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1 INTRO TIL RELIGIONSFAGET 

1.1 MYTE 
• Fokus på en særlig religiøs fortælling, fra tidligere tilhængere af religionen. 

• Ofte knyttet til et ritual, helligsted eller den/de aktører der er overmenneskelig. 

• Fortæller noget som mennesker normalt ikke ved eller kan vide. 

• Myter forklarer og begrunder ritualer.  

• Strukturen er enten: kosmos-kaos-kosmos eller kaos-kosmos 

• En fortælling om urtid/skabelsens tid. 

• Den ideelle verden (kosmos) bliver til fra kaos. 

• Klassifikation – hvordan verden er og bør være.  

• Myter kan også ske i ”normal” historisk tid. Dvs. ikke dengang Gud opfandt verden. 

• De fleste religioner skaber stadig nye myter, fx mirakelberetninger.  

• Myter er fortællinger, som skaber et særligt fællesskab, som i denne sammenhæng kaldes religion.  

• En myte er ikke en model af virkeligheden, men en model for virkeligheden. Derfor bruges den ofte 

som instrument for sammenhængskraft. 

1.2 PARADIGMATISK SANDHED 
• En myte er ikke en model af virkeligheden, men en model for virkeligheden.  

• Moralsk rettesnor/guideline for hvordan tingene bør være. 

• Fx,  

o Du må ikke synde, du må ikke stjæle, du må ikke slå ihjel.  

o De ti bud 

1.3 RITUAL OG OVERGANGSRITUAL 
• Symbolske handlinger, som skal udføres på samme måde. 

• Giver kun mening for den kontekst det sker i. 

• Ritualer der gennemspiller en myte, kaldes kultdrama. 

o Man gentager og dramatiserer handlingerne fra den hellige tid. 

o Dette gør den nutidig og forbinder nutid med ”fortid”. 

o Den måde man tiltænker at ritualet skal virke, kaldes for effikacitet. 

• Kan analyseres på tre planer via en ritual-myte-model. 

▪ Det rituelle plan, hvad gør man konkret? Handling og situation. 

▪ Det mytiske plan, hvilke mytiske forbilleder identificerer handlingen sig med? 

▪ Virkningens plan, hvad er formålet med ritualet/ritualets effikacitet?  

• Vedligeholdelsesritual, 

o Vedligeholde/forny religionens forbilleder. 

• Afværgeritual, 

o Modvirke ulykker, 

o Bøn hvor forbilleder tilbedes og påkaldes, 

• Kroppen bruges ofte også i ritualer.  
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1.3.1 Overgangsritual  

- når en person står overfor at skulle gennemføre noget større i livet. 

• Opdeles i tre, 

o Udskillelses- eller ekkoporationsfase, (gammel status). Denne fase kaldes også 

separationsfasen. Separation fra eksisterende tilstand.  

▪ Synlig markeret, fx hvidt tøj, hovedbeklædning, sminke, smykker eller dragt. 

▪ Man isoleres fra omverden på et særligt sted. 

▪ Man faster og afholder sig fra seksuelle forhold/akter. 

▪ Man fralægger sig tidligere navn og status. 

o Liminal eller grænsefase, (”symbolsk død”). Isoleret fra normal tilstand. 

▪ Synlig markering, samme som ovenstående. 

▪ Brug af religiøse billeder, genstande, dans eller bøn. 

▪ Normale regler sættes ud af kraft og omvendt opførsel kan finde sted. 

▪ Denne periode er sårbar for personen. 

▪ Ritualer er underlagt strenger regler og forbud og styres af en præst, shaman eller 

lignende for at sikre succes. 

o Indlemmelses- eller inkorporationsfase, (ny status). Overgang fra isolation til ny tilstand. 

▪ Synlig markering. 

▪ Nyt navn og status. 

▪ Gaveudveksling. 

▪ Taler og bøn. 

▪ Man genetablerer kontrol over egen adfærd. 

▪ Man afslutter delritualer, der gradvist bryder med strenge forbud.  

1.4 RELIGIONSSOCIOLOGISKE TEORIER OM HVORFOR MENNESKER ER RELIGIØSE 
• Deprivation, kan deles op i fire, 

o Etisk, 

▪ Egne værdier ikke opleves som værende passende i forhold til samfundet,  

▪ Personen føler at samfundets værdier er moralsk forkerte, i forhold til personens 

egne holdninger. 

o Social, 

▪ Social mangel, man evt. ikke passer ind i samfundet,  

▪ Evt. pga. kultur 

o Økonomisk, 

▪ Fattigdom,  

o Organisk,  

▪ Sygdom, dødsfald, 

• Socialisation, 

o Primær/sekundær socialisation,  

o Opdragelse, enten for eller imod religion, 

• Teori om rationelle valg, 

o Tag selv bord fra de forskellige religioner, 

• Teori om søgen efter mening og tilknytning, 

o Fællesskab, mening med livet/tilværelsen,  
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2 SENMODERNE RELIGION 

2.1 SEKULARISERING OG GENFORTRYLLELSE 
• Sekularisering/afsekularisering – opdeling af stat/kirke – politik/religion. Naturvidenskab 

overvinder religion/kirken. Kirken mister sin magt – samfundet er ikke baseret på biblen/biblens 

fortolkning af moral.  

Mennesket begynder selv at tolke på hvad der er rigtigt eller forkert – ny identitet – mennesket er 

rationelt, bestemmer selv tro. De kristne kulturelle rødder forsvinder mere og mere.  

• Affortryllelse/genfortryllelse – der findes noget højere, vi takker Gud til trods for at det er 

menneskeskabt.  

2.2 PLURALISME 
• Troen på ”flere”.  

• Flere religioner kæmper om at tilbyde en bedre forståelse af livet. 

• Man kan til- og fravælge forskellige aspekter af forskellige religioner.  

2.3 MAKSIMALISME/FUNDAMENTALISME 
Fx Jehovas Vidner. 

• Den opfattelse, at den hellige skrift er bogstaveligt sand og absolut forpligtende. 

• Også kaldet religiøs fanatisme.  

2.4 MODERNISME OG TRADITIONALISME 
• Modernismen er den tid det europæiske samfund befandt sig i, efter oplysningstiden.  

• Man går fra traditioner til individualisering.  

• Religion er nu et valg og ikke noget der absolut presses ned over folk. 

2.5 LEVET RELIGION 
Den officielle religion betegner det traditionelle, hvor der er visse regler og normer der skal følges. Man skal 

dyrke en bestemt Gud på en bestemt måde og følge de forskellige fastlagte ritualer.   

• Regler for hvor og hvordan et ritual skal udføres.  

• Hvordan en gud skal dyrkes. 

• Hvad man skal tro på. 

• En religiøs elite har besluttet trosbekendelserne, fastlagt ritualerne og bestemt hvad der kræves for 

at udføre ritualerne.  

Den uofficielle religion er det senmoderne svar. Her kan man få lidt friere tøjler og plukke hist og her fra de 

religioner man finder relevante. 

• Tro på dæmoner og spøgelser. 

• Brug af amuletter fx Biblen som beskyttelse eller Fadervor som soveritual. 

• Her indgår ting som ikke er nedskrevet og vedtaget som ”rigtig” religion. 
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• Kan også betegnes som ”overtro”. 

2.6 INDIVIDUALISME 
Som individ kan man vælge religion fra, eller vælge ikke at lade den have samme rolle, som traditionen 

automatisk tilskrev den tidligere.  

Andre vælger at abonnere på en skarpt defineret, kantet, streng og letforståelig religiøsitet. Nogle 

religionssociologer påpeger, at den type religion simpelthen har vist sig at sælge bedst på det pluralistiske 

marked. 

• Religiøse forestillinger: Fx tro på guder, engle, forfædre, dæmoner, spøgelser. 

• Religiøse tilhørsforhold: Fx at være buddhist, asatroende, muslim. 

• Religiøs viden: Fx kendskab til religiøse skrifter, forestillinger, ritualer, traditioner. 

• Religiøse handlinger: Fx grad af bøn, ofre, kirkegang, overholdelse af højtider. 

• Religiøse erfaringer: Fx oplevelser af at have set engle, følt en guds nærvær, talt med afdøde.  

• Religiøs baggrund: Fx grad af socialisering, form af opdragelse, religiøs uddannelse, omgang med 

ligesindede. 

2.7 SPIRITUALISME 
• Når man giver det materielle et åndeligt præg eller åndelig eksistens. 

• At opløfte noget til et åndeligt plan.  

2.8 FÆNOMENOLOGI  
”Hvad er religion?”  

• Religiøse fænomener: Myter, ritualer, helligsteder, magi, pilgrimsfærd. 

• Fænomenologi undersøges via komparative metoder, dvs. sammenligne religioner på tværs af 

lande, kulturer, tider osv.  

o Der lægges vægt på repræsentative, tendens og kildekritik. 

• . Derfor bruges den ofte som instrument for sammenhængskraft. 

2.9 HELLIG/PROFANT 
• Profant er ”det, der er udenfor helligdommen.” 

o Fx, udenfor kirken, udenfor det hellige område, en tilstand.’ 

2.10 TID 
• Drømmetid/mystisk tid/hellig tid: Noget som gentager sig. 

• Profan tid: Det som sker her og nu og kun én gang.  
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3 KRISTENDOM 

3.1 TROSBEKENDELSE OG TREENIGHEDEN 
Gud, Helligånden og Jesus Kristus (Messias/frelseren) 

Trosbekendelsen er en samlet, kort formulering af en religions lære.  

3.2 KRISTENDOMMEN BAGGRUND I JØDEDOMMEN 
De første ca. 400 år.  

Historisk set er den første bevægelse, Jesus-bevægelsen. Der er nemlig endnu ikke tale om en religion, men 

en jødisk reform/bevægelse. Lederen (Jesus) irettesætter de jødiske præster og skriftkloge. Nogle af disse 

er farisæere (en gruppe, som gik over i historien som paragrafryttere/moralske vogtere).  

Bevægelsen betragter Jesus som den ventede Messias. Romerne henretter Jesus da han gør oprør. 

Korsfæstelse er en romersk torturmetode.  

Det Ny Testamentes forfattere giver jøderne skylden for Jesus’ død - selvom det var romerne der stod bag. 

Efter opstandelsen og pinsen (hvor Helligånden kommer ned) taler man om teksten ”Apostlenes 

gerninger”, ca. år 100. Denne beskriver Jesus’ gerninger, ”Paradis-sekt”, fortæller om at Jesus er vores 

Messias. Denne sekt forventer at Jesus kommer tilbage til jorden. Jesus vil bringe dem til Paradiset. 

Genopstandelsen er dog ubestemt, men han kommer for at dømme både levende og døde.  

Paulus (den første kilde) leverer teologien og kommer med narrativet, som giver sammenhæng og mening 

med begivenhederne for de første kristne. Han formulerede kristendommen.  

Biblen (betyder Bogen) (både det gamle og det ny testamente) 

3.3 MESSIAS I GT OG NT 
Gammel Testamente 

• ”Den gamle aftale med Gud”. 

• 39 skrifter. 

• Skrevet til både jøder og kristne. 

• Indeholder love, profeterne og skifterne.  

• Moses på bjerget og De 10 bud. 

• Gud er vred og vil hævne sig.  

• Slægt og broderskab - bestemte mennesker får bestemte opgaver (Noah, Moses) 

• Skabelsesmyten og Syndefaldsmyten. 

• Moses laver pagt på Sinaibjerget (De 10 bud). 

Ny Testamente 

• 27 skrifter. 

• Skrevet 50-100 år efter Kristi fødsel. 

• Jesu laver ny pagt på Sinaibjerget. 

• Kun for kristne.  
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• Indeholder evangelier, gerninger, breve. 

• Antologi af skrifter (de fire evangelier af Lucas, Marcus, Johannes og Mattheus.) 

3.4 JESUS KRISTUS - HISTORISK OG MYTOLOGISK SET 
Historisk sandsynligt Mytologisk ekstraordinært  

Jesus af Nazareth (manden) Jesus Kristus (Guds søn) 
Mor - Far, Josef - Maria Far - Helligånd/Gud, mor - jomfru 
Født i Betlehem  Betlehem er der hvor messias skulle fødes ifølge 

profetien 
Bliver kendt prædikant, rejser rund og prædiker 
med sine disciple 

Helbreder vha. berøring eller ord 

Omfortolker jødisk lov  
Rejser til Jerusalem for at fejre påske  
Hyldet som messias  
Hvad der sker i Jerusalem i påsken med de 
forskellige aktiviteter 

 

Arresteret, dømt, korsfæstet og begravet  
Indrømmer selv at være messias og Guds søn  
 Sidste udånding flækkede forhænget 
Lig bliver udleveret til hans tilhængere som 
begraver det 

Opstandelse, forsvundet lig 

 Jesus viser sig for de disciple efter hans død 

3.5 GUDSBEGREBET OG TRE CENTRALE BIBELSKE MYTER 
Gudsbegrebet:  

• Religionen er monoteistisk, dvs. kun én gud. Alligevel er det er treenighed ifh. Faderen, Sønnen og 

Helligånden.  

• Også kaldet det treenige gudsbegreb.  

• Er kritiseret for at være en polyteistisk religion i forklædning.  

• Forsvares af kristne med at det blot er en særlig form for monoteisme.  

Skabelsesmyten: (Den yngste) 

• Gud skaber verden på seks dage og hviler på den syvende. 

• Det sidste der skabes er mennesket som også bliver frugtbare og talrige.  

• Flere gange nævnes at ”Gud så, at dette var godt”. 

• Mennesket her lever i harmoni. 

• Også kaldet oprindelsesmyten.  

Skabelsesmyten: (Den ældste) 

• Gud skaber Edens have midt i tørke og ørkenmiljø. 

• Først skabes manden, Adam, så dyrene og senere kvinden, Eva.  

• Adam og Eva lever i Edens have i harmoni med alle planter og dyr. 

• Kun én regel findes: de må ikke spise af træet til kundskab om godt og ondt (æblet/figenen). 

• Slangen lokker og straks bliver menneskene blufærdige og grebet af skyldfølelse. 
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• Gud udviser dem fra Edens have og de må nu leve under de vilkår vi kender i dag; arbejde hårdt for 

føde/overlevelse, være dødelige og føde med smerte.  

• Også kaldet syndefaldsmyten. 

Frelsesmyten:  

• Løsningen på syndefaldsmyten. 

• Jesus er på én gang menneske og guds søn.  

• Han er helt fri for synd - modsat alle andre mennesker.  

• Han er sat i verden for at mindste menneskets lidelser, men mennesket straffer ham med lidelse og 

død.  

• Jesus har taget menneskets synder på sig og derved også taget straffet - ofret sit liv for mennesket. 

• Derved er vejen banet fro at mennesket kan opnå frelse eller benådning. Kan ske ved at tage den 

kristne tro til sig. 

• Også kaldet løsningsmyte. 

3.6 PAULUS OG FRELSEN > LUTHER OG FRELSE 
Martin Luther: tysk munk som studerede biblen. Ophavsmand til protestantismen.  

• Katolske kirke: Kræver mere fortjeneste, skrifte (betale og erkende sin synd og bede bestemte 

bønner) 7 sakramenter (ligesom overgangsritualer - dåb-konfirmation osv.)  

• Protestantiske kirke: Troen alene (intet krav om kirkegang) to sakramenter (dåb og nadver)  

• Luther lavede oprør mod katolske kirke og paven. 

Apostlen Paulus: Mest betydningsfulde missionær i kirkens tidlige historie samt en af de vigtigste første 

kristne. 

• Kendte ikke Jesus, modsat de 12 andre apostle. 

• 13 breve i Det Nye Testamente er tilskrevet Paulus.  

• Indeholde de tidlige systematiske, kristne læresætninger og viden om kirkens tidlige år. 

3.7 APOKALYPTIK OG ESKATOLOGI 
Apokalyptik: 

• Græsk for afsløring.  

• Apokalyptik betyder at der afsløres noget, som mennesket ikke selv ville kunne finde ud af, uden 

guddommelige kræfter.  

• Når man siger at noget er apokalyptisk, understreger man er der er guddommelig indblanding.  

Eskatologi:  

• Udsagn som lærer os om de sidste tider/hvad sker der på dommedag. 

• Når dommedag kommer, så er det for sent at omvende sig til den rette tro, for at undgå at blive 

dømt for sine synder.  
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3.8 KRISTENDOMSFORSTÅELSE EFTER SEKULARISERING 
Søren Kirkegaard - dansk teolog og filosof, 1813-1855.  

• Tro er ikke det samme som påstande. 

• Tro er en tillid til den påstand, om at Gud er eller var et menneske på jorden.  

• Upopulær i sin egen tid, men senere hen ”Danmarks stolthed”. 

• Man er ikke automatisk kristen - man skal selv vælge det og leve efter de kristne principper.  

• Gjorde opgør mod Biskoppers spidsborger liv (høj status, pænt tøj, tager ud for at blive set). 

• Biblen skal tolkes, men troen skal være i centrum.  

Rudolf Bultman - tysk teolog, 1884-1976. 

• Lancerede i 1940érne, en afmytologisering af Biblen.  

• Erkender at Biblen udtrykker sig i myter - man fjerner dem ikke. 

• Man skal ikke tage Biblens myter bogstaveligt, men man skal heller ikke afvise dem - de skal 

fortolkes. 

• Det er uinteressant hvorvidt det er sande beretninger i forhold til historien. 

• Bultmans pointer er eksistentialistiske.  

• Ser Biblens tekster som brugspoesi.  

Poul Georg Lindhart - dansk præst og teologiprofessor, 1910-1988. 

• Afskaffede det evige liv - startede stor debat i medierne. 

• Troen er et håb til Gud - ikke et løfte om nogen fremtidig tilstedeværelsesform (Paradiset).  

• ”Hver dag er dommedag” - man skal dømmes hver dag. 

• Traditionel kristendomsopfattelse vs. moderne fortolkning.  

• Modsagde den kirkelige højrefløj (Indre Mission og Tidehverv.) 

• Gør op med den eskatologiske tankegang.  

Thorkil Grosbøll - dansk sognepræst, 1948-. 

• Naturvidenskabelig retning. 

• Præsten som ikke troede på Gud.  

• Der er i det danske sekulariserede samfund, meget brede rammer for hvordan kristendom kan 

tolkes.  

• I religionsfaglig sammenhæng skal man bruge en ude-fra-vinkel.  

• Skal man vurdere om disse to sidstnævnte præster, skal være i kirken, må man dømme med en 

inde-fra-vinkel. 

Nikolai Frederik Severin Grundtvig - dansk forfatter, teolog, digter, filosof, historiker og præst samt 

titulærbiskop, filolog, skolemand og politiker, 1783-1872. 

• Ca. en tredjedel af de danske samler er skrevet af Grundtvig. 

• Dannede med sine ideer folkehøjskoler og friskoler. På længere sig blev undervisningen også 

påvirket af hans tanker.  

• Samfundet blev inspireret af hans tanker, som senere hen blev inspiration for 

andelsbevægelsen.  

• Først skal man opfatte sig som menneske - så skal man opfatte sig selv som kristen, i det 

menneske man er.  
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• For at være kristen skal man være dybt engageret i det almindelige, sekulære liv.  

• Grundtvigs retning er ”den kirkelige retning” - modsat Indre Mission.  

Knud Ejler Christian Løgstrup - dansk filosof og teolog, 1905-1981. 

• Hvordan kan man tolke kristendommens budskaber i denne moderne verdens betingelser? 

• Enig med Bultman, uenig med den måde kristendommen bliver repræsenteret af Bultman og 

Kirkegaard. 

• Tager udgangspunkt i den verden der omgiver os og tolker på disse fænomener. 

• Alt er skabt af Gud og alt er grundlæggende godt.  

• Særlig fokus på den kristne skabelsestanke - retningen er blevet kaldt skabelsesteologi.  

• Både Løgstrup og Bultman respekterer at der er naturvidenskabelige og historievidenskabelige 

resultater som må tolkes efter moderne tid vi lever i, i dag - med hjælp fra Biblen.  

Indre Mission 

• ”Vækkelse” - vågner fra en sløvhedstilstand til en person med et stærkt religiøst engagement. 

• En gruppe var grundtvigianere, som brugte energien på at engagere sig i folkeligt arbejde, 

højskoler og andelsforeninger.  

• En anden gruppe var mere ”rene” religiøse og søgte efter frelse og ønskede at leve et liv uden 

synd.  

Tidsskrift fra 1926. 

• Inspireret af Kirkegaard for at gøre op med Indre Mission og Grundtvigianismen.  

• Forholdet er mellem den enkelte troende og Gud.  

• Efter 1984 bliver de indvandrer-fjendtlige (Danmark for danskere). 

• Dansk kultur er kristen kultur.  

3.9 ETIK, NÆSTEKÆRLIGHED, HOMOVIELSER 
Moral - (sædvane) - etik 

Oprindeligt havde disse ord samme betydning 

Moral, latin - mores Etik, græsk, ethos, ethita, etos 

• Gammelt dansk sprog 

• Får i det 20. århundrede en negativ klang, 
snerpethed, dobbeltmoralsk, hykleri 

• Adfærd der følger normer, 

• Uskrevne regler 

• Nyere dansk sprog 

• Oprindeligt brugt af filosoffer 

• Bruges til at beskrive teoretisk-filosofiske 
problemer 

• Dilemma, hvordan skal man handle korrekt 

• Nytteetik  

3.9.1 At elske sin næste, 

• Agape: Åndelig kærlighed, den måde gud har skabt dem på - man kan elsker sin fjende, fordi gud 

har skabt den. 

• Eros: Erotisk kærlighed, forelskelse 
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Næstekærlighed som individuel pligt Næstekærlighed som social forpligtelse 

• Det enkelte menneske har pligt til at 
handle næstekærligt overfor konkrete 
mennesker det møder på sin vej.  

• Næstekærlighed kan ikke gives til hele 
verden. 

• Har intet at gøre med 
nødhjælpsorganisationer og -hjælp.  

• En kristen har forpligtelse til at gøre noget 
ved alle verdens problemer. 

• Her får kristendom en politisk tolkning. 

• Næstekærlighed er at gøre noget for alle 
verdens problemer.  

• Nødhjælpeorganisationer og -hjælp er en 
god måde at udvise næstekærlighed på.   

3.9.2 Etiske retninger 

Biblicistisk etik Situationsetik 

• Ud fra biblen kan der formuleres et fast 
regelsæt. 

• Mennesket må søge svar i biblen for at 
kunne handle etisk korrekt.  

• Der findes ikke nogle faste og korrekte 
etiske regler. 

• Mennesket må handle ud fra egen fornuft 
og selv finde frem til hvad der er etisk 
korrekt.  

3.10 BIBLICISTIK OG SITUATIONSETIK 
• Ved Jesus’ død, kan vi blive befriet fra vores synder, hvis vi lader os frelse ved at tro.  

• ”Det onde” (synden) er i alle mennesker.  

• Ifølge Augustus findes arvesynden - dvs. sex er syndigt hvis det ikke handler om at få børn.  

• Ifølge jøderne, er Jerusalem Guds by - Axis Mundi (verdens akse) 

3.11 BJERGPRÆDIKEN  
Den måske mest betydningsfulde tekst i Det Ny Testamente  

• Sandsynligvis samler Matthæus forskellige Jesus-ord og udtalelser og taler i en samlet prædiken.  

• Ordlyden er spredt ud på forskellige kapitler i de andre evangelier 

• Begynder med saligprisninger (salig = at være lykkelig, fredfyldt)  

o Dette sætter scenen, gør fortællingen nem at sætte billede på.  

o Viser en ekstraordinær talesituation.  

o En ekstraordinær bevidsthedssituation.  

o Dvs. Jesus taler fra en anden bevidsthedstilstand.  

o ”Salige er de fattige i ånden” - de fattige har nemmere ved at modtage himmerige, for 

deres ”glas” er tomt, i modsætning til de der ikke er fattige, hvis ”glas” er fyldt.  

o De fattige er i en ”mangletilstand” - de mangler retfærdighed blandt andet - også kaldet 

armod (armod er tilstanden man er i når man er fattig).  

• Derpå lignelse om verdenslys 

• Derpå 6 anti-teser, som er Jesus’ tolkning af Mosenloven.  

o De strenge krav der følger i ”Antiteserne” kan give mening hvis vi ser den som vilkår i 

klostre. 

▪ Monasticismen (klostervæsnets praksis for munke og nonner) skaber rammer for at 

efterleve Bjergprædikens krav. 

▪ Hvis man skal meditere og bede må sindet være i ro.  
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4 ISLAM 

4.1 TROSARTIKLERNE 
Allah Streng monoteisme 

Afviger man fra monoteismen kaldes det shirk og regnes for at være den værste synd 
i islam.  
Allah har i koranen 99 navne, men ingen af den kan menneskeliggøre ham. Derfor 
siger de ofte ”alahu akbar”, altså gud er større. 

Englene Englene er Allahs tjenere og har ingen fri vilje.  
Englene var imod at Allah skabte menneskene fordi de vidste at det ville bringe krig og 
fordærv.  
Englen Gabriel overbragte Allahs åbenbaring til profeterne.  
Ethvert menneske har to skytsengle der holder styr på gode og onde geringer.  

Bøgerne Koranen og hadither 
Profeterne Muhammed 

En profet er udvalgt af Allah og modtager budskaber via engle eller drømme. 
Skal advare om dommedag. 
Vil møde modgang og forfølgelse fordi de holder fast i troen.  

Dommens dag Det enkelte menneske skal dømmes og anvises en plads i Paradis eller Helvede.  
Ved dommedag går jorden under og alle skal genopstå.  
Der vil komme en frelser (en mahdi) som skal varsle dommedagen.  
Dommedag indledes med lyden af et blæseinstrument hvorefter alt går i opløsning.  

Skæbnen  

4.2 KORAN, HADITH OG SHARIA 
Koranen Hadith 

Åbenbaring (Apokalyptik) 
Guddommeligt 
Ufejlbarlig 
Ikke-narrativ og kronologisk 
Samles efter Muhammeds død  
 
Guds ord åbenbaret til Muhammed 

Tekster om profetens sædvane (kaldes Sunna eller 
Sunni-muslim) 
Eksemplarisk  
Menneskeligt 
Narrativer om den rette adfærd (hvis Muhammed 
siger noget, så derfor er det muslimsk ”lov”) 
Hagio-grafi = helgensskildring 
Mytologisk  
Paradigmatisk sandt - sådan skulle man opføre 
sig/model til efterfølge.  
Jo længere tilbage man kan spore en hadith des 
mere tror man på dens pålidelighed.  

4.2.1 Sharia 

Det islamiske retssystem. Guds lov.  

• Ordet Sharia er kun nævnt én gang i Koranen - her understreges det at der kun findes én vej til 

frelse.  

o Ifølge Koranen er Sharia defineret som den eneste måde man kan blive frelst på. Altså ved 

at følge de regler og anvisninger som de lærte har opstillet, på baggrund af Koranen.  

• Oprindeligt blev reglerne nedskrevet i Koranen og efterfølgende i Hadither.  
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• Man kan læse hvordan kriminelle bør straffes (hudud-straffe).  

• I moderne tid er hudud-straffe opgivet og i stedet erstattet af moderne straffe i samarbejde med 

den moderne stat.  

• Ifølge de lærde muslimer er det muligt at genoprette de love og regler som Koranen har opstillet. 

• Disse skal blot moderniseres for at passe til samfundet. 

• Fx slaveri er ok ifølge Koranen, men ikke ifølge nutiden.  

• Også menneskerettigheder er til debat, da nogle muslimer mener at det er et udtryk for Vestens 

imperialisme.  

4.3 RITUELLE PLIGTER - DE FEM SØJLER 
De fem søjler er ikke målet i sig selv, men et redskab til at nå målet - altså at blive frelst ved dommedag. 

  

Trosbekendelsen 
(shahada) 

Fremsiges af muslimen i forbindelse med de daglige bønner.  

Tidebønnerne 
(salat/salah) 

Når moskeens tårne (minareter) kalder til bøn. 
Muslimen må foretage en rituel afvaskning af hænder, den nedre del 
af arme, fødder og ansigt. Også mund og næsesvælg skylles.  
Bønnerne sker i en moske, men kan foregå alle steder hvor muslimen 
lægger et bedetæppe og vender sig mod Mekka.  
I koranen opfordres muslimer til at bede med andre muslimer, om 
fredagen. Forskellen fra andre bønner er at imamen holder en særlig 
tale (khutba), fx hvis der er sket en særlig handling for nyligt, så vil 
imamen kommentere på det i sin bøn.  

Den religiøse afgift  
(zakat) 

Betales én gang om året i forbindelse med fastens afslutning.  
Økonomiske hjælp til personer og grupper der lider.  
Fx hjem til forældreløse børn, opførelse af koranskoler og drift af 
sundhedsklinikker.  
Zakat betyder renselse.  

Fasten 
(sawm) 

Den niende måned (følger månekalender og er derfor ikke ens hver 
år). Muslimen må ikke indtage mad eller væske fra solopgang til 
solnedgang.  
Undtaget af kravet er rejsende, gravide, kronisk syge, ammende og 
menstruerende.  
Sawn betyder afholdenhed - fra mad, væske, sex, rygning, alkohol.  
Fasten ses som et renselsesritual og man bliver i denne periode mere 
modtagelig overfor gud. Ramadanen er den måned hvor koranen blev 
skænket muslimerne.  
Fasten ses også som et socialt aspekt. Man deler status med de 
fattige.  
Afsluttes med Eid Al-fitr som er en stor fest (kan sammenlignes med 
vores nytårsaften).  

Pilgrimsfærden 
(hajj) 

Den 12. måned. Muslimer som har mulighed for det skal foretage 
pilgrimsrejsen mindst én gang i livet.  
Under rejsen udføres forskellige ritualer som Koranen foreskriver.  
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4.4 IMAM OM HOMOSEKSUALITET I ISLAM 
• Homoseksualitet beskrives som en seksuel afvigelse og en strid imod menneskets natur. 

• I koranen nævner gud de homoseksuelle som fahesha = skændig (afskyelig). 

• Bøsser er ifølge koranen endnu værre. 

• Staf af bøsser er beskrevet i en hadith. ”Hvis nogen begår den synd at være bøsse, må de slås ihjel. 

Hvis nogen begår den synd at være lesbisk må de irettesættes.” Straffen er mildere da kvinder ikke 

kan have rigtigt samleje.  

• Straffen må og kan ikke udføre hvis ikke sagen har været for en islamisk domstol eller foregår i et 

land som ikke følger islamisk lov. 

4.5 IHSAN, DJIHAD 
Ihsan: Tilstanden. Det skønne. Etikken. (Træets frugter.)  

Islam: Praksis. De fem søjler. (Træets stamme.) 

Imam: Troen. De seks trosartikler. (Træets rødder.) 

Djihad: ”Anstrengelse, kamp, stræben” - oversat fra Arabisk 

• At anstrenge sig for islams udbredelse betragtes som noget godt. 

• Djihad bruges ofte i militær sammenhæng, mod det angreb som islam udsættes for, af den vestlige 

verden.  

• Anstrengelsen/kampen/stræben kan på sin vis bruges i enhver sammenhæng, hvor individet 

kæmper for noget.  

• Tajdid er en måde at forny sig på, som muslim i den moderne tid, med udgangspunkt i ”det gamle”.  

o Fx retsskolerne, hvor lovene blev beskrevet for mere end 1500 år siden. Disse love må 

omtolkes for at passe til vores nutidige samfund.  

• Den lille jihad: Den ydre kamp  

• Den store jihad: Den vigtige hvor man kæmper indre for at nå frelse. 

4.6 ISLAM OG DEMOKRATI 
Islam er en patriarkalsk religion, dvs. faderen har rollemodellen, tekster er skrevet af mænd og mændene 

styrer og bestemmer.  

Essentialister tror på at der er én sand kerne i religionen (en uforanderlig sandhed) 

• Ses fx i ens myter, ritualer og lignende. 

• Kommer fra det guddommelige, profeter, menneskets indre. Det er et instinkt hos mennesket. 

Socialkonstruktivister tror på at religion ingen kerne har. 

• Den eneste kerne der findes i religionen, er den som mennesket i fællesskab har konstrueret. 

Sharia:  

• Ordet Sharia er kun nævnt én gang i Koranen - her understreges det at der kun findes én vej til 

frelse.  

o Ifølge Koranen er Sharia defineret som den eneste måde man kan blive frelst på. Altså ved 

at følge de regler og anvisninger som de lærte har opstillet, på baggrund af Koranen.  
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• Oprindeligt blev reglerne nedskrevet i Koranen og efterfølgende i Hadither.  

• Man kan læse hvordan kriminelle bør straffes (hudud-straffe).  

• I moderne tid er hudud-straffe opgivet og i stedet erstattet af moderne straffe i samarbejde med 

den moderne stat.  

• Ifølge de lærde muslimer er det muligt at genoprette de love og regler som Koranen har opstillet. 

• Disse skal blot moderniseres for at passe til samfundet. 

• Fx slaveri er ok ifølge Koranen, men ikke ifølge nutiden.  

• Også menneskerettigheder er til debat, da nogle muslimer mener at det er et udtryk for Vestens 

imperialisme.  

Demokrati:  

• Demokrati findes ikke som begreb i koranen - dog heller ikke i biblen. 

• Der findes grader af demokrati. 

• Nogle ser kalifatet (islamisk statsform) som den rigtige styreform - andre som et historisk 

fænomen.  

o Kalifatet baserer sin autoritet på arven af Muhammeds styre.  

• I nogle muslimske lande har kvinder stemmeret og kan vælges til parlamentet. 

• Nogle mænd ønsker at beholde det patriarkalske livssyn da det er fordelagtigt for dem, mens andre 

er vigende da de kan se at det ikke er holdbart. 

• Koranen kan tolkes på mange måder og vil derfor aldrig have et entydigt svar. Shura 

• Gensidig rådslagning 

• Bruges af muslimer til at legitimere hvorfor almindelige mennesker bør deltage i politiske 

sammenhæng.  

• At fortolke sharia som et menneskeligt lovsystem er at opfinde en tradition.  

• Nogle mener at hvis religion får politisk magt, bliver demokratiet sat ud af spil. 

• Tre principper: 

o Differentieringsprincip: 

o Religion er en vertikal ordning der binder mennesket til gud, mens demokrati er en 

horisontal ordning mellem ligestillede mennesker.  

o Separationsprincip: 

o Demokrati kan kun opstå og trives når religion og stat er adskilt. Lov er lov når det vedtages 

af folkets repræsentanter. 

o Der refereres ikke til hellige bøger eller skrifter ej heller paven, overbiskop osv. 

o Balanceringsprincip: 

o En fredelig sameksistens mellem religion og demokrati. Det ene udelukker ikke det andet. 

o Demokratiet sikrer borgernes frihed og lighed for loven, mens religionen kompenserer for 

demokratiets spirituelle underskud.  

4.7 SHURA 
• Gensidig rådslagning 

• Bruges af muslimer til at legitimere hvorfor almindelige mennesker bør deltage i politiske 

sammenhæng.  
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4.8  AFSKEDSPRÆDIKEN 
Afholdt under den sidste valfart til Mekka i 632.  

• Muslimer bør ikke tage ”renter” fra hinanden. Dvs. al blodhævn skulle ophæves. 

• Muhammed frasiger sig bl.a. sin ret til blodhævn (en dræbt slægtning) - og siger, at det skal 

muslimer derfor også. Disse skikke tilhører en gammel beduin-stammesamfund og ses som 

”uvidenhedens tid”. 

• Han nævner at muslimen skal sætte sine kvinder på plads og må slå dem om nødvendig.  

• Han må også tage flere hustruer, men kun hvis han kan behandle dem alle ens.  

• Ideen med prædiken er at efterlade et retfærdigt samfund og opretholdes af religiøs praksis, 

modsat den evangelisk-lutherske kirke.  

4.9 KA’BA’EN 
Ka’ba’en er den sten (meteorit) i en firkant, som muslimer tilbeder. Ligger i Mekka, i Arabien og er 

destination for pilgrimsrejsende. Ved Kabaen er der ”våbenhvile” - det er et neutralt sted for alle, uanset 

historie.  

4.10 SHIA OG SUNNI 
Størstedelen af verdens muslimer er Sunni - kun ca. 10 % er Shia.   

Islamisk stat og Taliban er Sunni.  

Sunni kommer af Sunna - profetens sædvane/levevis. Dette er i fokus i Sunni og står i Hadith-skrifterne.  
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5 BUDDHISME 

• Buddhismen har tre retninger: Theravada, Mahayana og Vajrayana.  

• Buddhismen er ikke-teistisk, dvs. ikke monoteistiske eller non-teistisk. Man anerkender det 

overnaturlige, men ikke som en gud.  

• Der er ingen samlingssteder (fx. hellige byer eller lignede inden) derfor er det svært for 

buddhisterne at mødes. 

5.1 KARMA, GENFØDSEL OG DØDEN - SAMSARA OG NIRVANA 
”Gør noget godt og du vil få godt igen. Gør noget skidt og du vil få skidt igen.” 

Reinkarnation betyder genfødsel. 

• Karma påvirker det nuværende liv samt det næste. 

• Karma følger med sjælen - dvs. en nyfødt baby vil have sit tidligere livs karma med sig.  

• Karma er bevidste handlinger.  

• Dødsprocessen tager 7 uger (49 dage) og fungerer som en form for overgangsritualer. 

• Gammelt liv -> død/krise -> ny inkarnation/nyt liv.  

• Døden kan også ses som en meditation mellem to liv, hvis man altså har mediteret meget i sit liv.  

5.2 LIVSHJULET - SAMSARA 
• Samsara betyder at det hele kører rundt - genfødselscyklus/reinkarnation.  

• Bhavachakra = det buddhistiske livshjul. 

• Kan man ”slippe ud”, ender man i Nirvana, komplet oplysning.  

• Vælger man at blive genfødt igen, er man Bodhisattva. 

• Bodhisattva’er har afgivet et løfte om at hjælpe andre til at erkende sindets natur/komplet 

oplysning. 

• Inderst i hjulet er de tre rodsårsager/sindsgifte. Hane (begær), gris (dumhed) og slange (had). 

• Udenom dem er der mennesker som er på vej op eller ned i gennem genfødslerne.  

• Udenom er de fem genfødselstrin, dvs. det man kan blive genfødt som. 

• Yderst er årsagskæden/opståen i afhængighed. Uvidenhed, drifter, navn og form, menneskets 

bestanddele, menneskets seks sanser, berøring, følelse, tørst, vedhængen, tilblivelse, fødsel, 

alderdom og død.   

5.2.1 Pratitya-samutpada - opståen i afhængighed 

Indras net - fra hinduismen 

• Et net hvor der ved hvert hjørne er en diamant som skinner.  

• Den skinner ikke selv, men genskæret fra andre diamanter. 

• Ingen er i centrum og ingen kan skinne uden de andre.  

• Alle er afhængige af hinanden.  

• Dette kaldes opståen i afhængighed eller årsagskæden.  
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5.3 NIRVANA & SAMSARA 
Nirvana er en verden uden begreber, hvor samsara er en verden med begreber. 

Det betyder at når man er i Nirvana er man i den komplette intet/tomhed - hvilket er en buddhists største 

stræben. Når man er i samsara lader man sig ofte rive med af opture, nedture, stereotyper, kasseopdeling 

af godt og ondt, rigtigt og forkert. Ifølge buddhister er det i samsara man finder lidelse. Begge ”steder” er 

en sindstilstand.  

5.4 MEDITATION OG UDFRIELSE 
• Ikke det samme som at tænke og gruble over tingene. 

• At give slip og ikke være optaget af, hvad der sker i sindet.  

• Kommer i balance. 

• Man er ikke interesseret i tankerne, men hvorfor tankerne kommer og hvad de kommer af.  

• Beroligende meditation (shamatha):  

o Bruges til at gøre sindet roligt.  

o Nøgleord er fuldt nærvær og dyb afslapning.  

o Får afstand til følelser. 

o Bedre til at koncentrere sig.  

o Får mere energi og overskud til at hjælpe andre. 

o Man kan opnå at mestre de forstyrrende følelser, men man slipper ikke af med dem. 

o Giver dog den ro det kræver for at komme videre.  

• Indsigtsmeditation (vipashyana):  

o Bruges til at forstå den begrænsede forståelse af verden.  

o Såkaldte ”aha-oplevelser”. 

o Indsigt er når man forstår noget, fuldstændig sandt og i det øjeblik overhovedet ikke er i 

tvivl.  

o Man søger den vedvarende oplevelse af indsigt. En slags ”aha-oplevelser” i en lang kæde.  

5.5 DHARMA 
Læren/levereglerne. 

• Dharma karakteriserer livet som duhkha - dvs. livet fra fødsel til død som lidelse.  

• Mellem menneskets situation og det de opfatter som bedre.  

• Søger efter større tilfredshed holder mennesket i duhkha samt forestillingen om at man har et 

”jeg”/atman. 

• Atman eksisterer ikke - kun sjælelige tilstandsformer - i stedet findes ”ikke-jeg”/anatman.  

• Alt er under konstant udvikling (anitya) og derfor er det lidelse at knytte sig til et fysiske liv. I stedet 

må det absolutte liv findes i meditationen.  

• Det absolutte kaldes ofte Sunyata - at erkende og forstå det absolutte tomhed - dette er ikke 

negativt men frisættende.  
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5.6 BENARES-TALEN 
Den vigtigste tale efter oplysningen, den såkaldte Benares-tale.  

• Talte om de fire ædle sandheder/realiteter. Sandheden om lidelsen (duhkha), årsagen, lidelsens 

ophør og vejen til lidelsens ophør 

• 1. Duhkha: At ønske sig de forkerte ting i livet. Oversat betyder det ”fejlagtig bestræbelse”. 

• 2. Uvidenhed. Det første led i årsagernes kæde. 

• 3. Man skal gøre sig uafhængig af begæret.  

• 4. Den otteledede vej. Visdom, moral, meditation. Alle tre er nødvendige for det ideelle liv.  

5.7 DUKHA (LIDELSE) - 4 ÆDLE SANDHEDER OG 8 LEDENDE VEJE 
• Dharma karakteriserer livet som duhkha - dvs. livet fra fødsel til død som lidelse.  

• Mellem menneskets situation og det de opfatter som bedre.  

• Søger efter større tilfredshed holder mennesket i duhkha samt forestillingen om at man har et 

”jeg”/atman. 

• Atman eksisterer ikke - kun sjælelige tilstandsformer - i stedet findes ”ikke-jeg”/anatman.  

• Alt er under konstant udvikling (anitya) og derfor er det lidelse at knytte sig til et fysiske liv. I stedet 

må det absolutte liv findes i meditationen.  

• Det absolutte kaldes ofte Sunyata - at erkende og forstå det absolutte tomhed - dette er ikke 

negativt men frisættende.  

De fire realiteter 

Sandheden om lidelse 
(dunkha) 

Alt i genfødslernes verden medfører 
lidelse. 
Man ser verden gennem lidelsens slør 
og vil derfor opleve en masse sygdom, 
alderdom og død. 

Fokuserer på og analyserer livets 
problem. 

Lidelsens årsag Begæret eller livstørsten er årsagen 
hertil. 
Ens egne behov er vigtigere end andres 
og derfor vil der opstå egoisme.  

Lidelsens ophør Modgiften er at udslukke begær og 
livstørst. 
Når man er fri for sløret og ser verden 
som den er, man har opgivet ideen om 
at man selv er vigtigere end andre. 

Fokuserer på at give løsningen. 

Midlet til lidelsens ophør At følge den ottedelte vej. 
Gennem meditation kan man blive fri og 
erkende sindet. 

Den otteledede vej 
Ret anskuelse At være bevidst om hvorfor det er 

vigtigt at meditere. At kunne skelne 
mellem nyttigt og unyttigt. 

Viden 

Ret beslutning At forholde sig til verden på den rigtige 
måde. Ikke at have tilknytning, modvilje 
og ligegyldighed overfor andre 
mennesker eller ting. 
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Ret tale At vide hvordan man skal udtrykke sig 
for at skabe forståelse. At tale sandt og 
opmuntrende til andre. 

Moral 

Ret handling At stoppe enhver form for negativitet. 
At være gavmild og venlig. 

Ret levebrød At være opmærksom på ikke at skade 
andre. 

Ret stræben At bruge de rette metoder for at opgive 
uønskede vaner. 

Meditation 

Ret opmærksomhed At koncentrere sig om meditation og at 
analysere ting korrekt. 

Ret koncentration Den rigtige form for meditation.  

5.8 MEDITATION SOM MIDDELVEJEN 
• Middelvejen er midlet til Nirvana.  

• Livet mellem luksus og fattig.  

• Denne vej er den rigtige og vil føre til Nirvana. 

 

• Beroligende meditation (shamatha):  

o Bruges til at gøre sindet roligt.  

o Nøgleord er fuldt nærvær og dyb afslapning.  

o Får afstand til følelser. 

o Bedre til at koncentrere sig.  

o Får mere energi og overskud til at hjælpe andre. 

o Man kan opnå at mestre de forstyrrende følelser, men man slipper ikke af med dem. 

o Giver dog den ro det kræver for at komme videre.  

• Indsigtsmeditation (vipashyana):  

o Bruges til at forstå den begrænsede forståelse af verden.  

o Såkaldte ”aha-oplevelser”. 

o Indsigt er når man forstår noget, fuldstændig sandt og i det øjeblik overhovedet ikke er i 

tvivl.  

o Man søger den vedvarende oplevelse af indsigt. En slags ”aha-oplevelser” i en lang kæde.  

5.9 ARHAT - OPLYST MUNK 
• En højerestående, oplyst munk, som har erfaret oplysningen.  

• Man tror ikke længere på et jeg og kan derfor ikke falde ned i lavere reinkarnationer.  

• Findes i Theravada-buddhismen.  

• Arhat = den ærværdige.  

• Munken skal adlyde fem skrifter:  

o Ikke spise på upassende tidspunkter, 

o Ikke tiltrække sig opmærksomhed ved dans, smykker eller usømmelig optræden, 

o Ikke benytte sig af høje og luksuriøse sæder, 

o Ikke ligge i store og magelig senge,  

o Ikke have noget med guld eller sølv at gøre (penge). 
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• Skal desuden leve under fuldstændig afholdenhed.  

• Frelsen kan kun opnås via munketilværelsen. Nonner må først reinkarneres som munke for at 

kunne ende som arhat.  

5.10 HINAYANA - LILLE FARTØJ (THERAVADA) 
• Den ældste retning af buddhisme. 

• Arhat er idealet =at blive et fuldt oplyst menneske. 

• Frelsen kan kun opnås via munketilværelsen.  

• Nonner må først reinkarneres som munke for at kunne ende som arhat.  

• Denne retning er mest for munke som dedikerer sit liv til frelsen/oplysningen.  

• Blev anset som en blanding mellem psykologi og filosofi. 

• Munke og nonner lever i klostre og ses som højere end almindelige mennesker.  

5.11 MAHAYANA - STORE FARTØJ 
Den største retning indenfor buddhisme. 

• Et indre ønske om at befri alle væsner fra samsara.  

• Boddhisattava er idealet = man vælger uselvisk at blive genfødt igen for at hjælpe andre. 

• Alle har muligheden for frelse med hjælp fra Buddha og boddhisattvaer. 

• Prajna: visdom. Karuna: medfølelse. 

o Disse skal balanceres da det ene ikke fungerer uden det andet.  

o Har man visdom men mangler medfølelse vil man opfattes som kynisk. Har man medfølelse 

men ikke visdom vil man opfattes som sentimental og ude af stand til at hjælpe andre. 

• Sunyata: læren om altings tomhed. 

o Tomheden (som begreb er absolut) kan kun eksistere hvis det er i relation til noget. 

Eksemplerne i teksten forklarer hvordan noget kun kan være noget, hvis det er det i forhold 

til noget andet.  

• Munke og nonner lever som en del af samfundet og ses som lige mennesker.  

5.12 NIRVANA 
Nirvana er målet. Her er ingenting, intet sted, ingen lidelser, ingen sanser - blot tomhed.  

Theravada: En slukning af begæret og den følelsesmæssige vedhængen ved personer og ting.  

Mahayana: Erkendelse af tomhedsbegrebet. Samsara og nirvana er to sider af samme sag. Grundlaget er 

tomhed, vejen er tomhed og målet er tomhed.  

Vajrayana: Forestillingen om subjekt og objekt opløst i en større enhed af ubegrænset åbenhed og klarhed. 

  



LOUISE F JENSEN 
EKSAMEN 2018 

RELIGION 

 

 

2
2

 

5.13 AN-ATMAN OG SUNYATA - TOMHED 
• Sunyata: Læren om altings tomhed.  

o Tomheden (som begreb er absolut) kan kun eksistere hvis det er i relation til noget. 
Hvordan noget kun kan være noget, hvis det er det i forhold til noget andet.  

• An-atman: ”Ikke-jeg”.  
o Det modsatte af atman.  
o Atman er ”jeg”/sjæl”, det som er uforanderligt i verden.  
o Den evige kerne i mennesket.  

5.14 BODDHISATVAER OG BUDDHA-NATUR 
• Vælger man at blive genfødt igen efter at gave ”fuldendt” livshjulet, er man Bodhisattva. 

• Bodhisattva’er har afgivet et løfte om at hjælpe andre til at erkende sindets natur/komplet 

oplysning. 

• Lama betyder guru/oplyst munk.  

• Dalai lama og Panchen lama. Den ene leder efter den anden/den nye. De to titler er forbundet til 

hinanden, men der kan kun være en ad gangen. 

• Lama er en titel og følger derfor forskellige mennesker.  

Også Buddha er en titel og betyder oplyst/oplyst udover det sædvanlige. Har nået Nirvana.  

• Bodhisattva’er har afgivet et løfte om at hjælpe andre til at erkende sindets natur/komplet 

oplysning.  

• Disse skal hjælpe andre væsner ud af samsara - livshjulet.  

• De himmelske boddhisattvaer er en slags gudelignende skikkelser, som skal hjælpe med oplysning 

og genfødsel. 

5.15 DE TRE JUVELER 
Den dogmatiske dimension: Buddha (den oplyste), Sangha (samfundet/klosteret) og Dharma 

(læren/leveregler).  

• ”Jeg tager tilflugt til Buddha, Dharma og Sangha”, siges når man fx konverterer til buddhismen. 

• Buddha: Fx en lama, en oplyst mester/lærer. Jo tættere man er på buddhaen des større chance er 

der for at man selv kan blive bedre oplyst - men ikke selv blive en buddha.  

• Dharma: Buddha kom med den efter han var blevet oplyst.  

De fire realiteter (for den ædle (den oplyste munk)). Den fjerne er middelvejen, og har otte led. 

(livshjulet) 

• Sangha: Det samfund, som buddhisten er en del af. Fx et kloster med én lama eller et kloster med 

mange lamaer.  

5.16 NON-DUAL BEVIDSTHED 
• Det paradoksale i udtrykket ”samsara er lig nirvana”.  

• Skal forstås som en overvindelse af dualismen. 

• Når subjekt og objekt smelter sammen.  

• Fx når en munk mediterer han på et tidspunkt få følelsen af at smelte sammen med statuen af 

buddha.  

• Nedbruddet af skellet mellem ”mig” og verden.  
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5.17 UPAYA - TEKNIKKER 
Et nyttigt middel. 

• Begreb fra mahayana-buddhismen.  

• Midler som fører til frihed fra genfødsler. Ikke midlet i sig selv, men midlet til at finde vejen.  

• Fx sutralæsning (de hellige skrifter), meditation, tro og handlinger.  

5.18 NIRVANISK, KARMISK OG APOTROPÆISK PRAKSIS 
Oprindeligt opdelt af antropolog Melford E. Spiro, da han studerede Theravadabuddhisme. De tre former 

kan observeres på tværs af de forskellige buddhistiske retninger.  

5.18.1 Nirvanisk buddhisme 

Praktiseres af religiøse specialister, fx munke eller, i vesten, konvertitbuddhister. Fokus på at slippe ud af 

samsara, død og genfødsel ved hjælp af meditation, for at opnå nirvana.  

5.18.2 Karmisk buddhisme 

Praktiseres af lægfolk, som ved hjælp af gode gerninger arbejder på at opnå en bedre position og bedre 

genfødsel via opsparede gerninger og god karma.  

5.18.3 Apotropæisk buddhisme 

Fokuserer på at forbedre livet i samsara ved hjælp af ritualer til at afværge sygdomme, beskytte mod 

dæmoner osv. Man tror på at man ved hjælp af diverse ritualer kan holde dårligdomme væk.  
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6 GODT TIL EKSAMEN 

• Klassiske tekster: Biblen, koranen fx -  

• Repræsentativ: En præst som repræsenterer religionen og derfor tolker fx biblen på sin måde 

 

• Præsenter/redegør for teksten/kilden (1½-3 minutter) 

• Resumer teksten (1-3 minutter) 

• Inddel teksten i afsnit - tolk og brug begreber og teori fra undervisningen. (8 minutter) 

• Vis struktur! 

• Perspektiver og diskuter til andet.  

• Saml op, konkluder 

 

Tolkning og kilde-præsentation er vigtig 

 

 

 


