vill jag här ge en kort bakgrund. 

 

Alexander den store var den som inledde en era av grekiskt styre i hela det östra Medelhavs-

området. Detta enorma välde omfattade de flesta av de skingrade judarna liksom de i Judéen. 

Grekiska idéer, grekisk filosofi och grekiska seder spreds snabbt. Judéen var ett relativt oin-

tressant område för grekerna och helleniseringsprocessen verkar ha varit långsammare på 

denna plats. Trots det så var inte Judéen immunt mot de hellenistiska influenserna och detta var 

en av faktorerna som ledde till den mackabeiska revolten. Detta gjorde dock inte att den hel-

                                                 
2 The Works of Flavius Josefus 
3 Schalit, 1971, kolumn 251 
4 McLaren, 1998:14 
5 ”Josephus Flavius”, sid. 379 
6 Bartlett, 1985:77 
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lenistiska traditionen förlorade sitt fäste i området. 63 evt erövrade romarna Jerusalem och det 

romerska styret bidrog till att hellenismen spreds bland judarna i Erets Yisra’el (dåvarande 

Palestina). Det var främst överklassen som tog till sig det hellenistiska. Grekiskan kom att 

influera det hebreiska språket och grekiska glosor går att hitta i den rabbinska litteraturen. 

Störst inverkan hade den hellenistiska kulturen på de judar som talade grekiska.8 I denna tid 

levde Josefus och han hörde till de judar som var starkt influerad av hellenismen. 

 

För Josefus var det viktigt att visa att judendomen kunde mäta sig med den grekiska filosofins 

rationalism. Josefus såg på den grekiska filosofin i ljuset av Abrahams och Moses filosofi, och 

Platon var för honom en stor filosof som till viss del följer Moses. Han försöker också visa i en 

passage i sitt historiska verk att Aristoteles, Platons elev, respekterade judarna som filosofer.9 

 

Bibeln. Med Bibeln menar jag det som kristna benämner som Gamla Testamentet. Jag tar med 

själsföreställningarna som finns i Bibeln för att Bibeln ligger till grund för all senare judendom. 

Här har jag förlitat mig på tidigare forskning om själsföreställningar i Bibeln. 

 

Rabbinsk texttradition. När jag använder uttrycket ”den rabbinska texttraditionen” menar jag 

Talmud och samtida midrasher. Jag använder dessa som jämförelsematerial för att den rab-

binska judiska traditionen växte fram ur den fariseiska traditionen och tar sin början ungefär 

samtidigt som Josefus är verksam. Fariséerna steg in i historien under andra hälften av det 

första århundradet fvt och formade vad man idag identifierar som rabbinsk religion. Den källa 

som finns angående fariséerna är Josefus, han beskriver fariséerna som företrädare för en tra-

dition som fanns parallellt med den skriftliga Torah. Senare i rabbinsk litteratur kom denna 

tanketradition att identifieras med den muntliga Torah och ansåg ha uppenbarats av Gud för 

Moses på Sinai berg och är lika auktoritär som skriften.10 

 

Här har jag delvis använt mig av Ephraim E. Urbach bok The Sages, their Concepts and Beliefs. 

Denna bok är en systematisk sammanställning av grundläggande teologi i den rabbinska text-

traditionen. The Death of Death, Resurrection and Immortality in Jewish Tradition skriven av 

Neil Gillman har varit en viktig sekundär källa för detta arbete eftersom den behandlar stora 

delar av det jag tar upp i uppsatsen men också för att den har känts pålitlig. Neil Gillman är för 

                                                 
7 Bartlett, 1985:73 
8 Bohak, 1997, sid. 316 
9 Bartlett, 1985:10 
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närvarande ordförande vid institutionen för judisk filosofi vid The Jewish Theological Semi-

nary of America. 

 

Genom närstudier av materialet har jag försökt återge vad Bibeln och den rabbinska läran säger 

om det samma som Eleazar påstås säger om själen, kroppen och döden. Detta för att slutligen 

göra en komparativ analys av undersökningsmaterialet för att se vilka likheter och olikheter 

som finns mellan Eleazars tillskrivna uttalande om själens förhållande till kroppen och om vad 

som händer själen efter döden och de tankar som finns inom den rabbinska läran om detsamma, 

men också olikheter och likheter med de tankar som finns inom den filosofiska sfären under 

samma tid. 

 

Till en början var tanken att jag skulle gå till källorna och titta vad som sägs om själen. Den 

främsta källan skulle ha varit Talmud, men då jag inte ägnat mig åt talmudstudier fick jag veta 

att detta var allt för svårt. Man kan nämligen inte leta i Talmud på måfå utan måste veta vart i 

skriften man ska leta eftersom skriftsamlingen har ett stort omfång och är upplagd på ett sätt 

som för en oerfaren är oöverskådligt. Därför har jag använt mig av litteratur om källorna istället 

och på så sätt försökt sammanställa all den information jag hittat för att sedan analysera vad det 

är de försöker säga. Den mesta litteraturen ägnar inte allt för stort utrymme för själen och dess 

natur. Den information jag har hittat om själen har för det mesta varit i samband med upp-

ståndelsen, som är en av de stora frågorna. 

 

Ett problem har varit att välja vad som ska ingå under rubriken: grekisk filosofi. På grund av 

den knappa tiden har jag varit tvungen att minska denna del av uppsatsen. Därför kan det 

upplevas som att filosofiska skolor saknas som borde ha en plats här, men jag har valt att bara 

ha med det som är omnämnt i litteraturen jag läst, Platon och Filon. Eftersom jag inte är be-

vandrad inom grekisk filosofi har det varit svårt att hitta tillfredsställande information men jag 

tycker att det som är viktigt för uppsatsen kommit med. 

 

De böcker jag använt mig av är främst: The Works of Flavius Josefus, Josefus Flavius verk om 

judarnas historia. Hur tillförlitlig Josefus är råder det delade meningar om. Men jag utgår ifrån 

att det är Josefus som själv komponerat det tal som tillskrivs Eleazar eftersom det var vanligt 

under denna tid. Eftersom det är idéerna i talet som är det intressanta har Josefus tillförlitlighet 

                                                 
10 Josefus, The Wars of The Jews, bok 2, kap. 8, sid. 599 
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lite att göra med detta. Jag har också använt mig av en artikel av Rabbi Gordon Tucker som har 

titeln; Body and Soul in Jewish tradition. Mellan ängel och best av Anders Piltz har jag använt 

främst i avsnittet om Bibeln och grekisk filosofi. Utöver dessa har jag använt mig av olika 

religionsencyclopedier och filosofiska lexikon. 

 

Disposition 

I min presentation av undersökningsdelen har jag delat upp det på följande sätt: 

Bakgrund 

En kortfattad bakgrund till talet och vad som hänt i det område som talet tar plats i. 

Eleazars tal 

Här presenteras en engelsk version av den del som jag valt ut ur talet, den del som handlar om 

själen. Under denna rubrik försöker jag reda ut vilka tankar Eleazar eller snarare Josefus har om 

själen. 

Förhållandet mellan kropp och själ 

Här redovisas vad Eleazar, Bibeln och den rabbinska litteraturen säger om förhållandet mellan 

kropp och själ. 

Själen efter döden 

Under denna rubrik återges Eleazars, Bibelns och rabbinska litteraturens syn på själen efter 

kroppens död. 

Grekisk filosofi 

En kortfattad redovisning av grekisk filosofi främst Platon och Filon beträffande själen, 

kroppen och döden. 

Avslutande och sammanfattande diskussion 

En avslutande diskussion om vad jag kommit framtill, med en jämförelse mellan bibliska och 

rabbinsk tradition och talet, men också grekisk filosofi. Jag har använt mig av underrubrikerna: 

kropp och själ som skilda enheter, själen som den livgivande principen, kroppen som själens 

tjänare, kroppen som själens fängelse, själen efter döden, själens odödlighet. 

Slutsatser 

Här presenteras slutsatserna. 

 

Bakgrund 

Josefus tal som han tillskriver Eleazar är förlagt till omkring år 73 på bergsfästningen Masada. 

Den grupp han talar in för kallas sicarii och anses var en del av en grupp som kallas zealoter. 

 8



Zealoterna var en judisk revolutionär grupp som fanns i Judéen under det första århundradet 

evt. Denna grupp var aktiv både före och under det romersk-judiska kriget 66-70 evt. De vände 

sig mot den romerska överheten och de judar som samarbetade med romarna. Sicariiernas 

motto var; ”ingen Herre utom Gud”, och var en av fem grupper som var för en revolt mot Rom. 

Andra revolutionära grupper tvingade dem ut ur Jerusalem år 66 evt vilket ledde till att de höll 

till på Masada under kriget mot Rom. Masada var den sista judiska utposten som föll. Detta 

skedde 73 evt.11 Eleazar gör sitt uttalande om själen när folket på bergsfästningen inser att de 

var besegrade. Han försöker övertyga alla att ta självmord för att undkomma romarna och de 

straff som väntar. När romarna nästa dag intar fästningen möter de inget motstånd, alla utom två 

kvinnor och fem barn har tagit sina liv. Josefus nämner att det var 960 människor som tog sina 

liv på Masada den femtonde dagen i månaden Xanthicus år 73.12 Det bör sägas att Josefus talar 

om zeloterna med förakt och såg de olika fraktionerna inom den judiska gemenskapen som 

orsak till att den onödiga förödelsen för hans folk ägde rum.13 Men hans beskrivning av de sista 

timmarna för Eleazar och hans folk på Masada ger ändå sken av beundran och respekt.14 

 

Eleazars tal 

Jag tänker här ta upp en del av det tal som Josefus återger i sitt verk Det judiska kriget, som han 

tillskriver Eleazar. Jag har valt att endast ta med den del av talet som direkt talar om själen. 

Talet är alltså längre än den del som tas upp här och finns inte tillgänglig på svenska, därför har 

jag använt en engelska översättningen av William Whiston som står att finna i The Works of 

Flavius Josefus. 

 

“Truly, I was greatly mistaken when I thought to be assisting to brave men who struggled hard for 

their liberty, and to such as were resolved either to live with honor, or else to die; but I find that you 

are such people as are no better than others, either in virtue or in courage, and are afraid of dying, 

though you be delivered thereby from the greatest miseries, while you ought to make no delay in this 

matter, nor to await any one to give you good ad vice; for the laws of our country, and of God 

himself, have from ancient times, and as soon as ever we could use our reason, continually taught us, 

and our forefathers have corroborated the same doctrine by their actions, and by their bravery of 

mind, that it is life that is a calamity to men, and not death; for this last affords our souls their liberty, 

and sends them by a removal into their own place of purity, where they are to be insensible of all 

sorts of misery; for while souls are tied clown to a mortal body, they are partakers of its miseries; and 

                                                 
11 Rhoads, 1987, sid. 559 
12 Josefus, The Wars of The Jews, bok 7, kap. 8, sid. 757 
13 Bartlett, 1985:78 
14 Klangsbrun, 1980:375 
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really, to speak the truth, they are themselves dead; for the union of what is divine to what is mortal 

is disagreeable. It is true, the power of the soul is great, even when it is imprisoned in a mortal body; 

for by moving it after a way that is invisible, it makes the body a sensible instrument, and causes it to 

advance further in its actions than mortal nature could otherwise do. However, when it is freed from 

that weight which draws it down to the earth and is connected with it, it obtains its own proper place, 

and does then become a partaker of that blessed power, and those abilities, which are then every way 

incapable of being hindered in their operations. It continues invisible, indeed, to the eyes of men, as 

does God himself; for certainly it is not itself seen while it is in the body; for it is there after an in-

visible manner, and when it is freed from it, it is still not seen. It is this soul which hath one nature, 

and that an incorruptible one also; but yet it is the cause of the change that is made in the body; for 

whatsoever it be which the soul touches, that lives and flourishes; and from whatsoever it is re-

moved, that withers away and dies; such a degree is there in it of immortality. Let me produce the 

state of sleep as a most evident demonstration of the truth of what I say; wherein souls, when the 

body does not distract them, have the sweetest rest depending on themselves, and conversing with 

God, by their alliance to him; they then go every where, and foretell many futurities beforehand. 

And why are we afraid of death, while we are pleased with the rest that we have in sleep? And how 

absurd a thing is it to pursue after liberty while we are alive, and yet to envy it to ourselves where it 

will be eternal! We, therefore, who have been brought up in a discipline of our own, ought to be-

come an example to others of our readiness to die.”15 

 

Vad Eleazar säger är: 

 Det är livet, inte döden, som är en börda för människan. Livet är ett elände och tack vare 

döden får själen sin frihet. 

 När människan dör återvänder själen till en plats av renhet. När själen befinner sig på 

denna plats är den omedveten om alla sorters elände. 

 Kroppen är ett fängelse för själen. Medan själen är bunden till kroppen så är den del-

aktig i den världsliga misären och i och med det är den själv död. 

 Själen är gudomlig och kroppen dödlig och en förening av dessa är inte angenäm. 

 Även fast själen är fängslad i en dödlig kropp så har den en stor kraft. 

 Genom kroppen kan själen ge sig till uttryck. Kroppen är det instrument genom vilket 

själen får människan att avancera framåt. Själen är det som driver människan till 

handling vilket inte skulle vara möjligt om själen inte fanns i kroppen. 

 När själen är befriad från det som håller fast den på jorden och befinner sig på sin rätta 

plats kan den handla på det sätt som den är ämnad att göra. 

                                                 
15 Josefus, The Wars of The Jews, bok 7, kap. 8, sid. 755 
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 Precis som Gud kan själen inte ses. Oavsett om den befinner sig i kroppen eller om den 

är fri kan den inte uppfattas av det mänskliga ögat. 

 Själen är det som gör människan levande och om den avlägsnas infaller döden. 

 Eleazar vill med hjälp av sömnen beskriva sanningen i det han säger. När människan 

sover kan inte kroppen längre störa själen. Själen kan då på grund av sin gudomliga 

kontakt färdas överallt och även förutse framtiden. Han undrar hur människan kan vara 

så rädd för döden när hon är så tillfreds i den vila som sömnen ger. 

 

Som synes talar Eleazar om döden som frigörelse för själen, att själen återvänder till en plats av 

renhet när den befriats, att själen är fängslad i kroppen, själen är gudomlig och odödlig medan 

kroppen är dödlig, att kroppen är ett instrument för själen och att själen är det som får kroppen 

att avancera. Allt detta handlar om främst två saker; själens förhållande till kroppen samt vad 

som händer med själen när kroppen dör. Dessa två områden är de som jag kommer att kon-

centrera mig på när jag nu går vidare för att se vad den bibliska och den rabbinska traditionen 

säger om själen. Jag kommer även att försöka titta närmare på andra tankegångar som rör själen 

och som fanns omkring den tid när denna text skrevs. 

 

Förhållandet mellan kropp och själ 

Vilka åsikter om förhållandet mellan kropp och själ kommer till uttryck i Eleazars tal hos Jo-

sefus? För Eleazar består människan utan tvekan av en kropp och en själ. För honom fungerar 

kroppen som ett fängelse för själen. Medan själen är bunden till kroppen så är den delaktig i den 

världsliga misären och i och med det är den själv död. Själen är gudomlig och en förening med 

den dödliga kroppen är inte att föredra. Trots att själen är fängslad i en dödlig kropp så har den 

en stor kraft. Tack vare kroppen kan själen ge sig till uttryck. Enligt Eleazar fungerar kroppen 

som ett instrument genom vilket själen får människan att avancera framåt. Själen är det som 

driver människan till handling och detta skulle inte vara möjligt om själen inte fanns i kroppen. 

Själen är det verkliga i människan medan kroppen är en börda. Även fast det är genom kroppen 

som själen uttrycker sig, ser inte Eleazar på kroppen som något speciellt positivt.16 Låt oss nu 

jämföra denna syn på kropp och själ med den tidigare bibliska traditionen och med den samtida 

rabbinska traditionen. 

 

                                                 
16 Josefus, The Wars of The Jews, bok 7, kap. 8, sid. 755 
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Bibeln 

Att människan skulle vara komponerad av två enheter, en materiell kropp och en immateriell 

själ är något som är främmande för biblisk antropologi. I Bibeln är inte själen skild från kroppen 

utan människan är en enhet.17 Någon bild av den ”egentliga” människan tänkt som en själ som 

skulle existera utan kropp finns inte.18 Hela människan var en levande själ.19 Människan får liv 

genom en livgivande impuls som kallas ruah, nefesh, neshamah eller nishmat hayyim. Dessa 

termer kom i senare tradition att förstås som synonymer för själen.20 Dessa termer förklaras lite 

olika i den litteratur som finns men är alla väldigt snarlika. Gemensamt är att inte någon av 

termerna betyder själ utan betecknar hela människan. Ephraim Urbach förklarar att blodet är 

nefesh, med det menar han inte att nefesh är blod utan att blodet är liv. Nefesh är ständigt i 

människan och finns i alla hennes handlingar och det är ingen skillnad mellan nefesh och köttet. 

Nefesh används också istället för adam (människa). Ruah är den kraft som rör nefesh, inte en 

del av människan utan den form i vilket hon finner uttryck.21 Gordon Tucker skriver att när Gud 

andades in livsanden i den första människan så blev den levande, inte en själ utan en nefesh, en 

person. Nefesh kan betyda en del av kroppen eller hela kroppen.22 Neil Gillman skriver i sin bok 

The Death of Death, att termen nefesh betecknar nacke, strupe, andedräkt eller livsblod. I för-

längningen har den betydelsen en levande människan eftersom det refererar till två saker som är 

karaktäristiska för en levande varelse; andningen och blod. Ruah har även betydelsen vind eller 

andning.23 

 

De hebreiska termerna refererar alltså till en kroppslig aktivitet eller till och med kroppen. Själ 

och ande tycks ha lånat sina namn av ord för en kroppsdel och en fysisk funktion. Nefesh som 

rutinmässigt brukar översättas själ har grundbetydelsen hals och ruah (ande) har grundbety-

delsen andedräkt eller vind. Andedräkten är ett påtagligt bevis för att en människa lever, det 

lilla extra som gör en kropp till en levande varelse och det är vanligt att själsorden syftar på livet 

eller på personen.24 Det bör sägas att den bibliska perioden är en väldigt lång period och man 

kan hitta många förändringar inom området, men det verkar inte vara mycket av förändring 

gällande frågan om det finns en substans eller två substanser i världen, en fysisk och en 

                                                 
17 Gillman, 1997:75 
18 Piltz, 2002:58 
19 Urbach, 1975:214 
20 Gillman, 1997:76 
21 Urbach, 1975:215 
22 Tucker, 1984:148 
23 Gillman, 1997:76 
24 Egnell, 1963, kolumn 968 
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icke-fysisk substans. Frågan verkar inte ens ha uppkommit.25 Uppfattningen om själens sepa-

ration från kroppen har i senare tradition blivit en del av judisk förståelse av livet efter detta, 

men är inte den bibliska synen.26 

 

Rabbinsk litteratur 

Rabbinsk teologi har ingen klart utarbetad syn på förhållandet mellan kropp och själ eller om 

själens natur. De stora traditionella källorna för normativa doktriner är Talmud och den samtida 

midrashlitteraturen. För rabbinerna var själen på något sätt klart separerad från kroppen. Gud 

andades in själen i Adam, under sömnen avviker själen från kroppen och hämtar andlig upp-

friskning från ovan och vid döden lämnar själen kroppen för att senare förenas med den igen vid 

uppståndelsen.27 En vanlig jämförelse är den att själen förhåller sig till kroppen så som Gud 

förhåller sig till världen.28 Detta visar att man ser på människan som bestående av två enheter 

och på något sätt ser kroppen och själen som separerade. Man får den uppfattningen att rab-

binerna betraktade människan på ett dualistiskt sätt, att hon är kropp och själ, men dessa mot-

satser tillåts inte att frigöra sig från varandra. 

 

Den praktiskt orienterade aspekten av rabbinsk lära tas fram i tanken att själen är en gäst i 

kroppen här på jorden, detta betyder att kroppen måste respekteras och behandlas väl för den 

ärade gästens skull. Den gnostiska och platonska idén om kroppen som ett fängelse för själen är 

frånvarande i rabbinsk litteratur: kropp och själ är en harmonisk enhet. Precis som Gud fyller 

världen, och ser men kan inte ses, så fyller själen kroppen, och ser men kan inte ses. 

 

På sabbaten ger Gud varje människa en extra själ som sedan tas tillbaka. Detta är det rabbinska 

sättet att framhålla det spirituella i själen, dess till naturen nära samhörighet med Gud, och dess 

extra andlighet på sabbaten. Själen är ren så som Gud är ren; dess inträde in i människan som 

embryo är Guds del i den återförnyade återfödelsen av människoliv. Gud gav ursprungligen 

människan dess själ och det är för Gud att ta tillbaka den, inte för människan själv. Därför är 

självmord och annat som kan påskynda döden förbjudet.29 

 

                                                 
25 Tucker, 1984:149 
26 Gillman, 1997:75 
27 Davis, 1971, kolumn 1165 
28 ”Soul, Immortality of” sid. 667 
29 Klangsbrun, 1980:450-451, ”Soul, Immortality of” sid. 667, Davis, 1971, kolumn 1165 
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Rabbinerna hävdar att kroppen inte är ett fängelse för själen utan är ett medium för utveckling 

och förbättring. Enligt rabbinerna är själen det livgivande elementet i människan, detta livgi-

vande element är givet av Gud och är en bekräftelse på människans koppling till Gud. Själen 

ska på något sätt identifieras med det individuella självet hos personen och är kapabel att exi-

stera före och efter sitt förkroppsligande.30 Det finns dock olika åsikter om huru vida själen är 

preexistent, odödlig och hur den förhåller sig till kroppen. Den judiska tankevärlden hade ingen 

gemensam syn på förhållandet mellan kropp och själ.31 Rabbinerna utvecklade inte heller 

någon psykologisk teori som kan förklara relationen mellan själen och medvetande, känslor, 

minne, vilja och orsak.32 

 

Själen efter döden 

Vad anses hända med själen efter döden i det tal som Josefus skriver om i Det judiska kriget? 

Josefus hävdar genom Eleazar att livet är ett elände och att själen får sin frihet tack vare döden. 

När människan dör återvänder själen till en plats av renhet. Själen befinner sig då på en plats där 

den är omedveten om alla sorters elände. När själen är befriad från kroppen, som håller fast 

själen på jorden, och befinner sig på sin rätta plats kan den handla på det sätt som den är ämnad 

att göra. Precis som Gud kan själen inte ses. Oavsett om den befinner sig i kroppen eller om den 

är fri kan den inte uppfattas av det mänskliga ögat. Själen är det som gör människan levande 

och om den avlägsnas infaller döden. I talet försöker upphovsmannen att med hjälp av sömnen 

beskriva sanningen i det han säger. När människan sover kan inte kroppen längre störa själen 

och själen kan då på grund av sin gudomliga kontakt färdas överallt och även förutse framti-

den.33 

 

Bibeln 

I Bibeln är döden det definitiva slutet och Gud har inte någon makt att påverka vårt öde efter 

döden. I Första Mosebok 2:7 står det - ”då formade herren Gud människan av jord från marken 

och blåste in liv genom hennes näsborrar, så att hon blev en levande varelse.” Om Gud ger liv åt 

jord genom att andas in liv i hennes näsborrar så uppstår döden när detta liv går ut ur kroppen. I 

den bibliska texten finns inget som gör att man kan identifierar denna livsandning med det som 

kom att kallas själ. Ingen distinkt identitet eller självmedvetande (som är attribut för själen) 

finns att finna i texterna. Det finns en referens som allmänt sett ses som en spegling av helle-

                                                 
30 ”Soul, Immortality of sid. 667 
31 Piltz, 2002:59 
32 ”Soul, Immortality of” sid. 667 
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nistisk världssyn och som är ovanlig i Bibeln, den säger att efter döden återgår kroppen till 

jorden och livsanden (ruah) till Gud (Predikaren 12:7).34 Detta tror man kan vara ett eko av den 

grekiska tanken att ruah är en enhet som kommer från Gud och som vid döden återvänder till en 

plats. Detta är som sagt en ovanlig tanke i Bibeln, vanligare är tanken om att livsandningen vid 

döden, lämnar kroppen och upplöses. Den har ingen urskiljbar identitet, inte heller återvänder 

den till en plats.35 En annan tanke som finns i Bibeln är den att människan behåller ”själen” när 

hon träder in i dödsriket Sheól, en skuggtillvaro som ibland är synonym med graven.36 En tanke 

som faller sig naturlig eftersom den bibliska människan är en enhet och inte bestående av kropp 

och själ. Att människan framställs som definitivt död kan bero på ett försök att skilja sig från 

tron på förfädersdyrkan, en tro som fanns i omgivningen under biblisk tid. Men det kan också 

ses som ett försök att skilja människan från Gud. Skillnaden mellan människan och Gud är att 

bara Gud är odödlig, människor dör. Bara när nya religiösa utmaningar i omgivningen fanns var 

det möjligt att se annorlunda på denna doktrin och omvärdera den.37 

 

Teorin om att varje människa består av en materiell kropp och en icke-materiell själ tar sin form 

under slutet av biblisk tid och början av den rabbinska judendomen. Den tar alltså form sam-

tidigt som den hellenistiska judiska litteraturen t.ex. Josefus. Själen ses som oförstörbar just för 

att den är en andlig substans och efter döden lämnar den kroppen för att åtnjuta evigt liv i ett 

övernaturligt eller gudomligt bortom. Denna dualistiska syn går alltså inte att hitta i Bibeln.38 

Runt 200 fvt menas det inom judendomen att döden representerar en del av livet men inte slutet. 

Senare judisk tradition vidgar tidsramen och hävdar att någon gång i framtiden kommer de 

döda att föras till liv igen.39 Att människan innehar en själ som inte kan dö kan inte hittas i 

judiska texter förrän vid århundradet före vår tideräkning.40 
 

En judisk grupp som sammanlänkar sena bibliska och apokryfa källor med den senare tron hos 

rabbinerna är fariséerna. Fariséernas teologi ligger till grund för den rabbinska judendomen. 

Därför tänker jag kort redo göra för deras tankegångar om själen och döden. Fariséerna menade 

att själen var odödlig. De kombinerade doktrinen om själens odödlighet med doktrinen om 

kroppslig uppståndelse. Samtidigt med fariséerna fanns två andra grupper sadukéer och esse-

                                                 
33 Josefus, The Wars of The Jews, bok 7, kap. 8, sid. 755 
34 Gillman, 1997:77 
35 Gillman, 1997:78 
36 Bemporad, 1987, sid. 450 
37 Gillman, 1997:78 
38 Gillman, 1997:105-106 
39 Gillman, 1997:18 
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néer. Sadukéerna förnekade livet efter detta och menade att själen dör tillsammans med krop-

pen. Däremot beskriver Josefus essenéernas doktrin som genomgående påverkad av Platon. De 

ansåg att själen är odödlig och evig, kroppen är förgänglig och fungerar som ett fängelse för 

själen. När själen är fri från köttets band är människan fri från ett långt slaveri, då kan själen 

glädjas och stiga uppåt. Dessa grupper försvann efter det andra templets förstörelse vilket 

betyder att dessa tankegångar fanns vid den tid Eleazar och Josefus levde. Efter andra templets 

fall benämner sig fariséerna som rabbiner och var en av flera judendomar som försökte vinna 

auktoritet inom den judiska gemenskapen. Josefus beskriver fariséerna som vinnare av mas-

sornas lojalitet.41 Gillman menar att det troligen är en senare form av farisenism som vann 

framgång men att Josefus härleder deras teologi till den tidigare gruppen. Det var inte förrän 

efter sexhundratalet evt som den rabbinsk/talmudiska judendomen man talar om idag kom att 

vara den ledande riktningen.42 

 

Rabbinsk litteratur 

Vad säger då den rabbinska litteraturen om själen och vad som händer med själen när kroppen 

dör? Doktrinen om själens odödlighet går att finna i talmudiska texter men har inte lika central 

position som doktrinen om uppståndelsen.43 

 

Vid döden lämnar själen kroppen för att senare återförenas med den igen vid uppståndelsen.44 I 

den litteratur jag läst tar de flesta upp morgonbönen som exempel på detta. Birkhot hashahar 

innehåller denna del tagen ur Talmud (Bab. Talmud, B’rakhot 60b). 

 

“My God, the soul that you have put in me is pure. You formed it in me, You breathed it into me, 

You keep it within me, and You will take it from me one day but restore it to me in time to come. So 

long as the soul is in me, I thank You, Lord my God and God of my fathers, master of all ages, Lord 

of all souls. Blessed are You, Lord, who restores souls to dead corpses.”45 

 

Det finns i den rabbinska litteraturen ett bevarat bibliskt synsätt att själen efter döden är i ett 

passivt overksamt tillstånd, men den dominerande synen verkar vara att själen kan ha ett eget 

fullt medvetande okroppsligt liv. Det är även så att själen kan existera före kroppen, men hur 

                                                 
40 Gillman, 1997:22 
41 Josefus, The Wars of The Jews, bok 2, kap. 8, sid. 599 
42 Gillman, 1997:116-121 
43 Gillman, 1997:135 
44 Davis, 1971, kolumn 1165 
45 The Talmud of Babylonia I: Tractate Berakhot 
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denna dominerande syn ska tolkas är problematiskt.46 Det finns forskare som hävdar att kon-

ceptet om själens preexistens var vida spritt inom judendomen. De baserar detta på rabbinska 

uttalanden både inom apokryfa texter och inom rabbinsk litteratur. Men Urbach säger samtidigt 

att den rabbinska läran inte talar om själens odödlighet utan om uppståndelsen från det döda. 

Människan dör men kommer att uppstå igen, termen odödlighet finns inte att finna i texterna 

och därför inte heller preexistens eftersom preexistens förutsätter odödlighet.47 När det gäller 

uppståndelsen refererar den till själens återvändande till kroppen och är baserad på tanken om 

kroppen och själen som enhet. Urbach menar att detta inte har någon som helst att göra med den 

hellenistiska uppfattningen om själens odödlighet.48 

 

Om själen kan leva en självständig och medveten existens skild från kroppen efter döden är 

alltså oklar i de rabbinska källorna. Vissa midrasher säger något vagt att kroppen inte kan 

överleva utan själen inte heller kan själen överleva utan kroppen.49 Urbach skriver i The Sages, 

their Concepts and Beliefs, att människans kropp tjänar själen men att också själen tjänar 

kroppen. Själen präglar och ger näring åt kroppen och när människan sover stiger själen och 

drar liv till henne från ovan. Själen jobbar för kroppen när kroppen är i sömn.50 Antitesen 

mellan kropp och själ är meningen som ett sätt att visa de olika funktionerna som i kombination 

håller uppe människan menar Urbach.51 

 

Kropp och själ som två separerade element i människan var en tanke som delades av den ju-

diska och den stoisk-platonska läran, och var en tanke fanns i den hellenistiska världen, men 

antitesen mellan kropp och själ var mindre dramatisk i den rabbinska litteraturen.52 Urbach 

säger också att varken själens odödlighet eller dess transmigration in i andra kroppar är tankar 

som finns hos rabbinerna, men dessa tankar finns hos t.ex. Platon. Han säger också att tanken 

om själens preexistens dyker upp i rabbinska uttalanden först efter tvåhundra talet evt. Enligt 

vissa skulle alla mänskliga själar ha kommit till när Gud skapade världen.53 

 

Det fanns å ena sidan ett vida spritt synsätt att den rättfärdige omedelbart efter sin död inträdde 

i Edens lustgård där denne hedras i en speciell del av trädgården, medan den orättfärdiga 

                                                 
46 Davis, 1971, kolumn 1165 
47 Urbach, 1975:235 
48 Urbach, 1975:635 
49 Davis, 1971, kolumn 1165 
50 Urbach, 1975:248 
51 Urbach, 1975:653 
52 Urbach, 1975:224 
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kommer till Gehinnom. Å andra sidan uttrycks ett synsätt där människans själ vid döden av-

skiljs från kroppen och dess njutningar och stiger uppåt och samlas i kunskapskällan under 

ärans tron där den hade sitt preexistenta ursprung i den övre himlen som kallas Aravot, medan 

de orättfärdigas själar fortsätter att vara fängslade och är fast på jorden.54 

 

Vid sidan om tron på den himmelska kunskapskällan till vilket själen återvänder efter döden 

fanns den gamla (bibliska) tron på att själen fortsatte till underjorden, antingen för en kort stund 

eller för en längre period. Det finns också passager i källorna där döda anses kunna höra vad de 

levande talar om, att de är medvetna om sin smärta och döda kan ha kontakt med levande för att 

vägleda dem i världsliga affärer. Samtidigt kan man läsa på andra ställen i Talmud att om man 

talar om döda är det som att tala om en sten.55 

 

Som synes finns det olika åsikter i den rabbinska litteraturen om vad som händer själen efter 

döden. 

 

Grekisk filosofi 

För att förstå vilka tankegångar som förekom vid den tid talet skrevs så tänkte jag här redogöra 

för vad den grekiska filosofin säger om själens natur. Eftersom det inte går att redogöra alla de 

tankegångar som finns inom filosofin har jag valt att först och främst ta upp Platon. Platon 

levde långt före Eleazars och Josefus tid men har präglat tänkandet ända in i vår tid och hans 

filosofi var högst levande under den period som talet skrevs. Under mitt studium av själsbe-

greppet inom judendomen påpekas ständigt den påverkan Platon haft på judiskt tänkande om 

själen och hans påverkan på den hellenistiska traditionen. Efter Platon finns många filosofer 

som hävdar att själen är en icke-materiell komponent i de levande organismerna. Därför är det 

framför allt Platon som jag kommer att ägna mig åt under denna rubrik. 

 

Vidare har jag valt att visa Filons tankar om själen. Han är den ledande representanten för 

hellenistisk-judisk filosofi och får här stå som exempel för att visa att det finns många olika 

tankar som florerar under denna tid. Det bör dock på pekas att Filon var okänd för judarna i 

Palestina och att hans namn aldrig visar sig i rabbinsk litteratur.56 

 

                                                 
53 Bemporad, 1987, sid. 451 
54 Grintz, 1971, kolumn 175 
55 Grintz, 1971, kolumn 175-176 
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Bakgrund 

För grekerna i äldre tid som för israeliterna, återstod efter döden inget annat än en tröstlös 

skuggtillvaro i underjorden, normalt utan förbindelse med de levande. Men i och med att sjä-

lavandringsmotivet importerades, sannolikt från öster, fick människan en identifierbar själ, 

skild från det kroppsliga och på något sätt samexisterande med kroppen.57 På många håll i den 

grekiska antiken sågs den svaga och dödliga kroppen som någonting mindre värt, medan själen 

representerade en gudomlig och därför odödlig gnista i människan. Platons uppfattning växte ur 

detta tankesätt.58 

 

Platon (427-347 fvt) 

Människan är för Platon ett väsen som är sammansatt av kropp och själ, där kroppen i likhet 

med andra ting förändras och förgår, medan själen är den livgivande principen som är besläktad 

med idéerna och därför odödlig. Även om kropp och själ är väsensskilda, menar han dock att de 

till en viss grad kan påverka varandra.59 Platon menade att den rena verkligheten uteslutande 

består av idéer, och idéer kan endast uppfattas av själen. För honom blev själen en kraft som 

inte ingick i den föränderliga världen utan likt idéer var oförgänglig och alltså odödlig. Kroppen 

är själens klädnad, fängelse eller rent av grav. I denna extrema utformning blir själen utnämnd 

till människans egentliga del. Medan kroppen, med tanke på sin dödlighet, har ett mindre 

värde.60 Människans själ är som sagt odödlig och har innan födseln sett allt som finns att se.61 

Platon var också den som introducerade idén om att själen återvände till sin ursprungliga plats i 

himlen vid kroppens död.62 

 

I den platonska tanken kommer själen in i kroppen från en andlig värld och agerar genom att 

använda kroppen som ett instrument.63 Den andliga världen eller världen av former är män-

niskornas sanna hem eller åtminstone själens, det element i människorna som är dess sanna 

natur. Platon ansåg att människan i grunden var rationella själar som var fångade i mänskliga 

kroppar. Platon såg själen som bestående av tre element. Av dessa tre element var det bara 

intellektet som var gudomligt och odödligt. Själens sanna hem var formvärlden och inte denna 

                                                 
56 Winston, 1987, sid. 289 
57 Piltz, 2002:33 
58 Piltz, 2002:56-57 
59 ”Platon”, sid 430 
60 Piltz, 2002:56-57 
61 ”Platon” sid 428 
62 Bremmer, 1987, sid 437 
63 ”Soul, Immortality of”, sid 667 
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värld. Innan själen återvänder hem måste den genomgå en rad återfödelser, en tanke som liknar 

den indiska tanken om samsara. 

                                                

 

Eftersom själen har ”känt” Formen i tidigare existenser känner själen igen Formens reflexioner 

i denna värld. Formen skulle kunna tolkas som Gud detta var något som nyplatonikerna tog 

fasta på. Genom ihågkomst och igenkännande får själen kunskap om Formen. Denna kunskap 

kan leda till befrielse från denna värld. Filosofi ansåg han vara ett religiöst och mystiskt sö-

kande i vilket själen stiger från en värld av förstånd till en mystisk vision av formvärlden.64 

 

Filon Judaeus (20 fvt-50 evt) 

Jag vill här kort nämna Filon för att visa att det förekom andra tankar, utöver de jag redan 

nämnt, angående själen under den tid som Eleazars tal skrevs. Filon används här för att visa 

vilken idémässig bakgrund som fanns för Josefus komposition av Eleazars tal. Filon var jude 

och levde fram till omkring år 50 evt., drygt tjugo år före händelserna på Masada. Filons tankar 

tillhör inte bara honom utan liknande tankar måste likaväl ha kunnat cirkulera i samtida judiska 

kretsar. 

 

Filon är uttalat influerad av grekiskt tänkande. Han försökte förena grekisk, framför allt pla-

tonsk och stoisk filosofi med Mose lag. Han accepterade det mesta av den grekiska separatio-

nen mellan kropp och själ, inklusive tron att kroppen och dess begär smutsar ned själen, att 

kroppen var ett fängelse för själen från vilket själen måste undkomma.65 

 

Den tidiga rabbinska litteraturen var inte i närheten av den typ av dualism som Filon stod för. 

Filon menade att den renare delen av människan är hennes själ. Själen blir korrumperad av 

kroppen och har på grund av detta en stark drift att frigöra sig från kroppen. Han talar om två 

substanser av helt olika typer. Själen existerar inte nödvändigtvis före kroppen men den över-

lever kroppen och efter döden avancerar den till en högre sfär.66 

 

Avslutande och sammanfattande diskussion 

Mitt syfte med denna uppsats har varit att studera Eleazars tal i Josefus Det judiska kriget i 

förhållande till bibliska och rabbinska traditioners syn på själen. Jag var också intresserad av att 

 
64 Thrower, 1999:74-76 
65 Bemporad, 1987, sid. 452 
66 Tucker, 1984:149-151 
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titta närmare på om talet var influerat av grekisk filosofi. Jag tänker nu gå tillbaka till talet för 

att se vilka likheter och olikheter vi kan finna mellan talet och bibliska och rabbinska tradi-

tionen kring själen men också vad vi kan finna för samband mellan dessa tankar och den gre-

kiska filosofin. 

 

Kropp och själ som skilda enheter 

I talet som tillskrivs Eleazar beskrivs människan som bestående av två enheter, en kropp och en 

själ. Talet beskriver dessa två enheter som separerade. Kroppen är dödlig medan själen är av 

gudomlig natur och en förening av dessa två är inte att föredra. I talet beskrivs också själens 

frihets längtan.67 Hur förhåller sig jämförelsematerialet till detta? 

 

Den syn som förekommer i talet om människan som sammansatt av två olika enheter skiljer sig 

från den bibliska synen på människan. Medan Eleazar eller snarare Josefus ser människan som 

bestående av kropp och själ är människan i det bibliska materialet en enda enhet. Att människan 

skulle bestå av an materiell och en andlig del är främmande tanke under biblisk tid.68 Kropp och 

själ är inte separerade. De hebreiska termerna som i senare tid kom att beteckna själen be-

tecknar under denna tid hela människan.69 Jag undrar om det kanske kan vara så att man under 

den bibliska tiden inte börjat identifiera sig med sin kropp utan fortfarande kommer ihåg att 

man är en själ? I talet beskrivs kropp och själ som separerade vilket inte heller är en omöjlig 

tanke inom den rabbinska läran. Men även om kropp och själ ses som separerade är de för 

rabbinerna en harmonisk enhet. Människan har en själ och en kropp men dessa två har ett nära 

förhållande till varandra. På samma sätt som Gud förhåller sig till världen förhåller sig själen 

till kroppen.70 I talet framstår tanken på människan som en harmonisk enhet nästan som 

omöjlig, även fast de båda på något sätt tjänar varandra. Den syn som finns i talet liknar också 

den hos Platon och Filon. Kropp och själ är av helt olika natur. Deras tankar om själen som en 

andlig substans och själen som det egentliga i människan är tankar som går att finna i talet. 

Även tanken om att själen har en stark drift att frigöra sig från kroppen finns hos Platon, Filon 

och i talet.71 

 

                                                 
67 Josefus, The Wars of The Jews, bok 7, kap. 8, sid. 755 
68 Gillman, 1997:75 
69 Tucker, 1984:148, Gillman, 1997:76, Urbach, 1975:214 
70 Davis, 1971, kolumn 1165 
71 Tucker, 1984:149-151, Piltz, 2002:56-57 
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Josefus bild av kropp och själ som skilda enheter skiljer sig markant från den bibliska medan 

den rabbinska litteraturen delar föreställningen som kropp och själ som skilda. Den rabbinska 

litteraturen ser dock att dessa enheter har ett starkt band till varandra och är en harmonisk enhet. 

Att en förening mellan kropp och själ inte skulle vara något positivt är en tanke som inte får stöd 

av den rabbinska läran. Denna tanke verkar snarare ha sin bakgrund i den grekiska filosofin. 

 

Själen som den livgivande principen 

I talet sägs det att själen är det som ger liv. Vad än själen rör lever och frodas och vad än själen 

tas bort ifrån dör.72 Här verkar den syn på själen som den livgivande principen som finns i talet 

överensstämma med jämförelsematerialet. Denna tanke finns alltså både i grekisk filosofi, 

rabbinsk litteratur och i Bibeln. Enligt den rabbinska läran är själen det livgivande elementet i 

människan. Det är Gud som ger henne denna livgivande princip och är en bekräftelse på 

människans koppling till Gud.73 Också i den grekiska filosofin är själen gudomlig och gör 

människan levande. För Platon var själen ursprungligen från den andliga världen och genom 

ihågkomst kommer själen att förenas med Gud igen. Detta är något som själen strävar efter.74 

Att själen har en nära samhörighet med Gud är något som sammanför talet med både den gre-

kiska filosofin och rabbinska läran. I talet visas denna samhörighet med Gud när det talas om 

sömnen. 

 

”… wherein souls, when the body does not distract them, have the sweetest rest depending on 

themselves, and conversing with God, by their alliance to him.”75 

 

I det här avseendet delas talets föreställning om själen som den livgivande principen av grekisk 

filosofi, Bibeln och rabbinsk lära. Och tanken om själens nära samhörighet med Gud stämmer 

också överens i alla de tre jämförelsematerialen. 

 

Kroppen som själens tjänare 

Talet beskriver kroppen som ett känsligt instrument men det är själen som får kroppen att 

avancera framåt. Även när själen är bunden till kroppen så har den en stor kraft. Det finns en 

samverkan mellan kropp och själ. De tjänar båda varandra på något sätt. Tack vare kroppen kan 

                                                 
72 Josefus, The Wars of The Jews, bok 7, kap. 8, sid. 755 
73 ”Soul, Immortality of”, sid 667 
74 Thrower, 1999:74-76 
75 Josefus, The Wars of The Jews, bok 7, kap. 8, sid. 755 
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själen ge sig till uttryck. Kroppen är inte helt värdelös även fast själen strävar efter frigörelse.76 

Det rabbinska jämförelsematerialet har en något positivare bild när den framhåller kroppen som 

lika viktig som själen. Själen ses som en gäst i kroppen här på jorden, kroppen ska därför be-

handlas med respekt.77 Det finns midrasher som visar på att själen inte överlever utan kroppen 

på samma sätt som kroppen inte överlever utan själen.78 Människans kropp tjänar själen men 

själen tjänar också kroppen. Själen präglar och när kroppen. Ett exempel är att själen stiger till 

ovan och drar liv till människan när hon sover. Själen jobbar för kroppen när kroppen är i 

sömn.79 Detta visar att kroppen är viktig, så viktig att själen arbetar för den. I talet finns inget 

som tyder på att kroppen skulle ha ett lika stort värde som själen. Den rabbinska litteraturen 

framhäver också att kroppen är ett medium för utveckling och förbättring. Detta på minner om 

det som sägs i talet; när själen finns i kroppen får den människan att avancera framåt. På något 

sätt så betyder det att kroppen hjälper själen i detta arbete. Utan kropp skulle ju inte själen 

kunna utföra detta. Kroppen blir ett slags medium för utveckling. På ett sätt så jobbar själen och 

kroppen för varandra både i talet och rabbinska traditionen. 

 

Den grekiska filosofin har en något mörkare syn på kroppen som själens tjänare. Platon menar 

att även fast kropp och själ är väsensskilda så påverkar de varandra. Själen kommer in i kroppen 

från en andlig värld och agerar genom att använda kroppen som ett instrument. Men i övrigt var 

han inte speciellt positiv till kroppen. Kroppen var snarare en börda och hade ett mindre värde 

än själen.80 Filon menade att kroppens begär smutsar ned själen och var inte heller han positiv 

till kroppen.81 Platon har alltså samma åsikt som talets författare, kroppen fungerar som ett 

instrument. Talet har också andra likheter med den grekiska filosofin vilket man ser tydligare 

under nästa rubrik ”Kroppen som själens fängelse.” 

 

När det gäller kroppen som själens tjänare verkar det som att talet delar föreställningen om 

kroppen som ett instrument med den rabbinska läran och Platon. Men den rabbinska litteraturen 

ser kroppen som lika viktig som själen vilket inte är en tanke som finns i talet. Här har talet 

större likheter med den grekiska filosofin. 

 

                                                 
76 Josefus, The Wars of The Jews, bok 7, kap. 8, sid. 755 
77 Davis, 1971, kolumn 1165 
78 Davis, 1971, kolumn 1165 
79 Urbach, 1975:653 
80 ”Platon”, sid 430, Piltz, 2002:57 
81 Bemporad, 1987, sid 452 
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Kroppen som själens fängelse 

För upphovsmannen till talet är själen fängslad i en dödlig kropp. Som jag sa under föregående 

rubrik så ser inte den rabbinska traditionen kroppen som ett fängelse för själen utan som ett 

medium för utveckling. Kropp och själ har ett lika stort värde. Kroppen har inte lika stort värde 

för den som skrev talet. Kroppen är det som håller själen kvar på jorden och hindrar själen från 

dess frigörelse. Medan kroppen håller själen fängslad så hindras själen från att verka på det sätt 

själen är ämnad att göra. Själen blir också delaktig i den världsliga misären genom sin bun-

denhet till kroppen. Själen vill inget annat än att få sin frihet.82 Tanken om själen som ett 

fängelse delades av essenéerna, den sekt som Josefus nämner i sitt verk. Detta visar att denna 

tanke förekom i judiska kretsar under Josefus tid även fast jag inte kan hitta stöd för denna 

tanke i den rabbinska litteraturen. Kroppen som själens fängelse liknar mer den grekiska filo-

sofins. Platon menade att kroppen var själens klädnad, fängelse eller rentav grav.83 Människan 

är i grunden en rationell själ fångad i en mänsklig kropp. Eftersom själen ursprungligen tillhör 

en annan värld hos Platon, kan man kanske tolka det som att själen inte kommer till sitt fulla 

uttryck i denna värld. Detta kan liknas vid den åsikt som uttrycks i talet, att själen inte kan verka 

på det sätt som den är ämnad att göra. Precis som talet uttrycker, att själen vill nå befrielse, 

uttrycker också Platon. När själen blir befriad från sitt jordiska fängelse når den sin rätta plats, 

både för Platon och för talets upphovsman. Här har talet inga likheter med den rabbinska lit-

teraturen eller Bibeln. Tanken på kroppen som ett fängelse för själen har snarare sin grund i den 

grekiska filosofin. 

 

Själen efter döden 

Efter döden får själen sin frihet. När själen får sin frihet når den en plats av renhet: ”… and 

sends them by a removal into their own place of purity.”84 I den rabbinska litteraturen är själen 

ren sa som Gud är ren.85 Tanken som finns i talet om att själen återvänder till en plats av renhet 

har nog med denna tanke om själens ursprungliga renhet att göra. Också i den rabbinska läran 

finns en tanke om att själen kommer till en plats, en plats som finns hos Gud. Själen skiljs från 

kroppen och samlas under ärans tron, där den har sitt preexistenta ursprung. Men det finns 

också en tanke om att den rättfärdige inträder i Edens trädgård.86 
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I talet kan själen leva utan kroppen, den till och med föredrar det. Själen kan då ta del av den 

heliga kraften. Det finns ingen enhetlig syn inom den rabbinska litteraturen om vad som händer 

själen efter döden. Men ett synsätt är att själen kan ha ett eget okroppsligt liv efter döden, vilket 

själen också kan enligt uppgifterna från talet. 

 

Talet gör ett avståndstagande från rabbinska läran när den talar om själen på det sätt som den 

gör i Josefus text. I den rabbinska läran har tanken om vad som händer efter döden ett samband 

med den kommande uppståndelsen. Det finns inget som sägs i talet som jag tycker kan tolkas 

som en tanke som rör uppståndelsen. För rabbinska traditionen gör en kroppslig uppståndelse 

att man inte behöver en så utarbetad lära om vad som händer själen efter döden. Själen kommer 

ju att återförenas med kroppen igen. Var själen befinner sig medan den väntar på uppståndelsen 

finns det delade meningar om. En tanke är att de godas själar väntar hos Gud medan de ondas 

själar slungas av änglar från en sida av världen till den andra.87 

 

När själen finns på denna plats av renhet är den omedveten om vad som på går i denna värld, 

sägs det i talet. Det finns rabbinska texter som menar att själen kan lägga sig i världsliga affärer. 

Döda kan höra, se, och ge råd till de levande.88 Detta går inte att förena med tanken i talet. Men 

det finns också andra ställen i Talmud som visar på att om man talar om döda är det som att tala 

om en sten. 

 

Den grekiska filosofin menar precis som talet att själen får sin frihet när kroppen dör. Filon 

nämner att själen har en stark drift att frigöra sig från kroppen på grund av att kroppen kor-

rumperat själen. Vid döden når själen denna frigörelse. Platon ser också döden som själens 

frigörelse. Platon menade att själen återvänder till sin ursprungliga plats i himlen vid kroppens 

död.89 Denna tanke var nog inte främmande för talets författare. I talet används sömnen som ett 

bevis på vad själen gör efter döden. Själen finns då hos Gud och kan färdas vart som helst och 

även se framtiden. Om beskrivningen av vad som sker i sömnen ska bevisa sanningen i det som 

sägs om vad som händer efter döden, måste man ju mena att det är just detta som sker när 

kroppen dör.90 Tanken om att själen återvänder till Gud efter döden fanns hos Platon, om man 

ska tolka Formen som Gud. Det är inte självklart att Platon menade att Formen var Gud men 

många har valt att tolka det så, även jag. Hos Filon steg själen till en högre sfär efter döden. 
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Tanken om att själen kan se framtiden liknar Platons tanke om att själen innan födelsen sett allt 

som finns att se. Om själen sett att som finns att se borde det också inkluderar framtiden. 

 

När det nämns i talet att själen får sin frihet och kan leva vidare någonstans utan kroppen så 

skiljer den sig inte helt från den rabbinska litteraturen. Tanken om att själen kan leva vidare 

någonstans utan kroppen finns att finna i rabbinska texter men rabbinska traditionen lägger 

tonvikt på den kommande uppståndelsen. Den grekiska filosofin ligger närmare till hands vad 

gäller själens frihet. Filon och Platon talar om att själen får sin frihet i och med döden. Döden 

ska omfamnas. Denna tanke hör inte hemma i rabbinska traditionen. Inte heller skiljer sig den 

grekiska filosofin från talet gällande själens möjlighet att leva vidare i en andlig sfär efter 

döden. 

 

Själens odödlighet 

Själen är odödlig, detta är huvudpoängen i talet. Om man läser talet så tyder allt på detta. 

Odödlighet nämns till och med i texten ”… such a degree is there in it of immortality.” Detta 

nämns i samband med att själen är den livgivande principen. 

 

Denna tanke finns definitivt inte i Bibeln och huruvida den finns i den rabbinska litteraturen 

finns det delade meningar om. Å en sidan finns en syn om att själen har ett okroppsligt liv och 

existerar före kroppen. Å andra sidan menar Urbach att de rabbinska texterna inte talar om 

odödlighet utan om uppståndelsen från det döda. Därför finns ingen preexistens heller eftersom 

preexistens förutsätter odödlighet.91 Vissa midrasher säger att kroppen inte kan överleva utan 

själ och inte heller själen utan kroppen. Även om Urbach menar att tanken om odödlighet inte 

finns i rabbinsk litteratur så verkar det underligt. Fariséerna ansåg att själen var odödlig vilket 

visar att tanken inte kan ha varit helt frånvarande i denna tid. Fariséerna fanns just innan den 

senare rabbinska tron och denna tro på själens odödlighet borde ha hängt kvar bitvis i alla fall. 

 

I den grekiska filosofin däremot finns helt klart tanken om själen odödlighet Hos Platon var 

själen besläktad med idéerna och var därför odödlig. Själen var för honom en kraft som inte 
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ingick i den föränderliga världen.92 För Filon överlevde själen kroppen och avancerade till en 

högre sfär.93 

 

När det gäller själens odödlighet verkar tankarna som finns i talet ligga närmare den grekiska 

filosofin än den rabbinska läran. Åtminstone verkar tanken om själens odödlighet vara tydligare 

i den grekiska filosofin än i den rabbinska litteraturen. 

 

Slutsatser 

När jag först läste det tal som Josefus tillskriver Eleazar tyckte jag inte att idéerna i talet ver-

kade ligga så nära den samtida rabbinska traditionen. Nu när jag avslutat detta studium tycker 

jag att den känns närmare den traditionen än tidigare. Inte så mycket för att talet och den rab-

binska läran har helt lika tankar om själen utan för att den talar på ett liknande sätt. Grunden är 

väldigt lik men har inslag av grekiskt tänkande, mest platonska idéer. 

 

Josefus var en helleniserad jude som fattat tycke för den grekiska filosofin. Om jag skulle 

föreställa mig Josefus skulle jag se honom så som jag ser detta tal, i grunden judisk men med 

inslag av den hellenistiska traditionen. Vid den tid som predikan skrevs fanns det andra grupper 

inom den judiska gemenskapen som använde sig av liknande idéer. Det visar att denna tro inte 

var ovanlig inom den judiska tankesfären. Att talet är påverkad av Platon är uppenbart. Även 

Filon använder sig av samma idéer i vissa fall. Talet använder också samma liknelser som 

förekommer i den rabbinska litteraturen. Den talar om sömnen och om själen som inte kan ses 

liksom Gud inte kan ses. Det känns som att man talar samma språk men lagt in lite annorlunda 

idéer. Talet ger mig intrycket av att vara ett judiskt tal med inslag av platonsk filosofi. 

 

När det gäller kropp och själ som skilda enheter skiljer sig talet och den bibliska synen från 

varandra, medan den rabbinska litteraturen delar talets föreställning om kropp och själ som 

åtskilda. Dessa enheter har ett harmoniskt förhållande i den rabbinska litteraturen, till skillnad 

från talet. Att en förening mellan kropp och själ inte är positivt är en åsikt som finns både i talet 

och i den grekiska filosofin. Rabbinsk litteratur håller inte med om detta. Själen som livsprincip 

är en föreställning som förutom i talet går att finna både i rabbinsk texttradition och i den gre-

kiska filosofin. Också tanken om själens nära samhörighet med Gud finns i alla de tre jämfö-

relsematerialen. 
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I talet uttrycks tanken om kroppen som själens fängelse, denna tanke stämmer överrens med 

Platon och Filon men har ingen likhet med den rabbinska läran. Tanken om att själen kan leva 

ett okroppsligt liv är inte frånvarande i den rabbinska litteraturen och förekommer också i talet. 

Denna idé finns även hos Platon och Filon. Att själen längtar efter sin frihet och befrias vid 

kroppens död är en tanke i talet som har stöd i den grekiska filosofin. Rabbinsk judendom 

däremot ansåg inte att döden ska omfamnas och välkomnas. När det gäller själens odödlighet 

verkar tankarna som finns i talet ligga närmare den grekiska filosofin. Åtminstone verkar 

tanken mer tydlig i filosofin än i den rabbinska litteraturen. 

 

Jag tycker inte riktigt att man kan säga att talet ligger närmare någon av traditionerna. I vissa 

fall ligger tankeinnehållet närmare den hellenistiska traditionen men den rabbinska traditionen 

gör sig ständigt påmind. Det är helt enkelt ett judiskt tal med hellenistisk påverkan. 
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Inledning


Jag har valt att skriva om själsbegreppet i den hellenistiska judiska traditionen för att jag är intresserad av hur olika traditioner ser på själen, och för att jag tycker att själsbegreppet rör många av de viktiga ingredienserna i den religiösa synen på livet: förhållandet till Gud, förhållandet till kroppen och själva livsprincipen. Det är också för mig omöjligt att tänka mig en kropp utan själ, ett liv utan mening. Men hur ser andra på själen?

Jag har tidigare skrivit en B-uppsats om själsbegreppet inom den romersk-katolska traditionen och upptäckte att deras lära om själen inte kändes helt främmande för mig, inte så främmande som jag först trodde. Det visade sig att jag som trodde mig veta en del om hur man ser på själen inom den katolska traditionen egentligen inte hade en aning. Om jag nu trodde att jag visste något om själen inom den katolska traditionen vad tror jag mig då veta om den judiska? För att råda bot på detta kände jag att det nu var tid för att få en förståelse för den judiska traditionens syn på själen.

Jag har här valt att använda ett tal som berör själens natur för att ha en bra utgångspunkt för uppsatsen. Detta tal talar om själens odödlighet vilket är något jag kan relatera till. Den enda relation jag har till det tal jag valt att utgå ifrån, är den jag hade som barn. Jag har ett starkt minne av en film som visades på tv när jag var i nioårsåldern. Den hette Masada. Jag tyckte att det var den mest spännande film jag någon sin sett men var väldigt tagen av den under lång tid efteråt. I flera år kunde jag inte förstå varför de förstört en så bra film med ett så tragiskt och dåligt slut. Filmen slutande med att alla låg döda, även kvinnor och barn. De hade tagit kollektivt självmord. Aldrig hade jag varit med om en film utan lyckligt slut. Det tog åratal innan jag fick veta att filmen var baserad på en verklig händelse.

Med denna bakgrund blev det lite mer spännande att ta sig an denna uppgift och väldigt intressant att få ta del av det Josefus skrivit om händelsen.

Syfte och begränsningar


Syftet med denna uppsats är att studera Eleazars tal i Josefus Det judiska kriget i förhållande till bibliska och rabbinska traditioners syn på själen. Jag vill undersöka hur detta tal förhåller sig till Bibeln och andra delar av den samtida judiska traditionen, och till den samtida grekiska filosofin. Detta tal som Josefus tillskriver Eleazar är förlagd till händelser som utspelades omkring år 73 evt. och återfinns i Josefus verk om det judiska kriget (The Wars of The Jews, bok 7, kap. 8). Eleazars tal om själens odödlighet är förmodligen konstruerat i efterhand av Josefus. Detta sätt att efterkonstruera tal var ofta förekommande hos historikerna under denna tid.


Jag vill veta vilket ursprung tankarna i talet på Masada har. För att förstå idéerna i detta tal tänker jag ta upp det bibliska materialet för att Josefus växte upp med detta material och för att materialet ligger till grund för judendomen. Jag går sedan vidare till den rabbinska litteraturen eftersom den delvis växer fram under samma tid som den hellenistiska judiska litteraturen, av vilket Josefus texter är en viktig del. Eftersom det finns idéer i talet som inte hör hemma i vare sig i Bibeln eller i den rabbinska texttraditionen vill jag till sist jämföra dessa tankar med den grekiska filosofin. Här har jag valt att begränsa mig till Platon i huvudsak eftersom större delen av den litteratur jag läst refererar till Platon och hans tankar om själen. Platon känns nästan som en norm från vilket många utgår ifrån i sina jämförelser angående själens förhållande till kroppen och själens odödlighet. Det går inte heller att bort se ifrån Platons inflytande över själsbegreppets utveckling i de västerländska judisk-kristna traditionen. Jag kommer också att nämna Filon, en judisk filosof som försöker förena Platons tankegångar med de bibliska, men som jag förstått har han inte haft något större inflytande på den judiska traditionen förrän senare i historien, framför allt nämns han i samband med Maimonides. Filon får här stå som ett exempel på den judiska hellenistiska kultur som Josefus var en del av.

Jag kommer att låta talet styra över vad som ska behandlas i uppsatsen. När jag läst det tal som Josefus tillskriver Eleazar har jag kommit fram till att det främst rör sig om två huvudfrågor:

Hur ser förhållandet mellan kropp och själ ut?


Vad händer med själen efter döden?

Jag har lagt tonvikten på vad som händer själen efter kroppens död eftersom talet i huvudsak handlar om själens odödlighet Med denna undersökning vill jag återge hur en del av den hellenistiska judiska traditionen ser på själen och få en klarare bild av vilka tankegångar som finns i det tal som Josefus skildrar. Jag vill veta om de tankar om själen som finns i talet har sin grund i det bibliska eller rabbinska materialet eller/och om Josefus har tagit intryck från andra tankegångar som fanns i hans samtid.

Material och metod


Denna uppsats bygger på ett litteraturstudium. Jag har haft Josefus version av Eleazars tal som utgångspunkt och har använt William Whistons engelska översättning av Josefus verk.
 Utifrån detta tal har jag sedan samlat material som kan hjälpa mig att besvara de frågor som utkristalliserat sig ur talet.

De tre judiska textkategorierna som jag undersökt är:


Eleazars tal på bergsfästningen Masada. Texten är som jag tidigare nämnt skriven av Josefus Flavius (39-ca 100 evt). Josefus var en romersk judisk historiker och är en av huvudrepresentanterna för den judisk hellenistiska litteraturen.
 När det gäller händelser som utspelar sig i Judéen under tiden kring 70 evt är det bara Josefus texter som är samtida och som är bevarade. Det finns andra kortare beskrivningar av händelser kring denna tid t.ex. av Tacitus, men ingen är lika omfattande som den Josefus ger.
 Under den stora revolten mot Rom var Josefus befälhavare i Galiléen. När hans fästning Jotapata erövrades förenade han sig med romarna och ändrade sitt namn från Yosef ben Mattiyahu ha-Kohen och tog namnet efter Vespasianus familj, Flavius. Josefus följde Vespasianus och Titus under belägringen av Jerusalem. Senare levde han i Rom där han också skrev böcker om judarnas historia.
 Josefus skrev Det judiska kriget i Rom och den grekiska versionen gavs ut någon gång mellan 75 och 85 evt. Josefus ville ge en mer riktig bild av händelserna under kriget. Han kritiserade de som skrivit om händelserna utifrån hörsägen och ansåg dessutom att de var partiska till romarnas fördel. Men även Josefus själv beskriver romarna som rättvisa härskare.
 Han var förtrolig med Titus och hade enorm respekt för det romerska riket. Han ansåg att judarna var tvungna att acceptera romarnas styre.
 För att första den tid Josefus levde i vill jag här ge en kort bakgrund.

Alexander den store var den som inledde en era av grekiskt styre i hela det östra Medelhavsområdet. Detta enorma välde omfattade de flesta av de skingrade judarna liksom de i Judéen. Grekiska idéer, grekisk filosofi och grekiska seder spreds snabbt. Judéen var ett relativt ointressant område för grekerna och helleniseringsprocessen verkar ha varit långsammare på denna plats. Trots det så var inte Judéen immunt mot de hellenistiska influenserna och detta var en av faktorerna som ledde till den mackabeiska revolten. Detta gjorde dock inte att den hellenistiska traditionen förlorade sitt fäste i området. 63 evt erövrade romarna Jerusalem och det romerska styret bidrog till att hellenismen spreds bland judarna i Erets Yisra’el (dåvarande Palestina). Det var främst överklassen som tog till sig det hellenistiska. Grekiskan kom att influera det hebreiska språket och grekiska glosor går att hitta i den rabbinska litteraturen. Störst inverkan hade den hellenistiska kulturen på de judar som talade grekiska.
 I denna tid levde Josefus och han hörde till de judar som var starkt influerad av hellenismen.

För Josefus var det viktigt att visa att judendomen kunde mäta sig med den grekiska filosofins rationalism. Josefus såg på den grekiska filosofin i ljuset av Abrahams och Moses filosofi, och Platon var för honom en stor filosof som till viss del följer Moses. Han försöker också visa i en passage i sitt historiska verk att Aristoteles, Platons elev, respekterade judarna som filosofer.


Bibeln. Med Bibeln menar jag det som kristna benämner som Gamla Testamentet. Jag tar med själsföreställningarna som finns i Bibeln för att Bibeln ligger till grund för all senare judendom. Här har jag förlitat mig på tidigare forskning om själsföreställningar i Bibeln.

Rabbinsk texttradition. När jag använder uttrycket ”den rabbinska texttraditionen” menar jag Talmud och samtida midrasher. Jag använder dessa som jämförelsematerial för att den rabbinska judiska traditionen växte fram ur den fariseiska traditionen och tar sin början ungefär samtidigt som Josefus är verksam. Fariséerna steg in i historien under andra hälften av det första århundradet fvt och formade vad man idag identifierar som rabbinsk religion. Den källa som finns angående fariséerna är Josefus, han beskriver fariséerna som företrädare för en tradition som fanns parallellt med den skriftliga Torah. Senare i rabbinsk litteratur kom denna tanketradition att identifieras med den muntliga Torah och ansåg ha uppenbarats av Gud för Moses på Sinai berg och är lika auktoritär som skriften.


Här har jag delvis använt mig av Ephraim E. Urbach bok The Sages, their Concepts and Beliefs. Denna bok är en systematisk sammanställning av grundläggande teologi i den rabbinska texttraditionen. The Death of Death, Resurrection and Immortality in Jewish Tradition skriven av Neil Gillman har varit en viktig sekundär källa för detta arbete eftersom den behandlar stora delar av det jag tar upp i uppsatsen men också för att den har känts pålitlig. Neil Gillman är för närvarande ordförande vid institutionen för judisk filosofi vid The Jewish Theological Seminary of America.

Genom närstudier av materialet har jag försökt återge vad Bibeln och den rabbinska läran säger om det samma som Eleazar påstås säger om själen, kroppen och döden. Detta för att slutligen göra en komparativ analys av undersökningsmaterialet för att se vilka likheter och olikheter som finns mellan Eleazars tillskrivna uttalande om själens förhållande till kroppen och om vad som händer själen efter döden och de tankar som finns inom den rabbinska läran om detsamma, men också olikheter och likheter med de tankar som finns inom den filosofiska sfären under samma tid.

Till en början var tanken att jag skulle gå till källorna och titta vad som sägs om själen. Den främsta källan skulle ha varit Talmud, men då jag inte ägnat mig åt talmudstudier fick jag veta att detta var allt för svårt. Man kan nämligen inte leta i Talmud på måfå utan måste veta vart i skriften man ska leta eftersom skriftsamlingen har ett stort omfång och är upplagd på ett sätt som för en oerfaren är oöverskådligt. Därför har jag använt mig av litteratur om källorna istället och på så sätt försökt sammanställa all den information jag hittat för att sedan analysera vad det är de försöker säga. Den mesta litteraturen ägnar inte allt för stort utrymme för själen och dess natur. Den information jag har hittat om själen har för det mesta varit i samband med uppståndelsen, som är en av de stora frågorna.

Ett problem har varit att välja vad som ska ingå under rubriken: grekisk filosofi. På grund av den knappa tiden har jag varit tvungen att minska denna del av uppsatsen. Därför kan det upplevas som att filosofiska skolor saknas som borde ha en plats här, men jag har valt att bara ha med det som är omnämnt i litteraturen jag läst, Platon och Filon. Eftersom jag inte är bevandrad inom grekisk filosofi har det varit svårt att hitta tillfredsställande information men jag tycker att det som är viktigt för uppsatsen kommit med.

De böcker jag använt mig av är främst: The Works of Flavius Josefus, Josefus Flavius verk om judarnas historia. Hur tillförlitlig Josefus är råder det delade meningar om. Men jag utgår ifrån att det är Josefus som själv komponerat det tal som tillskrivs Eleazar eftersom det var vanligt under denna tid. Eftersom det är idéerna i talet som är det intressanta har Josefus tillförlitlighet lite att göra med detta. Jag har också använt mig av en artikel av Rabbi Gordon Tucker som har titeln; Body and Soul in Jewish tradition. Mellan ängel och best av Anders Piltz har jag använt främst i avsnittet om Bibeln och grekisk filosofi. Utöver dessa har jag använt mig av olika religionsencyclopedier och filosofiska lexikon.

Disposition


I min presentation av undersökningsdelen har jag delat upp det på följande sätt:

Bakgrund


En kortfattad bakgrund till talet och vad som hänt i det område som talet tar plats i.

Eleazars tal


Här presenteras en engelsk version av den del som jag valt ut ur talet, den del som handlar om själen. Under denna rubrik försöker jag reda ut vilka tankar Eleazar eller snarare Josefus har om själen.


Förhållandet mellan kropp och själ


Här redovisas vad Eleazar, Bibeln och den rabbinska litteraturen säger om förhållandet mellan kropp och själ.

Själen efter döden


Under denna rubrik återges Eleazars, Bibelns och rabbinska litteraturens syn på själen efter kroppens död.

Grekisk filosofi


En kortfattad redovisning av grekisk filosofi främst Platon och Filon beträffande själen, kroppen och döden.


Avslutande och sammanfattande diskussion


En avslutande diskussion om vad jag kommit framtill, med en jämförelse mellan bibliska och rabbinsk tradition och talet, men också grekisk filosofi. Jag har använt mig av underrubrikerna: kropp och själ som skilda enheter, själen som den livgivande principen, kroppen som själens tjänare, kroppen som själens fängelse, själen efter döden, själens odödlighet.


Slutsatser


Här presenteras slutsatserna.


Bakgrund


Josefus tal som han tillskriver Eleazar är förlagt till omkring år 73 på bergsfästningen Masada. Den grupp han talar in för kallas sicarii och anses var en del av en grupp som kallas zealoter. Zealoterna var en judisk revolutionär grupp som fanns i Judéen under det första århundradet evt. Denna grupp var aktiv både före och under det romersk-judiska kriget 66-70 evt. De vände sig mot den romerska överheten och de judar som samarbetade med romarna. Sicariiernas motto var; ”ingen Herre utom Gud”, och var en av fem grupper som var för en revolt mot Rom. Andra revolutionära grupper tvingade dem ut ur Jerusalem år 66 evt vilket ledde till att de höll till på Masada under kriget mot Rom. Masada var den sista judiska utposten som föll. Detta skedde 73 evt.
 Eleazar gör sitt uttalande om själen när folket på bergsfästningen inser att de var besegrade. Han försöker övertyga alla att ta självmord för att undkomma romarna och de straff som väntar. När romarna nästa dag intar fästningen möter de inget motstånd, alla utom två kvinnor och fem barn har tagit sina liv. Josefus nämner att det var 960 människor som tog sina liv på Masada den femtonde dagen i månaden Xanthicus år 73.
 Det bör sägas att Josefus talar om zeloterna med förakt och såg de olika fraktionerna inom den judiska gemenskapen som orsak till att den onödiga förödelsen för hans folk ägde rum.
 Men hans beskrivning av de sista timmarna för Eleazar och hans folk på Masada ger ändå sken av beundran och respekt.


Eleazars tal


Jag tänker här ta upp en del av det tal som Josefus återger i sitt verk Det judiska kriget, som han tillskriver Eleazar. Jag har valt att endast ta med den del av talet som direkt talar om själen. Talet är alltså längre än den del som tas upp här och finns inte tillgänglig på svenska, därför har jag använt en engelska översättningen av William Whiston som står att finna i The Works of Flavius Josefus.

“Truly, I was greatly mistaken when I thought to be assisting to brave men who struggled hard for their liberty, and to such as were resolved either to live with honor, or else to die; but I find that you are such people as are no better than others, either in virtue or in courage, and are afraid of dying, though you be delivered thereby from the greatest miseries, while you ought to make no delay in this matter, nor to await any one to give you good ad vice; for the laws of our country, and of God himself, have from ancient times, and as soon as ever we could use our reason, continually taught us, and our forefathers have corroborated the same doctrine by their actions, and by their bravery of mind, that it is life that is a calamity to men, and not death; for this last affords our souls their liberty, and sends them by a removal into their own place of purity, where they are to be insensible of all sorts of misery; for while souls are tied clown to a mortal body, they are partakers of its miseries; and really, to speak the truth, they are themselves dead; for the union of what is divine to what is mortal is disagreeable. It is true, the power of the soul is great, even when it is imprisoned in a mortal body; for by moving it after a way that is invisible, it makes the body a sensible instrument, and causes it to advance further in its actions than mortal nature could otherwise do. However, when it is freed from that weight which draws it down to the earth and is connected with it, it obtains its own proper place, and does then become a partaker of that blessed power, and those abilities, which are then every way incapable of being hindered in their operations. It continues invisible, indeed, to the eyes of men, as does God himself; for certainly it is not itself seen while it is in the body; for it is there after an invisible manner, and when it is freed from it, it is still not seen. It is this soul which hath one nature, and that an incorruptible one also; but yet it is the cause of the change that is made in the body; for whatsoever it be which the soul touches, that lives and flourishes; and from whatsoever it is removed, that withers away and dies; such a degree is there in it of immortality. Let me produce the state of sleep as a most evident demonstration of the truth of what I say; wherein souls, when the body does not distract them, have the sweetest rest depending on themselves, and conversing with God, by their alliance to him; they then go every where, and foretell many futurities beforehand. And why are we afraid of death, while we are pleased with the rest that we have in sleep? And how absurd a thing is it to pursue after liberty while we are alive, and yet to envy it to ourselves where it will be eternal! We, therefore, who have been brought up in a discipline of our own, ought to become an example to others of our readiness to die.”


Vad Eleazar säger är:


· Det är livet, inte döden, som är en börda för människan. Livet är ett elände och tack vare döden får själen sin frihet.


· När människan dör återvänder själen till en plats av renhet. När själen befinner sig på denna plats är den omedveten om alla sorters elände.


· Kroppen är ett fängelse för själen. Medan själen är bunden till kroppen så är den delaktig i den världsliga misären och i och med det är den själv död.


· Själen är gudomlig och kroppen dödlig och en förening av dessa är inte angenäm.


· Även fast själen är fängslad i en dödlig kropp så har den en stor kraft.


· Genom kroppen kan själen ge sig till uttryck. Kroppen är det instrument genom vilket själen får människan att avancera framåt. Själen är det som driver människan till handling vilket inte skulle vara möjligt om själen inte fanns i kroppen.


· När själen är befriad från det som håller fast den på jorden och befinner sig på sin rätta plats kan den handla på det sätt som den är ämnad att göra.


· Precis som Gud kan själen inte ses. Oavsett om den befinner sig i kroppen eller om den är fri kan den inte uppfattas av det mänskliga ögat.


· Själen är det som gör människan levande och om den avlägsnas infaller döden.


· Eleazar vill med hjälp av sömnen beskriva sanningen i det han säger. När människan sover kan inte kroppen längre störa själen. Själen kan då på grund av sin gudomliga kontakt färdas överallt och även förutse framtiden. Han undrar hur människan kan vara så rädd för döden när hon är så tillfreds i den vila som sömnen ger.


Som synes talar Eleazar om döden som frigörelse för själen, att själen återvänder till en plats av renhet när den befriats, att själen är fängslad i kroppen, själen är gudomlig och odödlig medan kroppen är dödlig, att kroppen är ett instrument för själen och att själen är det som får kroppen att avancera. Allt detta handlar om främst två saker; själens förhållande till kroppen samt vad som händer med själen när kroppen dör. Dessa två områden är de som jag kommer att koncentrera mig på när jag nu går vidare för att se vad den bibliska och den rabbinska traditionen säger om själen. Jag kommer även att försöka titta närmare på andra tankegångar som rör själen och som fanns omkring den tid när denna text skrevs.

Förhållandet mellan kropp och själ


Vilka åsikter om förhållandet mellan kropp och själ kommer till uttryck i Eleazars tal hos Josefus? För Eleazar består människan utan tvekan av en kropp och en själ. För honom fungerar kroppen som ett fängelse för själen. Medan själen är bunden till kroppen så är den delaktig i den världsliga misären och i och med det är den själv död. Själen är gudomlig och en förening med den dödliga kroppen är inte att föredra. Trots att själen är fängslad i en dödlig kropp så har den en stor kraft. Tack vare kroppen kan själen ge sig till uttryck. Enligt Eleazar fungerar kroppen som ett instrument genom vilket själen får människan att avancera framåt. Själen är det som driver människan till handling och detta skulle inte vara möjligt om själen inte fanns i kroppen. Själen är det verkliga i människan medan kroppen är en börda. Även fast det är genom kroppen som själen uttrycker sig, ser inte Eleazar på kroppen som något speciellt positivt.
 Låt oss nu jämföra denna syn på kropp och själ med den tidigare bibliska traditionen och med den samtida rabbinska traditionen.


Bibeln


Att människan skulle vara komponerad av två enheter, en materiell kropp och en immateriell själ är något som är främmande för biblisk antropologi. I Bibeln är inte själen skild från kroppen utan människan är en enhet.
 Någon bild av den ”egentliga” människan tänkt som en själ som skulle existera utan kropp finns inte.
 Hela människan var en levande själ.
 Människan får liv genom en livgivande impuls som kallas ruah, nefesh, neshamah eller nishmat hayyim. Dessa termer kom i senare tradition att förstås som synonymer för själen.
 Dessa termer förklaras lite olika i den litteratur som finns men är alla väldigt snarlika. Gemensamt är att inte någon av termerna betyder själ utan betecknar hela människan. Ephraim Urbach förklarar att blodet är nefesh, med det menar han inte att nefesh är blod utan att blodet är liv. Nefesh är ständigt i människan och finns i alla hennes handlingar och det är ingen skillnad mellan nefesh och köttet. Nefesh används också istället för adam (människa). Ruah är den kraft som rör nefesh, inte en del av människan utan den form i vilket hon finner uttryck.
 Gordon Tucker skriver att när Gud andades in livsanden i den första människan så blev den levande, inte en själ utan en nefesh, en person. Nefesh kan betyda en del av kroppen eller hela kroppen.
 Neil Gillman skriver i sin bok The Death of Death, att termen nefesh betecknar nacke, strupe, andedräkt eller livsblod. I förlängningen har den betydelsen en levande människan eftersom det refererar till två saker som är karaktäristiska för en levande varelse; andningen och blod. Ruah har även betydelsen vind eller andning.


De hebreiska termerna refererar alltså till en kroppslig aktivitet eller till och med kroppen. Själ och ande tycks ha lånat sina namn av ord för en kroppsdel och en fysisk funktion. Nefesh som rutinmässigt brukar översättas själ har grundbetydelsen hals och ruah (ande) har grundbetydelsen andedräkt eller vind. Andedräkten är ett påtagligt bevis för att en människa lever, det lilla extra som gör en kropp till en levande varelse och det är vanligt att själsorden syftar på livet eller på personen.
 Det bör sägas att den bibliska perioden är en väldigt lång period och man kan hitta många förändringar inom området, men det verkar inte vara mycket av förändring gällande frågan om det finns en substans eller två substanser i världen, en fysisk och en icke-fysisk substans. Frågan verkar inte ens ha uppkommit.
 Uppfattningen om själens separation från kroppen har i senare tradition blivit en del av judisk förståelse av livet efter detta, men är inte den bibliska synen.


Rabbinsk litteratur


Rabbinsk teologi har ingen klart utarbetad syn på förhållandet mellan kropp och själ eller om själens natur. De stora traditionella källorna för normativa doktriner är Talmud och den samtida midrashlitteraturen. För rabbinerna var själen på något sätt klart separerad från kroppen. Gud andades in själen i Adam, under sömnen avviker själen från kroppen och hämtar andlig uppfriskning från ovan och vid döden lämnar själen kroppen för att senare förenas med den igen vid uppståndelsen.
 En vanlig jämförelse är den att själen förhåller sig till kroppen så som Gud förhåller sig till världen.
 Detta visar att man ser på människan som bestående av två enheter och på något sätt ser kroppen och själen som separerade. Man får den uppfattningen att rabbinerna betraktade människan på ett dualistiskt sätt, att hon är kropp och själ, men dessa motsatser tillåts inte att frigöra sig från varandra.

Den praktiskt orienterade aspekten av rabbinsk lära tas fram i tanken att själen är en gäst i kroppen här på jorden, detta betyder att kroppen måste respekteras och behandlas väl för den ärade gästens skull. Den gnostiska och platonska idén om kroppen som ett fängelse för själen är frånvarande i rabbinsk litteratur: kropp och själ är en harmonisk enhet. Precis som Gud fyller världen, och ser men kan inte ses, så fyller själen kroppen, och ser men kan inte ses.

På sabbaten ger Gud varje människa en extra själ som sedan tas tillbaka. Detta är det rabbinska sättet att framhålla det spirituella i själen, dess till naturen nära samhörighet med Gud, och dess extra andlighet på sabbaten. Själen är ren så som Gud är ren; dess inträde in i människan som embryo är Guds del i den återförnyade återfödelsen av människoliv. Gud gav ursprungligen människan dess själ och det är för Gud att ta tillbaka den, inte för människan själv. Därför är självmord och annat som kan påskynda döden förbjudet.


Rabbinerna hävdar att kroppen inte är ett fängelse för själen utan är ett medium för utveckling och förbättring. Enligt rabbinerna är själen det livgivande elementet i människan, detta livgivande element är givet av Gud och är en bekräftelse på människans koppling till Gud. Själen ska på något sätt identifieras med det individuella självet hos personen och är kapabel att existera före och efter sitt förkroppsligande.
 Det finns dock olika åsikter om huru vida själen är preexistent, odödlig och hur den förhåller sig till kroppen. Den judiska tankevärlden hade ingen gemensam syn på förhållandet mellan kropp och själ.
 Rabbinerna utvecklade inte heller någon psykologisk teori som kan förklara relationen mellan själen och medvetande, känslor, minne, vilja och orsak.


Själen efter döden


Vad anses hända med själen efter döden i det tal som Josefus skriver om i Det judiska kriget? Josefus hävdar genom Eleazar att livet är ett elände och att själen får sin frihet tack vare döden. När människan dör återvänder själen till en plats av renhet. Själen befinner sig då på en plats där den är omedveten om alla sorters elände. När själen är befriad från kroppen, som håller fast själen på jorden, och befinner sig på sin rätta plats kan den handla på det sätt som den är ämnad att göra. Precis som Gud kan själen inte ses. Oavsett om den befinner sig i kroppen eller om den är fri kan den inte uppfattas av det mänskliga ögat. Själen är det som gör människan levande och om den avlägsnas infaller döden. I talet försöker upphovsmannen att med hjälp av sömnen beskriva sanningen i det han säger. När människan sover kan inte kroppen längre störa själen och själen kan då på grund av sin gudomliga kontakt färdas överallt och även förutse framtiden.


Bibeln


I Bibeln är döden det definitiva slutet och Gud har inte någon makt att påverka vårt öde efter döden. I Första Mosebok 2:7 står det - ”då formade herren Gud människan av jord från marken och blåste in liv genom hennes näsborrar, så att hon blev en levande varelse.” Om Gud ger liv åt jord genom att andas in liv i hennes näsborrar så uppstår döden när detta liv går ut ur kroppen. I den bibliska texten finns inget som gör att man kan identifierar denna livsandning med det som kom att kallas själ. Ingen distinkt identitet eller självmedvetande (som är attribut för själen) finns att finna i texterna. Det finns en referens som allmänt sett ses som en spegling av hellenistisk världssyn och som är ovanlig i Bibeln, den säger att efter döden återgår kroppen till jorden och livsanden (ruah) till Gud (Predikaren 12:7).
 Detta tror man kan vara ett eko av den grekiska tanken att ruah är en enhet som kommer från Gud och som vid döden återvänder till en plats. Detta är som sagt en ovanlig tanke i Bibeln, vanligare är tanken om att livsandningen vid döden, lämnar kroppen och upplöses. Den har ingen urskiljbar identitet, inte heller återvänder den till en plats.
 En annan tanke som finns i Bibeln är den att människan behåller ”själen” när hon träder in i dödsriket Sheól, en skuggtillvaro som ibland är synonym med graven.
 En tanke som faller sig naturlig eftersom den bibliska människan är en enhet och inte bestående av kropp och själ. Att människan framställs som definitivt död kan bero på ett försök att skilja sig från tron på förfädersdyrkan, en tro som fanns i omgivningen under biblisk tid. Men det kan också ses som ett försök att skilja människan från Gud. Skillnaden mellan människan och Gud är att bara Gud är odödlig, människor dör. Bara när nya religiösa utmaningar i omgivningen fanns var det möjligt att se annorlunda på denna doktrin och omvärdera den.


Teorin om att varje människa består av en materiell kropp och en icke-materiell själ tar sin form under slutet av biblisk tid och början av den rabbinska judendomen. Den tar alltså form samtidigt som den hellenistiska judiska litteraturen t.ex. Josefus. Själen ses som oförstörbar just för att den är en andlig substans och efter döden lämnar den kroppen för att åtnjuta evigt liv i ett övernaturligt eller gudomligt bortom. Denna dualistiska syn går alltså inte att hitta i Bibeln.
 Runt 200 fvt menas det inom judendomen att döden representerar en del av livet men inte slutet. Senare judisk tradition vidgar tidsramen och hävdar att någon gång i framtiden kommer de döda att föras till liv igen.
 Att människan innehar en själ som inte kan dö kan inte hittas i judiska texter förrän vid århundradet före vår tideräkning.


En judisk grupp som sammanlänkar sena bibliska och apokryfa källor med den senare tron hos rabbinerna är fariséerna. Fariséernas teologi ligger till grund för den rabbinska judendomen. Därför tänker jag kort redo göra för deras tankegångar om själen och döden. Fariséerna menade att själen var odödlig. De kombinerade doktrinen om själens odödlighet med doktrinen om kroppslig uppståndelse. Samtidigt med fariséerna fanns två andra grupper sadukéer och essenéer. Sadukéerna förnekade livet efter detta och menade att själen dör tillsammans med kroppen. Däremot beskriver Josefus essenéernas doktrin som genomgående påverkad av Platon. De ansåg att själen är odödlig och evig, kroppen är förgänglig och fungerar som ett fängelse för själen. När själen är fri från köttets band är människan fri från ett långt slaveri, då kan själen glädjas och stiga uppåt. Dessa grupper försvann efter det andra templets förstörelse vilket betyder att dessa tankegångar fanns vid den tid Eleazar och Josefus levde. Efter andra templets fall benämner sig fariséerna som rabbiner och var en av flera judendomar som försökte vinna auktoritet inom den judiska gemenskapen. Josefus beskriver fariséerna som vinnare av massornas lojalitet.
 Gillman menar att det troligen är en senare form av farisenism som vann framgång men att Josefus härleder deras teologi till den tidigare gruppen. Det var inte förrän efter sexhundratalet evt som den rabbinsk/talmudiska judendomen man talar om idag kom att vara den ledande riktningen.


Rabbinsk litteratur


Vad säger då den rabbinska litteraturen om själen och vad som händer med själen när kroppen dör? Doktrinen om själens odödlighet går att finna i talmudiska texter men har inte lika central position som doktrinen om uppståndelsen.


Vid döden lämnar själen kroppen för att senare återförenas med den igen vid uppståndelsen.
 I den litteratur jag läst tar de flesta upp morgonbönen som exempel på detta. Birkhot hashahar innehåller denna del tagen ur Talmud (Bab. Talmud, B’rakhot 60b).


“My God, the soul that you have put in me is pure. You formed it in me, You breathed it into me, You keep it within me, and You will take it from me one day but restore it to me in time to come. So long as the soul is in me, I thank You, Lord my God and God of my fathers, master of all ages, Lord of all souls. Blessed are You, Lord, who restores souls to dead corpses.”


Det finns i den rabbinska litteraturen ett bevarat bibliskt synsätt att själen efter döden är i ett passivt overksamt tillstånd, men den dominerande synen verkar vara att själen kan ha ett eget fullt medvetande okroppsligt liv. Det är även så att själen kan existera före kroppen, men hur denna dominerande syn ska tolkas är problematiskt.
 Det finns forskare som hävdar att konceptet om själens preexistens var vida spritt inom judendomen. De baserar detta på rabbinska uttalanden både inom apokryfa texter och inom rabbinsk litteratur. Men Urbach säger samtidigt att den rabbinska läran inte talar om själens odödlighet utan om uppståndelsen från det döda. Människan dör men kommer att uppstå igen, termen odödlighet finns inte att finna i texterna och därför inte heller preexistens eftersom preexistens förutsätter odödlighet.
 När det gäller uppståndelsen refererar den till själens återvändande till kroppen och är baserad på tanken om kroppen och själen som enhet. Urbach menar att detta inte har någon som helst att göra med den hellenistiska uppfattningen om själens odödlighet.


Om själen kan leva en självständig och medveten existens skild från kroppen efter döden är alltså oklar i de rabbinska källorna. Vissa midrasher säger något vagt att kroppen inte kan överleva utan själen inte heller kan själen överleva utan kroppen.
 Urbach skriver i The Sages, their Concepts and Beliefs, att människans kropp tjänar själen men att också själen tjänar kroppen. Själen präglar och ger näring åt kroppen och när människan sover stiger själen och drar liv till henne från ovan. Själen jobbar för kroppen när kroppen är i sömn.
 Antitesen mellan kropp och själ är meningen som ett sätt att visa de olika funktionerna som i kombination håller uppe människan menar Urbach.


Kropp och själ som två separerade element i människan var en tanke som delades av den judiska och den stoisk-platonska läran, och var en tanke fanns i den hellenistiska världen, men antitesen mellan kropp och själ var mindre dramatisk i den rabbinska litteraturen.
 Urbach säger också att varken själens odödlighet eller dess transmigration in i andra kroppar är tankar som finns hos rabbinerna, men dessa tankar finns hos t.ex. Platon. Han säger också att tanken om själens preexistens dyker upp i rabbinska uttalanden först efter tvåhundra talet evt. Enligt vissa skulle alla mänskliga själar ha kommit till när Gud skapade världen.


Det fanns å ena sidan ett vida spritt synsätt att den rättfärdige omedelbart efter sin död inträdde i Edens lustgård där denne hedras i en speciell del av trädgården, medan den orättfärdiga kommer till Gehinnom. Å andra sidan uttrycks ett synsätt där människans själ vid döden avskiljs från kroppen och dess njutningar och stiger uppåt och samlas i kunskapskällan under ärans tron där den hade sitt preexistenta ursprung i den övre himlen som kallas Aravot, medan de orättfärdigas själar fortsätter att vara fängslade och är fast på jorden.


Vid sidan om tron på den himmelska kunskapskällan till vilket själen återvänder efter döden fanns den gamla (bibliska) tron på att själen fortsatte till underjorden, antingen för en kort stund eller för en längre period. Det finns också passager i källorna där döda anses kunna höra vad de levande talar om, att de är medvetna om sin smärta och döda kan ha kontakt med levande för att vägleda dem i världsliga affärer. Samtidigt kan man läsa på andra ställen i Talmud att om man talar om döda är det som att tala om en sten.


Som synes finns det olika åsikter i den rabbinska litteraturen om vad som händer själen efter döden.


Grekisk filosofi


För att förstå vilka tankegångar som förekom vid den tid talet skrevs så tänkte jag här redogöra för vad den grekiska filosofin säger om själens natur. Eftersom det inte går att redogöra alla de tankegångar som finns inom filosofin har jag valt att först och främst ta upp Platon. Platon levde långt före Eleazars och Josefus tid men har präglat tänkandet ända in i vår tid och hans filosofi var högst levande under den period som talet skrevs. Under mitt studium av själsbegreppet inom judendomen påpekas ständigt den påverkan Platon haft på judiskt tänkande om själen och hans påverkan på den hellenistiska traditionen. Efter Platon finns många filosofer som hävdar att själen är en icke-materiell komponent i de levande organismerna. Därför är det framför allt Platon som jag kommer att ägna mig åt under denna rubrik.

Vidare har jag valt att visa Filons tankar om själen. Han är den ledande representanten för hellenistisk-judisk filosofi och får här stå som exempel för att visa att det finns många olika tankar som florerar under denna tid. Det bör dock på pekas att Filon var okänd för judarna i Palestina och att hans namn aldrig visar sig i rabbinsk litteratur.


Bakgrund


För grekerna i äldre tid som för israeliterna, återstod efter döden inget annat än en tröstlös skuggtillvaro i underjorden, normalt utan förbindelse med de levande. Men i och med att själavandringsmotivet importerades, sannolikt från öster, fick människan en identifierbar själ, skild från det kroppsliga och på något sätt samexisterande med kroppen.
 På många håll i den grekiska antiken sågs den svaga och dödliga kroppen som någonting mindre värt, medan själen representerade en gudomlig och därför odödlig gnista i människan. Platons uppfattning växte ur detta tankesätt.


Platon (427-347 fvt)


Människan är för Platon ett väsen som är sammansatt av kropp och själ, där kroppen i likhet med andra ting förändras och förgår, medan själen är den livgivande principen som är besläktad med idéerna och därför odödlig. Även om kropp och själ är väsensskilda, menar han dock att de till en viss grad kan påverka varandra.
 Platon menade att den rena verkligheten uteslutande består av idéer, och idéer kan endast uppfattas av själen. För honom blev själen en kraft som inte ingick i den föränderliga världen utan likt idéer var oförgänglig och alltså odödlig. Kroppen är själens klädnad, fängelse eller rent av grav. I denna extrema utformning blir själen utnämnd till människans egentliga del. Medan kroppen, med tanke på sin dödlighet, har ett mindre värde.
 Människans själ är som sagt odödlig och har innan födseln sett allt som finns att se.
 Platon var också den som introducerade idén om att själen återvände till sin ursprungliga plats i himlen vid kroppens död.


I den platonska tanken kommer själen in i kroppen från en andlig värld och agerar genom att använda kroppen som ett instrument.
 Den andliga världen eller världen av former är människornas sanna hem eller åtminstone själens, det element i människorna som är dess sanna natur. Platon ansåg att människan i grunden var rationella själar som var fångade i mänskliga kroppar. Platon såg själen som bestående av tre element. Av dessa tre element var det bara intellektet som var gudomligt och odödligt. Själens sanna hem var formvärlden och inte denna värld. Innan själen återvänder hem måste den genomgå en rad återfödelser, en tanke som liknar den indiska tanken om samsara.

Eftersom själen har ”känt” Formen i tidigare existenser känner själen igen Formens reflexioner i denna värld. Formen skulle kunna tolkas som Gud detta var något som nyplatonikerna tog fasta på. Genom ihågkomst och igenkännande får själen kunskap om Formen. Denna kunskap kan leda till befrielse från denna värld. Filosofi ansåg han vara ett religiöst och mystiskt sökande i vilket själen stiger från en värld av förstånd till en mystisk vision av formvärlden.


Filon Judaeus (20 fvt-50 evt)


Jag vill här kort nämna Filon för att visa att det förekom andra tankar, utöver de jag redan nämnt, angående själen under den tid som Eleazars tal skrevs. Filon används här för att visa vilken idémässig bakgrund som fanns för Josefus komposition av Eleazars tal. Filon var jude och levde fram till omkring år 50 evt., drygt tjugo år före händelserna på Masada. Filons tankar tillhör inte bara honom utan liknande tankar måste likaväl ha kunnat cirkulera i samtida judiska kretsar.

Filon är uttalat influerad av grekiskt tänkande. Han försökte förena grekisk, framför allt platonsk och stoisk filosofi med Mose lag. Han accepterade det mesta av den grekiska separationen mellan kropp och själ, inklusive tron att kroppen och dess begär smutsar ned själen, att kroppen var ett fängelse för själen från vilket själen måste undkomma.


Den tidiga rabbinska litteraturen var inte i närheten av den typ av dualism som Filon stod för. Filon menade att den renare delen av människan är hennes själ. Själen blir korrumperad av kroppen och har på grund av detta en stark drift att frigöra sig från kroppen. Han talar om två substanser av helt olika typer. Själen existerar inte nödvändigtvis före kroppen men den överlever kroppen och efter döden avancerar den till en högre sfär.


Avslutande och sammanfattande diskussion


Mitt syfte med denna uppsats har varit att studera Eleazars tal i Josefus Det judiska kriget i förhållande till bibliska och rabbinska traditioners syn på själen. Jag var också intresserad av att titta närmare på om talet var influerat av grekisk filosofi. Jag tänker nu gå tillbaka till talet för att se vilka likheter och olikheter vi kan finna mellan talet och bibliska och rabbinska traditionen kring själen men också vad vi kan finna för samband mellan dessa tankar och den grekiska filosofin.


Kropp och själ som skilda enheter


I talet som tillskrivs Eleazar beskrivs människan som bestående av två enheter, en kropp och en själ. Talet beskriver dessa två enheter som separerade. Kroppen är dödlig medan själen är av gudomlig natur och en förening av dessa två är inte att föredra. I talet beskrivs också själens frihets längtan.
 Hur förhåller sig jämförelsematerialet till detta?

Den syn som förekommer i talet om människan som sammansatt av två olika enheter skiljer sig från den bibliska synen på människan. Medan Eleazar eller snarare Josefus ser människan som bestående av kropp och själ är människan i det bibliska materialet en enda enhet. Att människan skulle bestå av an materiell och en andlig del är främmande tanke under biblisk tid.
 Kropp och själ är inte separerade. De hebreiska termerna som i senare tid kom att beteckna själen betecknar under denna tid hela människan.
 Jag undrar om det kanske kan vara så att man under den bibliska tiden inte börjat identifiera sig med sin kropp utan fortfarande kommer ihåg att man är en själ? I talet beskrivs kropp och själ som separerade vilket inte heller är en omöjlig tanke inom den rabbinska läran. Men även om kropp och själ ses som separerade är de för rabbinerna en harmonisk enhet. Människan har en själ och en kropp men dessa två har ett nära förhållande till varandra. På samma sätt som Gud förhåller sig till världen förhåller sig själen till kroppen.
 I talet framstår tanken på människan som en harmonisk enhet nästan som omöjlig, även fast de båda på något sätt tjänar varandra. Den syn som finns i talet liknar också den hos Platon och Filon. Kropp och själ är av helt olika natur. Deras tankar om själen som en andlig substans och själen som det egentliga i människan är tankar som går att finna i talet. Även tanken om att själen har en stark drift att frigöra sig från kroppen finns hos Platon, Filon och i talet.


Josefus bild av kropp och själ som skilda enheter skiljer sig markant från den bibliska medan den rabbinska litteraturen delar föreställningen som kropp och själ som skilda. Den rabbinska litteraturen ser dock att dessa enheter har ett starkt band till varandra och är en harmonisk enhet. Att en förening mellan kropp och själ inte skulle vara något positivt är en tanke som inte får stöd av den rabbinska läran. Denna tanke verkar snarare ha sin bakgrund i den grekiska filosofin.

Själen som den livgivande principen


I talet sägs det att själen är det som ger liv. Vad än själen rör lever och frodas och vad än själen tas bort ifrån dör.
 Här verkar den syn på själen som den livgivande principen som finns i talet överensstämma med jämförelsematerialet. Denna tanke finns alltså både i grekisk filosofi, rabbinsk litteratur och i Bibeln. Enligt den rabbinska läran är själen det livgivande elementet i människan. Det är Gud som ger henne denna livgivande princip och är en bekräftelse på människans koppling till Gud.
 Också i den grekiska filosofin är själen gudomlig och gör människan levande. För Platon var själen ursprungligen från den andliga världen och genom ihågkomst kommer själen att förenas med Gud igen. Detta är något som själen strävar efter.
 Att själen har en nära samhörighet med Gud är något som sammanför talet med både den grekiska filosofin och rabbinska läran. I talet visas denna samhörighet med Gud när det talas om sömnen.

”… wherein souls, when the body does not distract them, have the sweetest rest depending on themselves, and conversing with God, by their alliance to him.”


I det här avseendet delas talets föreställning om själen som den livgivande principen av grekisk filosofi, Bibeln och rabbinsk lära. Och tanken om själens nära samhörighet med Gud stämmer också överens i alla de tre jämförelsematerialen.


Kroppen som själens tjänare


Talet beskriver kroppen som ett känsligt instrument men det är själen som får kroppen att avancera framåt. Även när själen är bunden till kroppen så har den en stor kraft. Det finns en samverkan mellan kropp och själ. De tjänar båda varandra på något sätt. Tack vare kroppen kan själen ge sig till uttryck. Kroppen är inte helt värdelös även fast själen strävar efter frigörelse.
 Det rabbinska jämförelsematerialet har en något positivare bild när den framhåller kroppen som lika viktig som själen. Själen ses som en gäst i kroppen här på jorden, kroppen ska därför behandlas med respekt.
 Det finns midrasher som visar på att själen inte överlever utan kroppen på samma sätt som kroppen inte överlever utan själen.
 Människans kropp tjänar själen men själen tjänar också kroppen. Själen präglar och när kroppen. Ett exempel är att själen stiger till ovan och drar liv till människan när hon sover. Själen jobbar för kroppen när kroppen är i sömn.
 Detta visar att kroppen är viktig, så viktig att själen arbetar för den. I talet finns inget som tyder på att kroppen skulle ha ett lika stort värde som själen. Den rabbinska litteraturen framhäver också att kroppen är ett medium för utveckling och förbättring. Detta på minner om det som sägs i talet; när själen finns i kroppen får den människan att avancera framåt. På något sätt så betyder det att kroppen hjälper själen i detta arbete. Utan kropp skulle ju inte själen kunna utföra detta. Kroppen blir ett slags medium för utveckling. På ett sätt så jobbar själen och kroppen för varandra både i talet och rabbinska traditionen.

Den grekiska filosofin har en något mörkare syn på kroppen som själens tjänare. Platon menar att även fast kropp och själ är väsensskilda så påverkar de varandra. Själen kommer in i kroppen från en andlig värld och agerar genom att använda kroppen som ett instrument. Men i övrigt var han inte speciellt positiv till kroppen. Kroppen var snarare en börda och hade ett mindre värde än själen.
 Filon menade att kroppens begär smutsar ned själen och var inte heller han positiv till kroppen.
 Platon har alltså samma åsikt som talets författare, kroppen fungerar som ett instrument. Talet har också andra likheter med den grekiska filosofin vilket man ser tydligare under nästa rubrik ”Kroppen som själens fängelse.”


När det gäller kroppen som själens tjänare verkar det som att talet delar föreställningen om kroppen som ett instrument med den rabbinska läran och Platon. Men den rabbinska litteraturen ser kroppen som lika viktig som själen vilket inte är en tanke som finns i talet. Här har talet större likheter med den grekiska filosofin.


Kroppen som själens fängelse


För upphovsmannen till talet är själen fängslad i en dödlig kropp. Som jag sa under föregående rubrik så ser inte den rabbinska traditionen kroppen som ett fängelse för själen utan som ett medium för utveckling. Kropp och själ har ett lika stort värde. Kroppen har inte lika stort värde för den som skrev talet. Kroppen är det som håller själen kvar på jorden och hindrar själen från dess frigörelse. Medan kroppen håller själen fängslad så hindras själen från att verka på det sätt själen är ämnad att göra. Själen blir också delaktig i den världsliga misären genom sin bundenhet till kroppen. Själen vill inget annat än att få sin frihet.
 Tanken om själen som ett fängelse delades av essenéerna, den sekt som Josefus nämner i sitt verk. Detta visar att denna tanke förekom i judiska kretsar under Josefus tid även fast jag inte kan hitta stöd för denna tanke i den rabbinska litteraturen. Kroppen som själens fängelse liknar mer den grekiska filosofins. Platon menade att kroppen var själens klädnad, fängelse eller rentav grav.
 Människan är i grunden en rationell själ fångad i en mänsklig kropp. Eftersom själen ursprungligen tillhör en annan värld hos Platon, kan man kanske tolka det som att själen inte kommer till sitt fulla uttryck i denna värld. Detta kan liknas vid den åsikt som uttrycks i talet, att själen inte kan verka på det sätt som den är ämnad att göra. Precis som talet uttrycker, att själen vill nå befrielse, uttrycker också Platon. När själen blir befriad från sitt jordiska fängelse når den sin rätta plats, både för Platon och för talets upphovsman. Här har talet inga likheter med den rabbinska litteraturen eller Bibeln. Tanken på kroppen som ett fängelse för själen har snarare sin grund i den grekiska filosofin.


Själen efter döden


Efter döden får själen sin frihet. När själen får sin frihet når den en plats av renhet: ”… and sends them by a removal into their own place of purity.”
 I den rabbinska litteraturen är själen ren sa som Gud är ren.
 Tanken som finns i talet om att själen återvänder till en plats av renhet har nog med denna tanke om själens ursprungliga renhet att göra. Också i den rabbinska läran finns en tanke om att själen kommer till en plats, en plats som finns hos Gud. Själen skiljs från kroppen och samlas under ärans tron, där den har sitt preexistenta ursprung. Men det finns också en tanke om att den rättfärdige inträder i Edens trädgård.


I talet kan själen leva utan kroppen, den till och med föredrar det. Själen kan då ta del av den heliga kraften. Det finns ingen enhetlig syn inom den rabbinska litteraturen om vad som händer själen efter döden. Men ett synsätt är att själen kan ha ett eget okroppsligt liv efter döden, vilket själen också kan enligt uppgifterna från talet.

Talet gör ett avståndstagande från rabbinska läran när den talar om själen på det sätt som den gör i Josefus text. I den rabbinska läran har tanken om vad som händer efter döden ett samband med den kommande uppståndelsen. Det finns inget som sägs i talet som jag tycker kan tolkas som en tanke som rör uppståndelsen. För rabbinska traditionen gör en kroppslig uppståndelse att man inte behöver en så utarbetad lära om vad som händer själen efter döden. Själen kommer ju att återförenas med kroppen igen. Var själen befinner sig medan den väntar på uppståndelsen finns det delade meningar om. En tanke är att de godas själar väntar hos Gud medan de ondas själar slungas av änglar från en sida av världen till den andra.


När själen finns på denna plats av renhet är den omedveten om vad som på går i denna värld, sägs det i talet. Det finns rabbinska texter som menar att själen kan lägga sig i världsliga affärer. Döda kan höra, se, och ge råd till de levande.
 Detta går inte att förena med tanken i talet. Men det finns också andra ställen i Talmud som visar på att om man talar om döda är det som att tala om en sten.

Den grekiska filosofin menar precis som talet att själen får sin frihet när kroppen dör. Filon nämner att själen har en stark drift att frigöra sig från kroppen på grund av att kroppen korrumperat själen. Vid döden når själen denna frigörelse. Platon ser också döden som själens frigörelse. Platon menade att själen återvänder till sin ursprungliga plats i himlen vid kroppens död.
 Denna tanke var nog inte främmande för talets författare. I talet används sömnen som ett bevis på vad själen gör efter döden. Själen finns då hos Gud och kan färdas vart som helst och även se framtiden. Om beskrivningen av vad som sker i sömnen ska bevisa sanningen i det som sägs om vad som händer efter döden, måste man ju mena att det är just detta som sker när kroppen dör.
 Tanken om att själen återvänder till Gud efter döden fanns hos Platon, om man ska tolka Formen som Gud. Det är inte självklart att Platon menade att Formen var Gud men många har valt att tolka det så, även jag. Hos Filon steg själen till en högre sfär efter döden. Tanken om att själen kan se framtiden liknar Platons tanke om att själen innan födelsen sett allt som finns att se. Om själen sett att som finns att se borde det också inkluderar framtiden.


När det nämns i talet att själen får sin frihet och kan leva vidare någonstans utan kroppen så skiljer den sig inte helt från den rabbinska litteraturen. Tanken om att själen kan leva vidare någonstans utan kroppen finns att finna i rabbinska texter men rabbinska traditionen lägger tonvikt på den kommande uppståndelsen. Den grekiska filosofin ligger närmare till hands vad gäller själens frihet. Filon och Platon talar om att själen får sin frihet i och med döden. Döden ska omfamnas. Denna tanke hör inte hemma i rabbinska traditionen. Inte heller skiljer sig den grekiska filosofin från talet gällande själens möjlighet att leva vidare i en andlig sfär efter döden.

Själens odödlighet


Själen är odödlig, detta är huvudpoängen i talet. Om man läser talet så tyder allt på detta. Odödlighet nämns till och med i texten ”… such a degree is there in it of immortality.” Detta nämns i samband med att själen är den livgivande principen.

Denna tanke finns definitivt inte i Bibeln och huruvida den finns i den rabbinska litteraturen finns det delade meningar om. Å en sidan finns en syn om att själen har ett okroppsligt liv och existerar före kroppen. Å andra sidan menar Urbach att de rabbinska texterna inte talar om odödlighet utan om uppståndelsen från det döda. Därför finns ingen preexistens heller eftersom preexistens förutsätter odödlighet.
 Vissa midrasher säger att kroppen inte kan överleva utan själ och inte heller själen utan kroppen. Även om Urbach menar att tanken om odödlighet inte finns i rabbinsk litteratur så verkar det underligt. Fariséerna ansåg att själen var odödlig vilket visar att tanken inte kan ha varit helt frånvarande i denna tid. Fariséerna fanns just innan den senare rabbinska tron och denna tro på själens odödlighet borde ha hängt kvar bitvis i alla fall.

I den grekiska filosofin däremot finns helt klart tanken om själen odödlighet Hos Platon var själen besläktad med idéerna och var därför odödlig. Själen var för honom en kraft som inte ingick i den föränderliga världen.
 För Filon överlevde själen kroppen och avancerade till en högre sfär.


När det gäller själens odödlighet verkar tankarna som finns i talet ligga närmare den grekiska filosofin än den rabbinska läran. Åtminstone verkar tanken om själens odödlighet vara tydligare i den grekiska filosofin än i den rabbinska litteraturen.

Slutsatser


När jag först läste det tal som Josefus tillskriver Eleazar tyckte jag inte att idéerna i talet verkade ligga så nära den samtida rabbinska traditionen. Nu när jag avslutat detta studium tycker jag att den känns närmare den traditionen än tidigare. Inte så mycket för att talet och den rabbinska läran har helt lika tankar om själen utan för att den talar på ett liknande sätt. Grunden är väldigt lik men har inslag av grekiskt tänkande, mest platonska idéer.

Josefus var en helleniserad jude som fattat tycke för den grekiska filosofin. Om jag skulle föreställa mig Josefus skulle jag se honom så som jag ser detta tal, i grunden judisk men med inslag av den hellenistiska traditionen. Vid den tid som predikan skrevs fanns det andra grupper inom den judiska gemenskapen som använde sig av liknande idéer. Det visar att denna tro inte var ovanlig inom den judiska tankesfären. Att talet är påverkad av Platon är uppenbart. Även Filon använder sig av samma idéer i vissa fall. Talet använder också samma liknelser som förekommer i den rabbinska litteraturen. Den talar om sömnen och om själen som inte kan ses liksom Gud inte kan ses. Det känns som att man talar samma språk men lagt in lite annorlunda idéer. Talet ger mig intrycket av att vara ett judiskt tal med inslag av platonsk filosofi.

När det gäller kropp och själ som skilda enheter skiljer sig talet och den bibliska synen från varandra, medan den rabbinska litteraturen delar talets föreställning om kropp och själ som åtskilda. Dessa enheter har ett harmoniskt förhållande i den rabbinska litteraturen, till skillnad från talet. Att en förening mellan kropp och själ inte är positivt är en åsikt som finns både i talet och i den grekiska filosofin. Rabbinsk litteratur håller inte med om detta. Själen som livsprincip är en föreställning som förutom i talet går att finna både i rabbinsk texttradition och i den grekiska filosofin. Också tanken om själens nära samhörighet med Gud finns i alla de tre jämförelsematerialen.

I talet uttrycks tanken om kroppen som själens fängelse, denna tanke stämmer överrens med Platon och Filon men har ingen likhet med den rabbinska läran. Tanken om att själen kan leva ett okroppsligt liv är inte frånvarande i den rabbinska litteraturen och förekommer också i talet. Denna idé finns även hos Platon och Filon. Att själen längtar efter sin frihet och befrias vid kroppens död är en tanke i talet som har stöd i den grekiska filosofin. Rabbinsk judendom däremot ansåg inte att döden ska omfamnas och välkomnas. När det gäller själens odödlighet verkar tankarna som finns i talet ligga närmare den grekiska filosofin. Åtminstone verkar tanken mer tydlig i filosofin än i den rabbinska litteraturen.

Jag tycker inte riktigt att man kan säga att talet ligger närmare någon av traditionerna. I vissa fall ligger tankeinnehållet närmare den hellenistiska traditionen men den rabbinska traditionen gör sig ständigt påmind. Det är helt enkelt ett judiskt tal med hellenistisk påverkan.
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