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1. Indledning 

 Oplevelsen af Den aronitiske velsignelses (Num 6,24-26) gentagende recitering ved guds-

tjenesten i Den danske Folkekirke søndag efter søndag uden egentlig at gribe forståelsen og 

indholdet af Guds ansigt, som i denne står i en central rolle, har været startskuddet for mig til 

at arbejde med dette emne og i det hele taget været den motiverende faktor. Det har affødt en 

nysgerrighed efter at undersøge Guds ansigt nærmere, og arbejdet med skrifterne i GT har 

efterfølgende kastet lys ind over Guds ansigts væsentlige og centrale rolle for Israel. I arbejdet 

med de hebraiske grundtekster har det endvidere været overraskende, i hvor høj grad det he-

braiske ord for ansigt (~ ynp) i et anseeligt antal skriftsteder ikke er oversat med ordets egen-

tlige betydning (ansigt) i den danske oversættelse fra 1992 (DO92), men omskrevet betyd-

ningsmæssigt, hvilket har understreget denne undersøgelses relevans og herunder nødvendig-

heden af beskæftigelsen med de hebraiske grundtekster i forsøget på at indfange forståelsen af 

Guds ~y np. 

 Det er ordet ~ ynp, jeg vil undersøge i opgaven og primært Guds ~ ynp. Til at begynde med vil 

jeg undersøge betydningerne samt brugen af dette ord, idet jeg vil sætte forståelsen af det 

menneskelige ansigt i relation til Guds ansigt. Herunder vil jeg komme ind på hvilken rolle 

Guds væsen spiller i den gammeltestamentlige beskrivelse af Guds ansigt. Har Guds karakter 

og personlighed relation til Guds ~ ynp? Dette vil jeg således inddrage i undersøgelsen af de to 

fænomener, at Gud retter sit ansigt mod mennesket eller skjuler det.  

 Ved begge fænomener vil jeg undersøge hvilke årsager, som ligger til grund for, at Gud 

enten retter sit ansigt mod mennesket eller skjuler det, samt hvilke følger det indebærer. Efter-

som bestemmelsen af følgerne især i relation til Guds nådesblik er noget mere omfattende end 

årsagerne, vil der ligge forholdsvis mere vægt på disse. Her er det hovedsageligt Den aroniti-

ske velsignelse og Sl 80, der vil blive sat fokus på. Sluttelig vil jeg sammenholde resultaterne 

af disse to undersøgelser. 

 Det er min tese, at der er en velsignelse og herunder frelse forbundet med Guds ansigt. For 

mennesket må målet derfor være, at Gud retter sit nådesblik mod det, hvilket er baggrunden 

for, at jeg har valgt det mere positive ord, forudsætning i afsnit 4.2 frem for det mere negative 

ord, årsag, som derimod er anvendt i forbindelse med Guds vredesblik og det forhold, at Gud 

skjuler sit ansigt. I forbindelse med frelsen er det primært ordet h [wvt, samt andre afledninger 

af verbet [vy, som jeg vil beskæftige mig med. 

 Undersøgelsen vil udelukkende koncentrere sig om de kanoniske skrifter i GT, og jeg vil 

bestræbe mig på at inddrage repræsentative steder, som er væsentlige i relation til en 
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semantisk undersøgelse af Guds ~ ynp. Desuden vil jeg tilstræbe en tekstnær oversættelse af 

den hebraiske tekst, så den afspejler denne mest præcist. 

 

2. Terminologi 

2.1 Generelt om ~yn p1 

 Det hebraiske ord ~ ynp  er med sine over 2100 forekomster et af de mest hyppigt anvendte 

ord i GT. Det forekommer kun i pluralis og har en række betydninger. Først og fremmest 

anvendes det som betegnelse for forsiden af hovedet (og dermed ansigtet) på både dyr, 

mennesker, Gud og andre guddommelige væsner. Her er der tale om en kropslig anvendelse 

af ordet. Det kan imidlertid også optræde i svækket betydning, hvor ~ ynp således mister 

betydningen ansigt. Det forekommer eks. i 2 Krøn 19,7, hvor ~ y np  afm betyder personanse-

else, eller i synekdokisk betydning, hvor ~ y np  er udtryk for et menneske som helhed eller Gud 

selv (jf. Gen 44,26; Ex 33,14). Endelig kan ~ y np l ofte have betydningen foran (jf. Gen 33,3; 

Ez 9,6). Det kan være vanskeligt at afgøre, hvornår ordet optræder i svækket betydning eller 

ikke, hvorfor man må vurdere ud fra den enkelte kontekst. Desuden kan ~ynp  bruges i betyd-

ningen forside (eksempelvis forsiden af åbenbaringsteltet, Num 19,4) og i betydningen 

overflade (eksempelvis jordens overflade, Gen 1,29). Der er således ikke noget eksklusivt 

udtryk for Guds ansigt i GT. 

 Endelig er det værd at bemærke, at der er flere ting, der tyder på, at det hebraiske ord for 

øje (!y[) er synonymt med ordet ansigt (~ yn p)2. Foruden den rent anatomiske parallelitet, at 

øjnene er det mest centrale og udtryksfulde i ansigtet, er der flere skriftsteder, som vidner om, 

at de to ord står parallelt (se eks. Sl 34,16f.; Jer 16,17). 

 

2.2 Betydningspotentialer 

 Af de ca. 400 gange ordet forekommer som substantiv er det brugt mere end ¼ af gangene 

om Guds ansigt (jf. Simian-Yofre 2001, 591). Den gammeltestamentlige beskrivelse og brug 

af termen er altså hyppigt forekommende. 

 I beskrivelsen af Guds ansigt sker der en alludering til opfattelsen af det menneskelige 

ansigt. For at nå til bunds i ordets betydning, må vi derfor se på, hvad der i almindelig sprog-

brug kendetegner det menneskelige ansigt. Nogle af disse træk kommer også til udtryk i GT. 

                                                           
1 Følgende præsentation bygger på A.S. van der Woude 1976, 432ff. samt H. Simian-Yofre 2001, 589ff. 

2 Kjeld Nielsen 1989, 116; Woude 1976, 439f. 
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 For det første udtrykker et menneskes ansigt personlighed. Det kan udtrykke forskellige 

følelser og sindsstemninger såsom sorg (Gen 40,7), vrede (Dan 3,19), synd (Es 3,9) og er i det 

hele taget sjælens spejl (Ordsp 15,13). Ansigtet er individuelt præget og dermed kan én 

person skelnes fra en anden. Som nævnt bruges ~ ynp  netop som betegnelse for en person, 

eftersom et møde med en persons ansigt er et møde med vedkommende og dennes personlig-

hed. 

 For det andet udtrykker ansigtet fravær eller nærvær afhængig af ansigtets stilling. Hilser 

et menneske på en anden person, hvis ansigt er vendt bort, forekommer denne person ikke at 

være tilstede ved mødet mellem de to. Dette er således et udtryk for fravær og samtidig afvis-

ning og foragt (jf. 1 Kong 2,16.17.20; Es 53,3; Samuel Balentine 1983, 15f.). Sidder et kære-

stepar derimod over for hinanden og ser på hinandens ansigter, er der en nærhed mellem 

disse. Det menneskelige ansigt udtrykker således et menneskes nærvær, når det er vendt mod 

et andet menneske og fravær når det vendes bort. 

 For det tredje kan et ansigt udtrykke vrede mod eller utilfredshed med en anden person, 

ved at ens blik og dermed ansigtet bebrejdende er vendt mod et andet menneske. 

 De respektive forståelser af det menneskelige ansigt afspejles i beskrivelsen af Guds 

ansigt. Som vi skal se i afsnit 2.4, udtrykkes netop Guds personlighed gennem hans ansigt. 

Gud kan ligesom mennesket vende sit ansigt bort eller skjule det og er da udtryk for Guds 

fravær og dermed adskillelse mellem Gud og mennesket. Denne betydning vil jeg behandle i 

afsnit 3.2 og 5. Guds ansigt er endvidere udtryk for nærvær, på samme måde som menneskets 

ansigt er det, og afhængig af menneskets forhold til Gud og omgangen med ham medfører det 

enten udslettelse eller velsignelse, når Gud retter sit ansigt mod mennesket (se afsnit 3.1 og 

4). Den tredje opfattelse af ansigtet anvendes ligeledes om Guds ansigt, eftersom det kan 

rettes i vrede mod mennesket (jf. Lev 20,5; se i øvrigt afsnit 2.4.1 og 4.1 til denne betydning 

af ordet ~y np). 

 

2.3 Billedsprog eller konkret tale? 

 Er der tale om et billede eller en konkret opfattelse af ordet i forbindelse med Guds ansigt? 

Inden jeg forsøger at give et bud på dette, vil jeg først præcisere min forståelse af billedsprog i 

denne sammenhæng. 

 Det er i det hele taget med en vis ængstelighed jeg giver mig i kast med at kategorisere den 

gammeltestamentlige forståelse af Guds ~yn p, eftersom jeg er bange for, sprogligt set, at redu-

cere og indsnævre forståelsen af ordet, så det ikke er i overensstemmelse med bibelens egen 
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opfattelse. Guds ~ ynp er så betydningsmættet, at jeg oplever en begrænsning ved sproget i 

forsøget på at bestemme begrebet nærmere. Som nævnt sker der i beskrivelsen af Guds ansigt 

en alludering til det menneskelige ansigt, men der er imidlertid noget, man kun kan sige om 

Guds ansigt, som man ikke kan sige om det menneskelige og omvendt. Indholdet og betyd-

ningen af Guds ~y np transcenderer med andre ord sprogets formåen. 

 Jeg ønsker at afstå fra at bruge ordet metafor i denne kontekst, eftersom en metafor kan 

forstås som en erstatning for noget andet (selve sagen), hvorved sagen og billedet bliver 

tydeligt adskilte. Dette har tidligere været den gængse opfattelse af billedsproget i GT anført 

af bl.a. Adolf Jülicher og Johannes Lindblom (jf. Kirsten Nielsen 1985, 31f.) og i almen 

sprogbrug er det samme forståelse der gør sig gældende. Fremmedordbogen (Gyldendal) 

definerer også metaforen som et billedligt udtryk, hvor man erstatter selve sagen med et 

billede. Denne skarpe skelnen mellem billede og sag mener jeg ikke kan forekomme i forbin-

delse med termen Guds ~ y np. Jeg ønsker derfor ikke at aktivere denne erstatningsteoretiske 

synsmåde hos læseren ved at anvende ordet metafor, hvilket der hermed ellers kunne være 

basis for. Eftersom der for mig at se i sproget ikke findes et mere dækkende ord, vil jeg 

betegne Guds ~y np som et billede trods ordets begrænsning og utilstrækkelighed i denne 

kontekst. Selvom jeg bruger ordet billede, ønsker jeg ikke at udelukke muligheden for at tage 

det konkrete indhold af Guds ~ynp med ind i betydningsspektret.  

 Når de bibelske skrifter skal beskrive Gud, taler de for mig at se både konkret og billedligt. 

Eksempelvis opfatter jeg, at Moses’ skuen af Gud bagfra i Ex 33,19ff. og hans omgang med 

Gud i øvrigt under ørkenvandringen er udtryk for en konkretisering af Guds væsen. Andre 

steder skildres Gud billedligt bl.a. i form af en løve (Es 31,4; Am 3,8) og en fugl (Ruth 2,12; 

Sl 57,2). Billedsproget har været et nødvendigt hjælpemiddel for de bibelske forfattere i 

forsøget på at beskrive det ubeskrivelige og uforståelige, idet man således har kunnet benytte 

begribelige termer (jf. Kirsten Nielsen 1985, 34). På den anden side må billedets formål ikke 

reduceres til et pædagogisk hjælpemiddel, idet billedsproget derimod, som Eva Hessler med 

rette anfører (jf. Kirsten Nielsen 1985, 34), tjener til at udtrykke teologiske fundamentalud-

sagn. For, som jeg senere kommer ind på i afsnit 4.3, er det netop, hvad Guds ansigt er: et 

fundamentaludsagn når det gælder Israels velsignelse og frelse.  

 Hvad angår Biblens tale om Guds ~ yn p  foregår det for mig at se et udefinerligt sted mellem 

billedsprog og konkret tale. Det vil sige, at Guds ~ ynp  er mere end et ansigt i egentlig 

forstand, idet der er en række begreber knyttet dertil og en række associationer som udløses 

og aktiveres ved at bruge denne term. På grund af interaktionen mellem de enkelte 
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betydninger ved vi mere om virkeligheden, når vi har betragtet den gennem et billede (jf. 

Kirsten Nielsen 1985, 70). Dette ”mere” er for Guds ansigts vedkommende personlighed og 

nærvær, og som det fremgår af afsnit 2.4, udtrykker Guds ansigt endvidere lidenskabelighed 

og kærlighed. 

 På den anden side er Guds ~ y np mere end blot et billede på noget andet. Guds ~ ynp er ikke 

bare et metaforisk ornament for eksempelvis Guds nærvær. Men udtrykket kan være med til 

at illustrere flere betydningsnuancer på én gang, og det er netop hvad billedsproget formår. 

Som det er blevet beskrevet ovenfor betegner ordet ~ynp  ikke blot én ting, men en række 

aspekter ved Gud. I Lev 22,3 står: Sig til dem: Enhver af alle jeres efterkommere, der i alle 

kommende slægter kommer de helliggaver nær, som israelitterne helliger Jahve, og har 

urenhed på sig, det menneske skal udryddes fra mit ansigt. Jeg er Jahve! Hvis man havde 

undladt at bruge termen ynp (mit ansigt) i dette vers og eksempelvis i stedet brugt et ord i 

betydningen mit nærvær, ville alle de andre betydningsnuancer, som er knyttet til ordet ~ ynp 

ikke have været til stede. Da havde man ikke kunnet opfatte den personlige dybde, som netop 

ligger i ansigtet. Ej heller havde man haft de semantiske aspekter med, som er knyttet til 

ansigtet – eksempelvis den velsignelse, der er knyttet til det, at Guds ansigt er rettet mod 

mennesket, og den død, som i yderste konsekvens er forbundet med adskillelsen fra det. Ved 

at bruge dette billede, formår forfatteren at aktivere det forståelsesspektrum, som er knyttet til 

ansigtet og dermed at give en dybere beskrivelse og forståelse af Guds ~ ynp  og det gudsfor-

hold, som relaterer dertil.  

 

2.4 Brugen af Guds ansigt  

 Jer 21,10a giver udtryk for to sider af Guds ansigt: For jeg retter mit ansigt mod denne by 

til ulykke (h [r) og ikke til lykke (hb w j), lyder det fra Jahve3. Gud kan vende sit ansigt til det 

onde eller til det gode. Dette er en gennemgående tanke i GT. På den ene side er der noget 

frygteligt over Guds ansigt, eftersom intet menneske kan se hans ansigt og beholde livet (Ex 

33,20.23), og på den anden side beskrives det som en kilde til velsignelse og frelse, når han 

vender sit ansigt mod mennesket og lader det lyse (Num 6,25f.). Guds ansigt indeholder 

således et vredesblik og nådesblik på samme tid (jf. Woude 1976, 450; Christoph  Dohmen 

1998, 49).  

 Enkelte steder synes dog umiddelbart at modsige udtrykket fra Ex 33,20.23, at intet 

menneske kan se Guds ansigt og beholde livet. Det fremgår af steder, hvor mennesker taler 

                                                           
3 Am 9,4 og Sl 34,16f. indikerer samme dobbelthed.  
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ansigt til ansigt med Gud eller skuer ham (eks. Gen 32,31; Ex 24,9ff.; 33,11; Sl 17,15). Mødet 

mellem Gud og menneske er imidlertid ofte ledsaget af en sky (Ex 19,9; 24,16; Lev 16,13; 

Num 11,25) eller røg (Ex 19,18; Es 6,4), som skjuler synet af Guds ansigt og yder dermed en 

beskyttende distance i mødet mellem Gud og menneske (jf. Dohmen 1998, 36). Udtrykket: at 

blive set af Jahves ansigt (h wh y y np -ta h ar y), som betegner det at opsøge helligdommen for 

dér at være Gud nær (se afsnit 3.1), har verbet h ar i nifal og udtrykker dermed ikke, som 

DO92 angiver, en aktiv handling (at se Guds ansigt), men derimod en refleksiv (at lade sig se 

af Jahves ansigt) eller passiv (at blive set af Jahves ansigt) jf. Ex 23,15.17; 34,23f.; Deut 

16,16; 1 Sam 1,22 og Es 1,124. Det aktive aspekt (at se Jahves ansigt) kan normalt ikke lade 

sig gøre uden døden til følge. Det kan det refleksive/passive aspekt heller ikke undtagen under 

de rette omstændigheder (se afsnit 4.1 og 4.2). Job 33,26; Sl 17,155 og 63,3 har imidlertid 

verbet i qal og udtrykker dermed en aktiv skuen af Gud, hvilket er problematisk i lyset af eks. 

Ex 33,20.23. 

 Vi har set, at ansigtet er udtryk for personlighed. Ansigtet reflekterer menneskets sindelag. 

Om Guds personlighed og natur står der i Ex 34,14: For du må ikke tilbede nogen anden gud, 

for Jahve, hvis navn er >>Lidenskabelig<< (anq), er en lidenskabelig Gud. Gud tåler ikke, at 

israelitterne tilbeder andre guder, eftersom han er lidenskabelig/jaloux. Han tåler ingen synd, 

hvilket endvidere bunder i Guds hellighed. Dette hører til Guds personlighed og natur og 

reflekteres i den ene side i Guds ansigt. Det er bemærkelsesværdigt, at det er ansigtet og ikke 

eks. hænderne, som er det frygtindgydende ved Gud. Det er netop ansigtet, som udtrykker 

personligheden. I samme kapitel i Exodus hører vi også at Jahve er en barmhjertig (~ w xr) og 

nådig (! wnx) Gud… (Ex 34,6). Dette hører til den anden side af Guds personlighed og natur og 

kommer ligeledes til udtryk gennem hans ansigt. Når Gud retter sit ansigt mod et menneske, 

afføder det således velsignelse og frelse (se afsnit 4.3).  

 Denne dobbelte personlighed hos Gud afspejles således i hans ansigts to naturer: lidenska-

belighed og kærlighed/barmhjertighed. Dette vil jeg uddybe i det følgende. 

 

2.4.1 Guds vredesblik 

 Denne side af Guds ansigt er ikke det primære i nærværende opgave. Dog vil jeg kort 

                                                           
4 Det tekstkritiske noteapparat angiver dog en alternativ læsemåde til Deut 16,16, som har verbet i qal. Peshitta 
har ligeledes verbet i qal i Es 1,12, hvilket således udtrykker en aktiv skuen af Guds ansigt. Den massoretiske 
tekst har imidlertid verbet i nifal ved samtlige af de nævnte henvisninger. 
 
5 Her er brugt en form af verbet hzx. Alle andre steder i relation til det at skue Guds ansigt er der brugt former af 
verbet ha r. 
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skitsere den gammeltestamentlige fremstilling af denne betydning af Guds ansigt, eftersom 

jeg vil berøre dette i afsnit 4.1 til brug i undersøgelsen i 4.2.  

 Den umiddelbare kontakt med det hellige har dødelige konsekvenser. Det fremgår af 

Dohmens artikel, idet han henviser til Ex 33,20: Du kan ikke se mit ansigt, for intet menneske 

kan se mig og beholde livet (Dohmen 1998, 31f.). Det er der flere vidnesbyrd om i GT. Arons 

to sønner døde, da de frembar fremmed ild for Guds ansigt (Lev 10,1ff.) og levitterne fik 

skarpe instrukser omkring deres omgang med det højhellige, for at undgå døden (jf. Num 

4,17ff.). Der er en uforenelighed mellem det hellige (Gud) og det profane/syndige (menne-

sket). Derfor kommer Guds vredesblik til at fungere som en straffende side af Gud (jf. 

Simian-Yofre 2001, 602; Dohmen 1998, 49). Den fortærende ild, som udgår fra Guds ansigt 

(jf. Lev 9,24, 10,1f.; Sl 21,10; 68,3; Ez 15,7), er ifølge Dohmen et udtryk for Guds hellighed 

(Dohmen 1998, 34). Ilden er fortærende, idet det syndige må renses væk! Dette er baggrunden 

for folkenes udbrud i Bet-Shemesh: Hvem kan bestå for Jahves, denne hellige Guds ansigt? 

(1 Sam 6,20a). Hermed er underforstået, at ingen kan6, eftersom ethvert menneske er under-

lagt synden jf. Sl 143,2b: For ingen som lever, er retfærdig for dit ansigt. 

 Det er altså synden, som er årsag til menneskets frygt for Guds ansigt, der således bliver en 

trussel for mennesket i mødet mellem det hellige og profane/syndige (jf. Sl 80,17; 90,7f.) og 

Guds ansigt kommer dermed til at fremstå som en rædsel (jf. Es 2,10.19.21). Således skjulte 

Adam og Eva sig for Guds ansigt i Haven (Gen 3,8); Kain efter mordet på sin bror (Gen 

4,14); Moses sit ansigt ved den brændende tornebusk (Ex 3,6); Gideon frygtede for sit liv, da 

han mente at have set Jahves engel ansigt til ansigt (Dom 6,22) ligesom Esajas gjorde, da han 

i et syn så Gud sidde på tronen, eftersom han var en mand med urene læber (Es 6,1-5).  

 

2.4.2 Guds nådesblik 

 Eftersom det primært er Guds nådesblik, som er genstand for undersøgelse i opgaven, vil 

jeg her blot optegne hovedlinjerne i brugen af Guds ansigt (se i øvrigt afsnit 4 og 5). 

 Det er en hovedtanke i GT, at velsignelse er forbundet med Guds ansigt. Dette kommer til 

udtryk gennem to vinkler. Positivt – at Gud har sit ansigt vendt mod mennesket og lader det 

lyse. Ludwig Köhler omtaler Guds ansigt som åbenbaringen af Guds nåde (Köhler 1936, 

109). Som afsnit 4.2 vil vise, er der en forudsætning for, at Guds ansigt bliver en åbenbaring 

af hans nåde og ikke hans vrede (jf. afsnit 2.4.1 og 4.1). Kun når folket lever i pagtstroskab 

mod Gud kan han vende sit ansigt og lade det lyse over mennesket, som således medfører 

                                                           
6 Ezra 9,15b giver eksplicit udtryk herfor: Se, nu er vi for dit ansigt i al vor skyld; for ingen kan bestå for dit 
ansigt pga. dette. 
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velsignelse. Her er Num 6,24-26 samt Sl 80 særlig interessant (se afsnit 4). 

 Guds nådesblik belyses også negativt ud fra det fænomen, at han kan skjule sit ansigt eller 

vende det bort. I denne situation fratager Gud sin velsignelse, som ellers ville være over 

folket. Årsagerne og konsekvenserne heraf siger således noget om, hvad folket går glip af når 

han fraholder folket dette (se afsnit 5). 

 

3. Guds ansigt - nærvær eller fravær  

 Efter nu at have optegnet betydningen og brugen af Guds ~ ynp vil jeg fortsætte undersøgel-

sen af Guds ansigt mht. årsagen til og følger af, at Gud retter sit ansigt mod eller skjuler det 

for mennesket. Inden da, vil jeg dog først se nærmere på Guds ansigt som udtryk for hans 

nærvær og fravær, som en forberedende analyse til afsnit 4 og 5. Guds ansigt handler i høj 

grad om Guds nærvær, når ansigtet er vendt mod mennesket. Det ses i Sl 69, hvor Guds ansigt 

i v. 17 netop er underforstået i ordet hn p: Vend dig (h np) til mig efter din store barmhjertighed. 

Bønnen fortsætter i v. 19: Vær mig nær…. V. 18 er klinet ind mellem de to nævnte vers, hvor 

salmisten beder om Guds nærvær – blot negativt: Og skjul ikke dit ansigt for din tjener…. Når 

ansigtet skjules eller vendes bort, er det således udtryk for Guds fravær. Disse to betydninger 

af ansigtet vil jeg se på i det følgende.  

 

3.1 Guds nærvær 

 I GT beskrives Guds nærvær i særlig grad under ørkenvandringen at være knyttet til åben-

baringsteltet og i kongetiden til templet i Jerusalem på Zions bjerg. Dette sted udvalgte Gud 

sig som sin bolig (jf. Ex 25,8; Sl 132,13). Helligdommen var et middel til, at Gud kunne være 

i folkets midte (jf. Num 35,34) og således være israelitterne nær. Helligdommen var med 

andre ord stedet for deus praesens. Dog var Gud ikke begrænset til dette sted. Flere steder 

udtrykkes Gud som allestedsnærværende. Sl 139,7f. beskriver det således: Hvorhen skal jeg 

gå fra din Ånd, og hvor skal jeg flygte hen for dit ansigt? Hvis jeg farer op til himmelen, så er 

du der, og reder jeg mit leje i dødsriget, se, da er du dér. (se desuden Sl 27,1; 121,5; 138,7). 

 Gud gav Israels mænd befaling om tre gange om året at drage op for at blive set af Guds 

ansigt i forbindelse med valfartsfesterne (jf. Ex 23,17; 34,23f.; Deut 16,16). Man skulle stedes 

for Guds ansigt i helligdommen, hvor Gud var nærværende. I Salmernes Bog finder vi adskil-

lige valfartssalmer (Sl 120-134). Der er en glæde knyttet til denne valfart (jf. Sl 42,5; 122,1), 

og helligdommen er i det hele taget genstand for salmistens længsel (jf. Sl 23,6; 27,4; 84,3.11; 

137,1), eftersom Guds nærvær i særlig grad opleves på dette sted. Denne længsel efter og 

glæde over Guds nærvær er udtryk for et personligt gudsforhold (jf. Holt m.fl. 2002, 101). 
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Salmernes Bog slutter med en række salmer, hvor Gud lovprises. Måske er dette kulmina-

tionen på valfarten. Målet er nået i helligdommen: Guds nærvær! Dette fællesskab med og 

personlige forhold til Gud er kun muligt, når man lever i pagt med ham, eftersom erfaringen 

af Guds nærvær er konsekvensen af, at Guds ansigt er vendt mod det pågældende menneske. 

 Denne valfart til helligdommen i Jerusalem er ifølge Reindl én af i alt fire betydninger af at 

søge (vqb) Guds ansigt. I Ex 33,7 er søgningen af Guds ansigt netop knyttet til åbenba-

ringsteltet, og i 2 Krøn 11,16 er det knyttet til templet i Jerusalem7. De 3 andre betydninger er 

at spørge (vr d) Gud (jf. Sl 105,3f.), omvende sig (b wv) til Gud (jf. 2 Krøn 7,13f.; Hos 3,5; 

7,10) samt vedblivende (dymt) at holde sig til ham (jf. 1 Krøn 16,11; Sl 105,4; Reindl 1970, 

173). De to første udtrykker en konkret handling mens den tredje udtrykker hjertets holdning 

overfor Gud. At søge Guds ansigt er således generelt et udtryk for at omvende sig til Gud, 

søge Guds nærvær og derpå vedblivende at holde sig til ham. Vendingen – at søge Guds 

ansigt - udtrykker således igen det personlige forhold mellem menneske og Gud.  

 Som vi skal se på i afsnit 4 er der i GT flere eksempler på, at Gud vender sig til mennesket 

og lader sit ansigt lyse over det. Denne handling fra Guds side er ifølge Reindl et udtryk for 

en særlig betoning af Guds nærvær og virkelige tilstedeværelse (Reindl 1970, 163). Hvor Gud 

lader sit ansigt lyse, dér er Gud nærværende. Men i hvilke situationer er der grundlag for 

dette? Det vil jeg se nærmere på i afsnit 4.2. 

 Alt i alt skinner det faktum i øjnene, at det i Salmernes Bog overvejende er uproblematisk 

at være Gud nær – at søge og blive set af Guds ansigt. Dette står umiddelbart i skarp kontrast 

til eksempelvis Mosebøgernes tale om dødens øjeblikkelige konsekvens som følge af menne-

skets møde med Guds nærvær. 

 
3.2 Guds fravær 

 I de tilfælde, hvor Guds ansigt ikke lyser over mennesket er Gud ikke nærværende. Her har 

Gud enten skjult sit ansigt, vendt det bort, eller mennesket er blevet kastet bort fra Guds 

ansigt. Gud er således ikke nærværende eftersom Gud og mennesket er blevet adskilt.  

 Adskillelsen udtrykkes især igennem det fænomen, at Gud skjuler sit ansigt (jf. Balentine 

1983, 56.68). I Deut 31,17f. står udsagnene: Jeg vil forlade dem og skjule mit ansigt for dem 

parallelt. Han fjerner sig således fra folkets midte (jf. v.17). Gud har trukket sit nærvær og sin 

tilstedeværelse tilbage. Når Gud endvidere i Ez 7,22 vil vende sit ansigt bort fra folket, 

resulterer det i Guds rømning af templet i Jerusalem. Konsekvensen er, at Gud ikke længere er 

                                                           
7 Disse to steder nævnes der dog ikke, at man søger Guds ansigt - blot at man søger Gud. Disse to udtryk står 
dog parallelt jf. afsnit 2.2. 
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nær.  

 1 Kong 9,4ff. opregner to muligheder: 1. at vandre for Guds ansigt [dvs. i Guds nærvær] 

med oprigtig hjerte eller 2. vende sig bort fra Gud og dyrke andre guder. Det sidste vil resul-

tere i bortkastelse fra Guds ansigt – altså en adskillelse fra Gud (se også 2 Kong 17,15-23; 

24,20). Da lyser Guds ansigt ikke længere over Israel. Gud viser dem ryggen frem for ansigtet 

(jf. Jer 18,17). Der er således ikke længere forbindelse mellem Gud og folket, idet forholdet er 

brudt. Gud er fraværende. I afsnit 5 vil jeg uddybe dette nærmere. 

 

4. Gud retter sit ansigt mod mennesket 

4.1 Årsagen til Guds vredesblik 

 Det fænomen, at Gud retter sit ansigt mod mennesket, kan både være udtryk for Guds 

vrede og dom samt være udtryk for Guds nåde og barmhjertighed (se afsnit 4.2; Reindl 1970, 

116f.). Reindl giver imidlertid ikke noget bud på årsagen hertil, hvilket jeg vil forsøge i det 

følgende i bestemmelsen af årsagen til Guds nådesblik. Årsagen til Guds vredesblik siger 

nemlig noget om forudsætningen for, at Gud i nåde kan lade sit ansigt lyse over mennesket 

(Num 6,25). Hvornår kan vredesblikket vendes til nådesblikket8? 

 I afsnit 2.4 berørte jeg kort Guds ansigts to naturer, der begge er en del af Guds personlig-

hed. Begge kommer til udtryk gennem Guds ansigt. Heri ligger nøglen gemt til forståelsen af 

årsagen til henholdsvis Guds vredesblik og nådesblik.  

 Gud er på den ene side en hellig (vwdq) Gud (jf. 1 Sam 2,2; Sl 99,3; Es 6,3), for hvis ansigt 

et syndigt menneske ikke kan bestå (Ezra 9,15). Det syndige/profane og det hellige er som ild 

og vand, som under ingen omstændigheder kan forenes. Det syndige bliver tilintetgjort i Guds 

nærvær. Således er synden i almindelighed årsag til Guds vrede og åbenbarer Guds vredesblik 

– den straffende side af Guds ansigt. Dette fremgår af Lev 10,1f.; 17,10; Ezra 9,15; Sl 90,7f.; 

Sl 101,6f.; Es 6,5. I sådanne situationer fungerer Guds ansigt som en fortærende ild. At stå for 

Guds ansigt – at være i hans nærhed har umiddelbart kun én konsekvens: døden.  

 Til Guds hellige side hører også hans lidenskabelighed. Gud er en lidenskabelig Gud (jf. 

Ex 34,14), hvilket giver sig udslag i jalousi over afgudsdyrkelse (jf. Deut 6,14f.). Denne synd 

i partikulær forstand er ligeledes årsag til, at Guds ansigts straffende side kommer til udtryk 

(jf. kontekstuel læsning af Lev 20,2-6; Es 2,8-10; Jer 5,22; Ez 15,7; Ez 20,35). Men Gud er 

samtidig en nådig og barmhjertig Gud (Ex 34,6), som lader sit ansigt lyse over sin tjener 

                                                           
8 Følgerne af vredesblikket er entydig negative i form af død og tilintetgørelse, og jeg henviser her til afsnit 2.4.1 
for behandling af dette.  
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(Num 6,25f.). Men hvad er forudsætningen for, at denne anden side af Guds ansigt kan åben-

bares? Hvornår er Guds ansigt ikke som en fortærende ild?  

 

4.2 Forudsætningen for Guds nådesblik 

 En del af svaret finder vi i årsagen til den frygtelige og straffende side af Guds ansigt 

(vredesblikket), som det lige er blevet beskrevet: synden i universel forstand og afguds-

dyrkelse i partikulær forstand. Denne årsag siger samtidigt implicit noget om, hvad der skal 

til, for at Gud i stedet retter sit nådesblik imod mennesket. 

 Som det fremgik af afsnit 2.4.1 fremstilles synden som en karakter hos mennesket, hvorfor 

det der skiller mennesket fra Guds nærvær ikke uden videre kan fjernes. Gud giver imidlertid 

folket en instans, hvorved synden ikke bliver fjernet, men forsonet, nemlig offerkulten. 

Talrige steder nævnes det, at ofringerne skal gøres for Guds ansigt (jf. Lev 1,5.11; 4,4.15; 

6,18; 14,31; 16,13). Når dette må foregå for Guds ansigt, er det et udtryk for at det skal ske i 

Guds påsyn, eftersom Guds ansigt bliver formildet gennem offeret. Det er offeret, som tager 

imod Guds vrede9. Lev 9,23b-24a er et godt eksempel på, hvad offeret udretter: Da viste 

Jahves herlighed sig for hele folket, og ild fór ud fra Jahves ansigt og fortærede brændofferet 

og fedtstykkerne på alteret. Ilden fra Guds ansigt fortærede ofrene. Det var ikke folket, som 

blev genstand for Guds vrede, men ofrene. På den årlige forsoningsdag bliver folket ligeledes 

renset for alle deres synder (jf. Lev 16,30), og offeret ses generelt som et forsonende middel, 

hvorved mennesket får tilgivelse, hvilket sætter mennesket i stand til at bestå for Guds ansigt 

– være i hans nærvær (jf. Lev 5,26; 10,17; 14,31; Num 15,28). Det er altså folkets synder, 

som bliver sonet i offeret. Synden, som vi har set det, er årsagen til, at Guds vrede bliver 

ægget. Synden er netop det, der skiller mennesket fra Gud. Når offerkulten håndhæves, er 

Guds ansigt over for mennesket ikke længere en fortærende ild. Da har vreden fået afløb i 

offeret10.  

 På samme måde skulle Aron have syndoffer og brændoffer med sig ind i helligdommen, 

når han skulle ind i det allerhelligste – ind i Guds nærvær (Lev 16,2f.). Offeret er således 

midleren mellem den hellige Gud og det syndige menneske, så folket kan være i Guds 

nærhed. Dette er også baggrunden for Guds befaling til israelitterne i Ex 23,15b: Tomhændet 

                                                           
9 GT tegner dog ikke noget entydigt billede af, hvorledes man formilder (hl x) Guds ansigt. Offeret synes at være 
på tale i 1 Sam 13,12, bønnen i Ex 32,11; 1 Kong 13,6; 2 Krøn 33,12f.; Mal 1,8ff., mens det er usikkert hvad der 
af de to hentydes til i 2 Kong 13,4; Jer 26,19; Zak 7,2; 8,22 og Dan 9,13 (se i øvrigt Reindl 1970, 175ff.). Under 
alle omstændigheder er det bemærkelsesværdigt, at det er Guds ansigt, som bliver formildet, og at der er andet 
end offeret, som kan formilde Guds ansigt, nemlig bønnen, som er et udslag af et personligt gudsforhold.  
 
10 Samme tanke om soning af synd udtrykkes i Es 6,5ff. 
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må ingen blive set af mit ansigt (se også Deut 16,16).  

 Den anden årsag til, at Gud vender sit vredesblik mod mennesket er som nævnt afgudsdyr-

kelsen. Når Israel falder i afgudsdyrkelse, lever det ikke i pagten, hvor Israel er Guds folk og 

Jahve er dets Gud (Ex 6,7 jf. Gen 17,7; Ex 20,3). Forudsætningen, for at ofrene har gyldighed, 

er, at folket ikke bryder pagten. Ofrene og pagten kan ikke adskilles11. 

 Som vi i afsnit 4.3 skal se, er velsignelse den primære følge af Guds nådesblik. Verbet $r b  

(velsigne) optræder ifølge Marjo Korpel ofte sammen med verbet r mv (bevare/overholde) 

med forskellige subjekter (Korpel 1989, 5). Gud vil velsigne ($r b), såfremt folket vil 

overholde (r mv) hans lov og pagt. Således er velsignelsen i Lev 26,4ff.; Deut 28,3ff. og 30,16. 

betinget af folkets overholdelse af loven og dermed pagten jf. Lev 26,3; Deut 28,1.2.9.13 og 

30,16. Pagtstroskaben og Guds nådesblik hænger således sammen. Pointen er altså, at efter-

som offerkulten således er en del af pagten mellem Gud og Israel er det i særdeleshed 

pagtstroskaben hos folket, som er forudsætningen for, at Guds vredesblik ikke går ud over 

mennesket, men at Gud derimod kan vende sit nådesblik mod det i stedet. 

 I det foregående er forudsætningen, for at Gud kan vende sig mod mennesket og lade sit 

ansigt lyse, uden at mennesket omkommer, primært belyst negativt ved at se på årsagen til 

Guds vredesblik, samt hvilken formildende omstændighed der eksisterer, for at Guds ansigt 

ikke bliver til udslettelse for mennesket. I det følgende vil jeg belyse forudsætningen positivt. 

 Mange af de steder, hvor der eksplicit tales om, at Gud vender sig mod mennesket og lader 

sit ansigt lyse, er der reelt tale om et ønske eller håb fra den bedende (jf. Sl 31,17; 67,2; 

80,4.8.20; 119,135). I disse situationer kan man af den bedendes argumentation udlede noget 

omkring forudsætningen for, at Gud lader sit ansigt lyse over mennesket. Eksempelvis er 

salmisten begrundelse i Sl 31,17, at han er Guds tjener (db [). Han er en tro undersåt mod sin 

Gud i modsætning til sine fjender, som er ugudelige (~ y[vr) (jf. v.18). Dette er argumentet og 

forudsætningen, for at Gud kan rette sit ansigt mod ham. Sl 119 er en lang lovprisning af 

Guds lovbud, og argumentet her er det samme. Salmisten higer efter at leve efter Guds ord og 

love (v.124f.; v.133), hvorfor Gud skal lade sit ansigt lyse over sin tjener (v.135), så fjenden 

ikke får magt over ham. Konteksten for Num 6,24-26 er tjenesten i åbenbaringsteltet. Denne 

velsignelse, som indebærer at Gud lader sit ansigt lyse over mennesket (v.25) og løfter 

ansigtet mod det (v.26), er således knyttet til kulten, ligesom de fleste af salmerne i øvrigt 

                                                           
11 Ofrene og pagten hører nødvendigvis sammen, eftersom offerforordningen er en del af selve pagten. Nogle 
salmer og profeter synes imidlertid at forkaste denne offerkult (jf. Sl 50,8-14; 40,7; Am 5,21f.). De afviser i 
hvert fald ofre uden pagtstroskab, eftersom disse betragtes som værende tomme ofre (jf. Es 1,13; Jer 7,21ff.; Hos 
6,5f.). 
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menes at være det. 

 Sl 68,3f. udtrykker det således: Ligesom røg drives bort, så driver du dem bort. Ligesom 

voks smelter for ild, forgår de ugudelige (~ y[vr) for Guds ansigt, og de retfærdige (~ yqy dc) 

glæder sig, de jubler for Guds ansigt og fryder sig med glæde. Ugudelige og dermed troløse 

går til grunde for Guds ansigt. For disse er Guds ansigt som en fortærende ild. De retfærdige 

er de pagtstro, som lever deres liv i overensstemmelse med Guds pagt (jf. Kraus 1989a, 88). 

For disse gælder det derimod, at de kan fryde og glæde sig for Guds ansigt – være i Guds 

nærvær12. 

 Som det fremgik af afsnit 2.1, er der en parallelitet mellem Guds ansigt (~ ynp) og øjne 

(yny[). I Sl 34 er Jahves øjne vendt til de retfærdige (v.16), og hans ansigt er imod dem, som 

øver ondt for at udslette deres minde på jorden (v.17). Her er de som øver ondt udtryk for 

troløshed mod pagten eller fjender af Gud. Disse går til grunde for Guds ansigt. Det er 

derimod på de trofaste i landet, Guds [nådige] øjne hviler. (Sl 101,6). Gud vender altså sit 

nådesblik mod det menneske, som er trofast mod hans pagt. 

 Forudsætningen for, at Gud kan rette sit ansigt til det gode og ikke til det onde (modsat i 

Jer 21,10) er altså, at folket er tro mod Guds pagt, hvilket er manifestationen af et personligt 

forhold til Gud, og at folket praktiserer den af Gud givne offerkult, hvilket muliggør folkets 

sameksistens ham. Dermed kan Gud bo i folkets midte, og folket kan være i Guds nærhed 

uden at blive fortæret af hans ansigt. Da bliver Guds straffende side vendt til hans nådige og 

barmhjertige sindelag. Denne forudsætning forekommer mig således at være broen mellem de 

to tilsyneladende forskellige tanker i GT omkring Guds ansigt (jf. Ex 34,6.14), som netop 

afspejler Guds to naturer og sindelag – Guds personlighed13. 

 Vi har nu set på forudsætningen for, at Guds ansigts nådige side er vendt mod mennesket. I 

det følgende vil jeg se på konsekvenserne af dette. Hvad er følgerne af, at Guds nådesblik 

hviler på mennesket. 

 

4.3 Følger af Guds nådesblik 

Num 6,24-26 

 Til udgangspunkt for denne undersøgelse har jeg valgt Den aronitiske velsignelse fra Num 

6,24-26, eftersom Guds ansigt er yderst central i denne tekst, da ~yn p omtales to gange. Dens 

                                                           
12 Samme tanke er i Sl 24,3ff. 

13 Denne forenelighed mellem Guds ansigts to naturer afspejles også i det forhold, at Gud af barmhjertighed og 
kærlighed til folket må skjule sit ansigt i de perioder, hvor Israel er forfaldet til afgudsdyrkelse (se afsnit 5). 
 



 16 

virkningshistorie er omfattende og ses bl.a. i Sl 31,17; 67,2; 80,4.8.20; 119,135 og Dan 9,17. 

Velsignelsen lyder: Jahve velsigne dig og bevare dig; Jahve lade sit ansigt lyse over dig og 

være dig nådig; Jahve løfte sit ansigt mod dig og give dig fred.   

 Velsignelsens form og struktur fortæller noget væsentligt om velsignelsen. Den treleddede 

opbygning er noget af det første, der springer én i øjnene. Leddene består af henholdsvis 3, 5 

og 7 ord / 15, 20 og 25 radikaler. Strukturen indikerer således en progression i velsignelsen 

frem mod et klimaks i det sidste led. Hvert led består af to udsagn, hver med sit jussiv-

verbum, som står parallelle (parallelismus membrorum). Til disse udsagn er knyttet et suffiks 

i 2. person, singularis (dig), som udtrykker intimitet og personligt fællesskab mellem Gud og 

den velsignede, hvilket åbner for såvel individuel som kollektiv brug af velsignelsen (jf. 

Miller 1975, 243f.). For alle tre led er det vigtigt at bemærke den klare understregning af 

Guds navn, hwh y, som nævnes eksplicit i alle tre led, og som er subjekt for samtlige verber. 

Denne emfatiske gentagelse, der rent grammatisk er overflødig, understreger sammen med det 

hebraiske ord y na i v. 27 - Jahve, som kilden til velsignelsen. Denne velsignelse viser sig at 

være tæt knyttet til Guds ansigt, som nævnes i 2. og 3. led.  

 

1. led: Jahve velsigne dig og bevare dig. Det hebraiske ord $r b danner grundlag for betegnel-

sen af disse tre vers som en velsignelse. Ordet udgør i v. 23 og v. 27 et inclusio for selve 

velsignelsen (v.24-26). På sin vis er hele Den aronitiske velsignelse én lang udfoldelse af 

dette første og sidste verbum, $rb, og af den grund finder jeg det nødvendigt at undersøge 

dette ord og begreb nærmere. 

 

Ekskurs: Velsignelse i GT 
 Den egentlige velsignelse (h kr b) har sin oprindelse i Gud. Mennesker kan også 
velsigne, hvilket dog mere har karakter af et ønske (1 Kong 10,9; Ruth 2,19), en 
lovprisning (Gen 14,20; 1 Sam 25,32) eller blot en videreførelse af, hvad Gud har 
meddelt (Num 24,3-10 jf. 22,18.38) eller forjættet (Gen 27,27ff. jf. 12,1ff.). 
 I skabelsen velsignede Gud alle de levende væsner – både dyrene og menneskene 
(Gen 1,22.28). Hertil var knyttet et løfte om frugtbarhed og dermed mangfoldighed, 
så dyrene og menneskene kunne opfylde havene og jorden. Til velsignelsen er der 
således knyttet en frugtbargørelse fra Guds side, som har en universel karakter. Dette 
aspekt af velsignelsen videreføres i partriarkhistorien, idet frugtbarheden spiller en 
afgørende rolle i udvælgelsen af Israels folk (det mindste af alle folk), der tager sin 
begyndelse i Abraham, som Gud ville gøre til et stort og talrigt folk (Gen 12,1f.; 
22,17), idet han velsignede Abraham og sin dengang ufrugtbare hustru, Saraj (Gen 
17,16)14. Slægtens videreførelse og beståen i form af efterkommere er altså et 
grundmotiv i velsignelsen.  

                                                           
14 Frugtbarheden er det egentlige i velsignelsen ifølge Claus Westermann (jf. Westermann 1968, 25). 
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 Med til velsignelsen hører desuden rigdom og velstand (Gen 24,35; Sl 112,2f.), 
godt helbred (Deut 7,15), skænkelse af landet (Gen 48,3f.; 35,9ff.), fordrivelse af 
fjender (Num 24,17ff.; Deut 28,7), Guds omsorg (Num 6,24; Sl 121), fred (Sl 29,11) 
og er i det hele taget udtryk for medgang og lykke i alle henseender (Gen 24,1; Deut 
28,12b). I Deut 4,13 samt 28,4 hører vi endvidere om, at agerjorden og husdyrene 
bliver velsignet, og i 28,12 velsigner Gud med regn. Dette danner grundlag for at 
definere velsignelsen nærmere som livets kerne – en kraft til livets opretholdelse (jf. 
Westermann 1968, 25). I Deut 30,16 er velsignelsen bl.a. knyttet til det at leve og i v. 
19 sidestilles velsignelsen direkte med selve livet (se også Westermann 1968, 25). 
 Westermann skelner mellem frelsen (af verbet [vy) og velsignelsen, idet han defi-
nerer frelsen som en punktuel begivenhed og velsignelsen som en vedvarende, 
universel handling fra Gud (Westermann 1985, 88f). I de tekster, som jeg har arbejdet 
med, er frelsen imidlertid tæt forbundet med velsignelsen, hvilket jeg vil komme ind 
på senere. Frelsens tilknytning til velsignelsen fremgår af bl.a. Sl 3,9; 28,9 og Zak 
8,13, hvor de to begreber står parallelt. Ligesom velsignelsen har Gud som subjekt, er 
det også Gud, der giver frelsen (jf. Sl 38,23; Es 43,11). Frelsen er i GT først og 
fremmest redning fra forfølgere og fjender (Dom 10,12; Sl 18,4; 142,7). Således 
frelste Jahve Israel fra egypternes hånd (Ex 14,30). Frelsen er dermed en forudsæt-
ning for, at Israel ikke bliver undertrykt af fjender i landet men kan leve i fred (~ w lv). 
Denne ~w l v beskrives endvidere flere steder som en manifestation af velsignelsen. 
~ wl v fremgår eksplicit af Lev 26,3ff.; implicit af Deut 7,12ff. og 28,3ff. og repræsen-
terer klimakset i Den aronitiske velsignelse i Num 6,26. Begreberne velsignelse, 
frelse og fred griber dermed ind i hinanden.  
 Velsignelsen er således et vanskeligt begreb at definere, idet den kan tage mange 
former. Det grundlæggende ved velsignelsen forekommer at være det grundlæggende 
for selve livet med frugtbarheden i en central rolle. Med begreberne frelse og ~ wl v 
synes en dybere og mere kompleks forståelse af velsignelsen dog at forekomme, idet 
grænserne udviskes mellem ordene.  

 
 I Num 6,24 er velsignelsen knyttet sammen med verbet r mv (bevare, beskytte, vogte over). 

Her spilles der på Gud som en hyrde, der beskytter og tager vare på sit folk – et billede som 

ofte er brugt i GT (jf. Sl 23,1; 80,2; Es 40,11; Jer 31,10). Sl 121 er mættet med verbet r mv og 

beskriver malende Guds omsorg over for folket. Han er Israels vogter (v.4). Det er vanskeligt 

at afgøre, om de to udsagn i hvert af leddene i velsignelsen blot står parallelle, eller om det 

andet udsagn udtrykker en konsekvens af det første, som Martin Noth fremhæver (Noth 1968, 

58), idet verbernes indhold ikke er skarpt adskilte, men alle rummer en del af hinandens 

betydning. Under alle omstændigheder udtrykker 1. led Jahve, som subjekt for velsignelsen, 

der manifesterer sig som Guds omsorg over for sit folk i alle livets facetter.  

 

2. led: Jahve lade sit ansigt lyse15 over dig og være dig nådig. Det første udsagn, at Guds 

ansigt vendes mod mennesket, så det lyser over den velsignede, karakteriseres i det andet som  

 

                                                           
15 For betydningen af lyset fra Guds ansigt – se ekskurs nedenfor under Sl 80. 
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en nådeshandling. Når Gud vender front mod mennesket og åbenbarer sit ansigt, er det udtryk  

for barmhjertighed: Svar mig, Herre, for din trofasthed er god; vend dig til mig i din store 

barmhjertighed (Sl 69,17). Underforstået er her, at Gud skal vende sit ansigt mod den 

bedende, hvilket fremgår af næste vers: Og skjul ikke dit ansigt for din tjener (v.18). I 

Salmerne er bønnen om nåden og at Guds ansigt må være rettet mod mennesket ofte knyttet 

sammen. Dette kommer bl.a. frem i Sl 67,2, som er næsten identisk med Num 6,25. I Sl 119 

står v. 132 og v. 135 parallelt: Vend dig til mig og vær mig nådig (v.132). Lad dit ansigt lyse 

over din tjener og lær mig dine lovbud (v.135). Samme sammenhæng er også i Sl 25,16; 

31,10.17; 86,16. Samtlige steder bruges verbet !nx ligesom i velsignelsen (Num 6,25). Guds 

nåde (! nx) betegner ifølge Reindl et indgreb fra Gud til bedste for det pågældende menneske 

(Reindl 1970, 129). Der er altså tale om, at Gud kommer mennesket til hjælp. 

 En anden mulig tolkning af nådens tilknytning til det, at Gud retter sit ansigt mod menne-

sket er, at mennesket ganske enkelt ikke går til grunde, når Guds ansigt lyser over det. I afsnit 

2.4 samt 4.1 så vi, at Guds ansigt er som en fortærende ild, når folket ikke lever i pagtstroskab 

mod Gud. Indholdet af Guds nåde i Num 6,25 er da, at folket ikke går til grunde, selvom han 

åbenbarer sit ansigt for folket. Den aronitiske velsignelse henvender sig jo netop til den 

menighed, som har gjort sig rede til at møde Gud ansigt til ansigt (Kirsten Nielsen 1998, 

243). Mal 1,9 udtrykker det sådan: Formild nu Guds ansigt, at han må være os nådig. GT 

taler som nævnt flere steder om at bønfalde og formilde Guds ansigt (jf. 1 Sam 13,12; Sl 

119,58; Jer 26,19; se også Reindl 1970, 175ff.), og som det fremgik af afsnit 4.2, kan Guds 

ansigt under de rette omstændigheder således vendes fra en fortærende ild til en velsignende 

kilde (se også 2 Kong 13,23). Dette danner grundlag for at tolke indholdet af Guds nåde i 

Num 6,25 som udtryk for den velvilje, det pågældende menneske har i Guds øjne, hvilket 

dermed ikke resulterer i tilintetgørelse for Guds ansigt. 

 Velsignelsen er generelt knyttet til Guds ansigt og dermed til Guds nærvær. I Sl 24 omtales 

det retfærdige menneske, som formår at stå på Guds hellige sted (v.3f.). Om dette menneske 

hedder det i v. 5f.: Han modtager velsignelse fra Jahve, og retfærdighed fra sin frelses Gud. 

Sådan er den slægt, som spørger efter ham, de som søger dit ansigt, Jakob. Sela. Som det 

fremgik af afsnit 3.1 er det at søge Guds ansigt et udtryk for valfarten til Jerusalem og samti-

dig et udtryk for at opsøge Guds nærvær. Det er netop i Guds nærvær, at mennesket modtager 

velsignelsen, som vi også møder her i Sl 24. Velsignelsen er ofte knyttet til helligdommen på 

Zions bjerg, som danner udgangspunkt og rammen herfor (jf. Sl 118,26; 128,5 og 134,3). På 

samme måde er konteksten for Den aronitiske velsignelse netop åbenbaringsteltet, idet den er 
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omgivet af en række forordninger omkring helligdommen. 

 Velsignelsens tilknytning til Guds ansigt finder vi endvidere i Lev 26,9: Jeg vil vende mig 

(hnp) til jer og gøre jer frugtbare og talrige. Gud vil vende sig og dermed ansigtet til folket, 

hvilket medfører de mange velsignelser (jf. v.4-10; se endvidere 1 Krøn 17,23-27; Sl 4,7; 

44,4; 67,2). Guds nærvær er således en del af Guds velsignelse og manifesterer sig her i 2. led 

som nåde, hvilket netop er en del af Guds karakter (jf. Ex 34,6; Sl 86,15). 

 

3. led: Jahve løfte sit ansigt mod dig og give dig fred. Af Jer 3,12b fremgår en vigtig pointe i 

denne sammenhæng, hvilket DO92 ikke gengiver. En ordret oversættelse lyder: Vend om, 

Israel, du frafaldne, lyder det fra Jahve. Jeg vil ikke lade mit ansigt falde (l p n) mod jer, for 

jeg er trofast, lyder det fra Jahve. Jeg vil ikke holde fast ved min vrede for evigt. Pointen er, at 

Gud kan lade sit ansigt falde som et udtryk for vrede. Således spurgte Gud også Kain: 

Hvorfor er du vred, og hvorfor er dit ansigt faldet (lp n)? (Gen 4,6). Det første verbum i dette 

3. led i Den aronitiske velsignelse står som modsætning til disse udsagn. Her løfter (afn) Gud 

sit ansigt mod mennesket, hvilket er udtryk for tilgivelse, som andet led også udtrykker i form 

af nåde (se også Sl 4,7). Når Gud løfter sit ansigt mod mennesket, er der ikke længere rum for 

Guds vrede. Det er det retfærdige menneske, som lever i pagtstroskab mod Gud, der således 

kan bestå for Guds ansigt.  

 I Gen 39,7 læser vi om, at Potifars hustru løftede (afn) sine øjne mod Josef – eller kastede 

sine øjne på ham. Dette er et udtryk for, at hun kastede sin kærlighed på Josef (jf. Kjeld 

Nielsen 1989, 116). Vi har flere gange set på øjnenes parallelitet med ansigtet og dermed er 

der med udtrykket i Gen 39,7 grundlag for at karakterisere det, at Gud løfter sit ansigt mod 

den velsignede som en kærlighedshandling. Det er et udtryk for, at Gud har fattet kærlighed 

til det menneske, han løfter ansigtet imod. Guds ansigt afspejler således hans kærlighed, 

hvilket jo stemmer godt overens med ansigtet som repræsentant for Guds personlighed, efter-

som barmhjertighed og nåde netop er en del af Guds væsen (jf. 2 Krøn 30,9).  

 Ligesom 2. led er Guds ansigt også i 3. og sidste led i velsignelsen udtryk for nærvær og 

knyttes her til skænkelse af ~w l v. Begrebet ~ wlv har umiddelbart ikke ækvivalens i noget 

dansk ord, hvorfor det med få ord er vanskeligt at gribe betydningen heraf. Ord som fred, 

harmoni, fuldkommenhed, frelse, fravær af krig, fuldkommen lykke og velvære synes at 

indfange hovedbetydningen af ordet (jf. Stendebach 1995, 15ff.; Durham 1970, 272ff.). ~ wl v 

kommer fra Gud, og jeg tror Stendebach gør ret i at fremhæve, at ordet udgør et sammenfat-

tende begreb for alt det, man i Orienten opfattede som indholdet af velsignelsen (Stendebach 
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1995, 18). Timo Veijola definerer ~ wl v som den mest præcise indholdsmæssige omskrivning 

af velsignelse (Veijola 2000, 76). Westermann anfægter imidlertid dette synspunkt og 

differentierer skarpt mellem ~ wl v og velsignelse, idet han henfører ~ wl v som fred (Heilsein) 

indenfor fællesskabet mellem Gud og menneske - velsignelsen som vækstkraft i form af 

slægtens videreførelse (Westermann 1968, 33; 1985, 98). Fællesskabet med og forholdet til 

Gud må være fuldt intakt, før man kan tale om ~wl v mellem Gud og menneske16. Der er dog 

for mig at se intet til hinder for, at begge synspunkter kan gøres gældende. ~ wl v står flere 

steder i velsignelsens kontekst (Lev 26,3ff. jf. v.6; Sl 4,7 jf. v.9; Sl 29,11), men ordet er dog 

ikke sådan at forstå synonymt med velsignelse, men tilkendegiver derimod klimakset og det 

ultimative i velsignelsesbegrebet, eftersom ~ wlv i Den aronitiske velsignelse netop er højde-

punktet. Velsignelsens omtalte progressive struktur er i sig selv også et udtryk for dette (se 

også Sl 128,5f.; Durham 1970, 289). Samtidig udtrykker velsignelsen som nævnt det person-

lige forhold mellem mennesket og Gud – udtrykt gennem suffikset, dig samt betoningen af 

Jahve som uddeleren af velsignelsen. Menneskets fred (~ w lv) med Gud er således den yderste 

og ypperste konsekvens af Guds nærvær.  

 Som vi tidligere har set henvender Den aronitiske velsignelse sig til det menneske, som har 

gjort sig rede til at møde Gud ansigt til ansigt. Det er dét menneske, som frygter Gud og agter 

på hans lov og pagt, som har fællesskab og fred med Gud: Jahve har fortroligt samfund med 

dem, der frygter ham (Sl 25,14a). Dét er det gode (b wj), som mange længes efter i Sl 4,7.9, og 

som salmisten i Sl 73,28 har erfaret: At være Gud nær er min lykke (b w j). Indholdet af lykken 

(b wj) i Sl 128,5f. synes at være Israels ~ wl v, som repræsenterer klimakset både i Sl 128 (jf. 

v.6), Sl 7 (jf. v.9) samt dette sidste led i velsignelsen (v.26). Således var budskabet til Gideon, 

da han skælvede efter at have set Jahves engel ansigt til ansigt: Fred (~ w lv) være med dig. 

Frygt ikke! Du skal ikke dø (Dom 6,23)17. Gideon var en gudfrygtig mand og fik tilsagt ~ w lv – 

freden med sin Gud. Han var rede til et møde med sin Gud ansigt til ansigt. 

 Den aronitiske velsignelse tilkendegiver således velsignelse i generel forstand som en følge 

af Guds nådesblik og definerer velsignelse nærmere som Guds omsorg overfor mennesket, 

Guds nærvær og resulterer i Guds ~ wl v som et klimaks. Disse følger er alle et udslag af Guds 

barmhjertige og nådige sindelag, som er knyttet til Guds nådesblik.  

                                                           
16 Eksempel på det modsatte i Jer 6,14 og Ez 13,10. 

17 Det var ikke Gud, som Gideon her mødte, men Jahves engel, som dog på én gang synes at være identisk med 
og adskilt fra Guds væsen (ifølge Gen 31,11ff. jf. 28,13; Gen 32,29 jf. Hos 12,4f.; Ex 3,2 jf. v.6; Dom 13 jf. 
v.22). 
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Sl 80 

 Som sidste led i undersøgelsen af følgerne af Guds nådesblik vil jeg se nærmere på Sl 80 

og inddrage andre steder, som uddyber følgerne nærmere. Lyset fra Guds ansigt er central i 

denne salme. Vi møder det i bønnen, som gentages i v. 4, 8 og 20, hvor salmisten beder Gud 

om at lade sit ansigt lyse. I v. 2 opfordres Gud endvidere til at åbenbare sig i lys ([p y). Vi har 

tidligere i Num 6,25 stødt på dette lys fra Guds ansigt – også i form af ild i forbindelse med 

Guds vredesblik i afsnit 2.4.1, 4.1 og 4.2. Før jeg går videre vil jeg undersøge dette fænomen 

nærmere.  

 

Ekskurs: Lyset fra Guds ansigt  
 I de teofaniske skildringer i GT indgår lyset (r wa) som et centralt element ofte 
beskrevet som Guds herlighed (dwb k) eller stråleglans (h g n). Ordet [p y (udbrede lys, 
stråle frem) er også almindelig forekommende. Ezekiel beskriver det således: 
Ligesom synet af buen, som er i skyen på en regnvejrsdag, sådan var synet af stråle-
glansen (h g n) om ham. Synet var ligesom Jahves herlighed (dw b k) (Ez 1,28a; se også 
Deut 33,2; Sl 50,2; 80,2; 94,1; Es 60,1ff.; Ez 1,27; 10,4). Gud er desuden hyllet i lys 
(r wa) som en kappe (Sl 104,2a). Lyset beskrives hermed som et træk ved Guds væsen. 
 Andre steder beskrives lyset mere specifikt at udgå fra Guds ansigt (~ yn p). Lyset 
synes at afspejle begge sider af Guds ansigt – både den lidenskabelige og kærlige side 
af Guds karakter – eftersom lyset både kan have en negativ og en positiv effekt i 
relation til henholdsvis Guds vredesblik og nådesblik.  
 Lyset fra Guds vredesblik har ofte karakter af ild. Det kommer ofte til udtryk, hvor 
Guds herlighed (dwb k) bliver åbenbaret for Israels folk i negativ forstand. Her er Guds 
herlighed netop som en fortærende ild (jf. Lev 9,23f.; 10,1ff.; 2 Krøn 7,1ff.; Ex 
24,16f.). Ilden og Guds herlighed er her tydeligt forbundet18. Andre steder nævnes 
Guds herlighed ikke, men ilden er fortsat knyttet til Guds ansigt (jf. Sl 21,10; 68,3; 
97,3; Jer 21,10; Ez 15,6f.). Guds ansigt og Guds herlighed, som er så central i de 
teofaniske tekster, er to sider af samme sag. I Ex 33,18 beder Moses Gud om at se 
hans herlighed (dw b k). Gud svarer imidlertid, at Moses ikke kan se hans ansigt (v.19)! 
Der er således en klar parallelitet mellem herligheden og ansigtet (se også v.22f.). 
Guds ansigt er dermed forbundet med de ovennævnte teofaniske tekster, hvor Guds 
herlighed nævnes. Lyset kan således fungere som straf og dom i tilknytning til Guds 
vredesblik (se også Hos 6,5; Sl 37,6; Aalen 1951, 71ff.).  
 Når der er tale om Guds nådesblik er lyset fra Guds ansigt derimod udtryk for 
Guds velsignelse og nærvær (jf. Num 6,25; Sl 67,2; Dan 9,17f.). Denne positive 
virkning af lyset repræsenterer her den gængse opfattelse af lyset i GT (Aalen 1974, 
157ff.). Lyset fra Guds nådesblik beskrives udelukkende positivt.  
 Ifølge Reindl er lyset udtryk for et konkret indgreb (Reindl 1970, 142), som bl.a. 
viser sig som frelse (af [vy) fra fjender (jf. Sl 31,16f.; 44,4; 80,4.8.20)19. Af Sl 
18,28f.; 27,1 og Es 62,1 fremgår Guds ansigt ikke eksplicit som kilden til lyset, men 

                                                           
18 Lyset og ilden er ligeledes parallelle udtryk i Es 60,1ff. 
 
19 Selvom der i Sl 31 og 80 er tale om bøn, er forventningen hos salmisten om frelse tydeligvis knyttet sammen  
med lyset fra Guds ansigt.   
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forekommer dog at være underforstået. Frelsen og lyset fra Gud er således knyttet 
sammen.  
 At vandre i Guds ansigts lys er et udtryk for at befinde sig i Guds nærhed - at gå 
på hans stier og leve i overensstemmelse med hans forordninger (jf. Es 6,3.5; Sl 
89,15f.). Lyset vejleder også mennesket på vejen til helligdommen – til Guds nærvær 
(jf. Sl 43,3) i modsætning til de, som snubler og famler i mørket og ikke kan finde vej 
(jf. Es 59,9f.).  
 En vigtig pointe fremgår af udtrykket, at se lyset, som ifølge Aalen betyder at leve 
(jf. Job 3,16; 33,28; Sl 49,20; Aalen 1974, 158). Lyset er således synonym med livet. 
For du har friet min sjæl fra døden, ja mine fødder fra fald, så jeg kan vandre for 
Guds ansigt i livets lys (Sl 56,14)20.  
 Lyset forbindes således med teofanier og karakteriseres som en egenskab hos Gud. 
I forbindelse med Guds vredesblik tager lyset sig ud som ild, der udgår fra Guds 
ansigt og er en manifestation af Guds lidenskabelighed. Lyset fra Guds nådesblik har 
derimod karakter af frelse fra fjender, Guds førelse og sidestilles i øvrigt med livet.  

 

 Sl 80 er en national klagesalme. Klagen og folkets nød fremgår af v. 5-7.13.14.17. 

Tårebrødene i v. 6 indikerer endvidere en trængselstid, som har stået på et stykke tid (jf. 

Kraus 1989b, 723), idet folket er plaget af fjender, som efterhånden truer landets eksistens (jf. 

v.13.14.17)21. Dette er baggrunden for bl.a. bønnen i refrænet: Gud, omvend os (wn b yvh), og 

lad dit ansigt lyse, så vi bliver frelst (v.4). Frelsen fra fjenderne er således et hovedanliggende 

for salmisten, idet denne bøn, som gennem salmen bliver mere og mere indtrængende, bliver 

gentaget i v. 8 og 20 med en større og større udfoldelse af Guds navn, som når sit klimaks i 

det sidste vers. I ordet wnb yvh (omvend os - af b wv) i refrænet er underforstået, at folket står 

med ryggen til Gud. Dette er baggrunden for bønnen om, at vende folket om, så han kan lade 

sit ansigt lyse over det og dermed frelse det. Lignende sammenhæng mellem frelsen og det, at 

mennesket må vende front mod Gud, som udtryk for en genoprettelse af forholdet, er der i Es 

45,22: Vend jer (h np) til mig og bliv frelst (se også Sl 86,16)22. 

 I Sl 80,15 er det imidlertid ikke mennesket, men Gud, der skal vende sig om. Det tyder 

altså på, at både mennesket og Gud har vendt hinanden ryggen. Pointen er det brudte forhold 

mellem de to parter, der ikke har ansigtet vendt front mod hinanden. I nærværende salme 

udtrykker forventningen til resultatet af bønnen om, at mennesket og Gud må se hinanden i 

øjnene imidlertid også noget om følgerne af dette. (Til sammenligningen mellem frelsen som 

følge af, at Gud lader sit ansigt lyse over mennesket (Sl 31,16f.; 44,4; 67,2f.) og dens 

                                                           
20 Samme mening fremgår af Sl 27,1 og 36,10. 

21 Om salmen skildrer Israels situation efter Assyriens angreb eller en begivenhed, som ikke er overleveret er 
ikke muligt at fastslå med sikkerhed (se Tate 1990, 309; Kraus 1989b, 720).  
 
22 Der er dog den forskel, at det er Gud, der er subjekt for b wv i Sl 80,4.8.20 mens omvendelsen tilsyneladende er  
overladt til mennesket selv i Sl 86,16 og Es 45,22.  
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tilknytning til Guds ansigt i det hele taget se Sl 21,6f.; 42,623; Es 59,1f.; 63,8f.). 

 Frelsen er en del af velsignelsen og manifesterer sig i en jordisk redning fra fjender, hvilket 

også fremgår af ovennævnte skriftsteder. I Sl 80 er bønnen om Guds ansigts lys og frelsen 

endvidere knyttet til hyrdebilledet. I v. 2 står: Lyt, Israels hyrde, du som fører Josef som en 

hjord. I v. 15 beder salmisten Gud om at drage omsorg (dq p) for vinstokken, som han selv har 

plantet (v.9), og som er ved at blive ædt op (v.14). Han skal lytte (v.2), se (v.15) og være 

opmærksom på Israels lidelse. Salmisten beder Gud om at være hyrde for Israel, som følge af, 

at Gud skal vende sig om og lade sit ansigt lyse over folket. Denne tanke mødte vi også i Den 

aronitiske velsignelse (Num 6,24ff.), hvor hyrdemotivet i v.24 blev udtrykt gennem ordet 

r mv. Bønnen om Guds ansigts lys er således en bøn om Guds kærlige og omsorgsfulde 

nærvær, hvilket svarer til indholdet af frelsen i Sl 80,3.4.8.20. 

 Ordet h kl (af $l h) i v. 3, som betyder kom, er ligeledes udtryk for bønnen om, at Gud må 

komme nær og knyttes sammen med bønnen: Og frels os. Bønnen i v. 3 og 4 står dermed 

parallelt. Sl 80 er med andre ord et udtryk for at søge tilflugt hos Gud, idet der er hjælp at 

hente i Guds nærhed. (Dette er også temaet i Sl 31 jf. v.17; Holt m.fl. 2002, 82).  

 Afslutningsvis tilkendegiver Sl 80,19 en påfaldende parallel til tidligere behandlet stof, idet 

verset knyttes sammen med bønnen i refrænet om Guds ansigts lys (v.20): Hold os i live 

(wnyxt)24, så vil vi påkalde dit navn (v.19). I ekskursen om lyset fra Guds ansigt så vi, at Guds 

ansigts lys var synonym med livet, idet det i bl.a. Sl 56,14 beskrives som livets lys og som 

nævnt ligger bønnen om Guds ansigts lys i v. 20 i forlængelse af bønnen her i v. 19 om at 

blive holdt i live (se også Sl 27,1 og 36,10). I ekskursen om velsignelse så vi yderligere, at 

velsignelsen betegnes som livets kerne, idet denne danner fundamentet for selve livet. Under 

gennemgangen af Den aronitiske velsignelse har vi set, at velsignelsen er en følge af, at Gud 

retter sit nådesblik mod mennesket, og knyttes endvidere i Num 6,27 sammen med Guds 

navn. Således er bønnen om livet i v. 19, som er indholdet i velsignelsen ligeledes knyttet 

sammen med påkaldelsen af Guds navn25. Det er Jahve og ikke andre guder, der er garant for 

velsignelsen over Israel. Derfor er troskaben mod Jahves pagt så væsentlig. Der tegner sig 

hermed en ring mellem velsignelse, liv, Guds navn og Guds ansigt samt lyset herfra. Disse er 

alle følger af Guds nådesblik og cirkler hånd i hånd om sin egen akse: Guds nærvær.  

                                                           
23 Sidste halvdel af dette vers er vanskeligt at oversætte men kunne lyde: Vent på Gud, for jeg skal stadig prise 
ham for frelse fra hans ansigt.  

24 Ordet kan også oversættes med: Gør os levende. 
 
25 Sigmund Mowinckel betegner fremdeles ifølge Westermann Guds navn som die segenschaffende Kraft 
(Westermann 1968, 26). 
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 Velsignelsen er således tæt forbundet med Guds ansigt. Det er i Guds nærvær, at menne-

sket er inde under Guds rige velsignelse, som manifesterer sig som Guds beskyttelse, omsorg, 

frelse, lykke, nåde og fred (~ wl v). En velsignelse, som kun kan komme til udfoldelse når 

Israels folk lever i pagtstroskab i livet for Guds ansigt.  

 

5. Gud skjuler sit ansigt 

 Idet jeg nu har belyst årsag samt følger af, at Gud retter sit ansigt mod mennesket, vil jeg i 

det følgende foretage en tilsvarende undersøgelse med henblik på, at Gud skjuler sit ansigt 

eller vender det bort. Disse to aspekter står parallelle, eftersom Guds ansigt også er skjult for 

mennesket, når han vender det bort. 

 Når Gud skjuler (r ts) sit ansigt, er det i de gammeltestamentlige skrifter med undtagelse 

af ét sted altid en negativ handling26. Som nævnt under afsnit 2.2 kan det at skjule ansigtet 

udtrykke vrede og foragt. Det kommer bl.a. til udtryk i Sl 22,25, hvor der står: For han har 

ikke foragtet den elendiges elendighed og ikke skjult (r ts) sit ansigt for ham, men da han 

råbte til ham, hørte han. Her gives udtryk for, at det at skjule ansigtet er udvisning af foragt. 

Det opleves desuden som fremmedgørende (jf. Job 13,24), og tanken er i det hele taget 

forfærdende (jf. Sl 30,8), eftersom det er udtryk for menneskets adskillelse fra Gud. Når Gud 

vender (h np/bw v/bb s/r ws) sit ansigtet bort – har det samme negative betydning (jf. Ez 7,22; 2 

Krøn 30,9).  

 

5.1 Årsagen 

 Men hvad er årsagen til adskillelsen? Hvad er baggrunden for, at Gud skjuler sit ansigt? 

Der tegner sig to billeder i GT, som ikke uden videre lader sig forene. 

 Den første synsmåde viser sig i de historiske og profetiske bøger. I Deut 31,16ff. står:  

 
Og Jahve sagde til Moses: >>Se, når du hviler hos dine fædre, vil dette folk rejse sig og hore med 
de guder i det fremmede land, som det dér kommer til, og det vil forlade mig og bryde min pagt, 
som jeg har sluttet med det. Da skal min vrede blusse op imod det, og jeg vil forlade dem og skjule 
(rt s) mit ansigt for dem; det skal blive fortæret, og mange onde ting og trængsler skal ramme det. 
Og på den dag skal det sige: Mon det ikke er, fordi min Gud ikke er i min midte, at disse onde ting 
har ramt mig? Og jeg vil på den dag helt skjule (rt s) mit ansigt pga. alt det onde, det gjorde, da 
det vendte sig til fremmede guder<<.  

 
 Årsagen til at Gud vil skjule sit ansigt er entydig: det er pga. folkets afgudsdyrkelse og 

dermed pagtsbrud. Dommen herfor er, at Gud skjuler sit ansigt. Også i Ez 7,22 tales der om, 

                                                           
 
26 I Sl 51,11 er der tale om en bøn om, at Gud skal skjule sit ansigt for salmistens synder, hvilket salmisten 
således opfatter som en nådeshandling: Skjul dit ansigt for mine synder og udslet alle mine overtrædelser. 
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at Gud vil vende (b b s) sit ansigt bort fra folket, og hele konteksten vidner om årsagen: 

afgudsdyrkelse i templet. Ez 39,23 beretter om samme årsag: Og folkene skal forstå, at Israels 

hus gik i landflygtighed pga. dets overtrædelser, og fordi de handlede troløst imod mig, så jeg 

skjulte (r ts) mit ansigt for dem og gav dem i deres fjenders hånd…27. Fælles for alle disse 

steder er, at Israels synd – og som oftest afgudsdyrkelsen – er årsagen til, at Gud skjuler sit 

ansigt. 2 Krøn 30,9b slår det fast: Han [Gud] vil ikke vende (r w s) sit ansigt bort fra jer, hvis I 

vender om til ham.  

 At Gud må skjule sit ansigt har med Guds nidkærhed at gøre (jf. Deut 4,23f.). Gud er en 

lidenskabelig Gud og tåler ikke, at Israel dyrker andre guder. Guds forhold til Israel er som en 

ægtemands forhold til sin ægtehustru (jf. Hos 2,21f.), og kærligheden mellem dem er som 

elskoven mellem mand og kvinde (jf. Ez 16,8). Netop dette kærlighedsforhold er temaet i 

Hoseas, hvor forholdet mellem Gud og Israel beskrives som et ægteskab. Således sammenlig-

nes troskaben i Hos 6,6, som Gud ønsker af Israel, med kundskab (t[d) om Gud. Ordet t[d, 

som er afledt af verbet [dy, er bemærkelsesværdigt det samme ord, som bruges om den seksu-

elle akt mellem en mand og en kvinde (jf. Gen 4,1; 1 Sam 1,19). Derfor er Israels afgudsdyr-

kelse udtryk for utroskab overfor Gud, hvorfor Hoseas kan skrive: Du har horet dig bort fra 

din Gud (Hos 9,1).  

 Når Gud må skjule sit ansigt, i de tilfælde Israel vender sig om og dyrker andre guder, er 

det et udtryk for et brud på det personlige forhold mellem de to, hvorfor Gud ikke kan se 

folket i øjnene. Gud må vende sit ansigt bort i vrede, foragt og jalousi. Deut 31,17 taler netop 

om Guds vrede over afgudsdyrkelsen, og som det fremgik af afsnit 2.4, tåler Gud pga. sin 

lidenskabelighed ikke synd, hvorfor han nødvendigvis må skjule sit ansigt. 

 En anden baggrund for at Gud må skjule sit ansigt pga. Israels afgudsdyrkelse kunne have 

sin forklaring i Guds kærlighed. I afsnit 2.4.1 og 4.1 så vi, at Guds ansigt kunne være som en 

fortærende ild, som havde sin årsag i mødet mellem det profane og hellige. Således kan det, at 

Gud skjuler ansigtet også være udtryk for en kærlighedshandling, eftersom Guds ansigt ellers 

måtte have fortæret det syndige (jf. afsnit 2.4.1; Lev 10,1f.). Sl 51,11 danner grundlag for en 

sådan forståelse, eftersom salmisten heri som nævnt forstår det, at Gud skjuler sit ansigt som 

en nådeshandling (jf. Balentine 1983, 58). Ex 33,3ff. indikerer implicit samme tanke.  

 Der er således kongruens mellem årsagen til Guds vredesblik og årsagen til at Gud skjuler 

sit ansigt hvad de historiske og profetiske bøger angår, idet afgudsdyrkelsen markeres som 

                                                           
27 Herudover udtrykker Es 59,1f.; 64,6; Jer 33,5 samt Mika 3,4 samme tankegang. Es 8,17; Jer 3,12f. samt 18,17 
udtrykker implicit synden og troløsheden som årsag ud fra deres respektive kontekster ved brug af andre ord. 
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årsagen. I nogle af de poetiske bøger tegner der sig imidlertid et andet billede, hvilket Balen-

tine gør opmærksom på (Balentine 1983, 49ff.). Her gives der ikke eksplicit udtryk for 

årsagen til, at Gud skjuler sit ansigt. Der er i disse tilfælde hovedsageligt tale om klagesalmer, 

hvor salmisten henvender sig til Gud og klager sin nød over, at Gud har skjult sit ansigt: Hvor 

længe, Jahve, vil du glemme mig? For evigt? Hvor længe vil du skjule dit ansigt for mig? (Sl 

13,2; se også Job 13,24; Sl 44,25; 88,15). Ingen af disse steder giver i modsætning til de histo-

riske og profetiske bøger eksplicit udtryk for årsagen til, at Gud skjuler sit ansigt (Balentine 

1983, 55f.). Den klagende får ikke svar på hvorfor. En del af svaret – om end ikke hele svaret 

– ligger måske for nogle af de berørte salmer deri, at Gud ønsker at bøje mennesket så det 

ikke stoler på sig selv, eftersom Gud altid forsøger at føre mennesket til sig. Sl 30,7 antyder 

noget sådan, idet salmistens hovmod i v. 7 kan ses som årsagen til, at Gud skjuler sit ansigt i 

v. 8.  

 Det kan imidlertid se ud som om profeten, som er Guds repræsentant, har et generelt svar 

på den bedendes klager, som ikke selv giver udtryk for årsagen til Guds skjulen: Se, Jahves 

hånd er ikke for kort til at frelse, ej heller er hans øre for tung til at høre. For jeres overtræ-

delser har sat skel mellem jer og jeres Gud; og jeres synder skjuler ansigtet for jer, så han 

ikke hører (Es 59,1-2). 

 Sl 44 synes imidlertid at afvise synden og afgudsdyrkelsen som årsag til at Gud skjuler sit 

ansigt. I v. 25 spørger salmisten Gud: Hvorfor skjuler du dit ansigt? – og henviser dermed i 

protest til v. 18f., hvor han netop gør opmærksom på, at folket ikke har glemt Gud eller har 

brudt pagten28. Samme tema gør sig gældende i Jobs Bog, hvor Job netop tilbageviser sine 

venners forsøg på at fremføre en årsagssammenhæng mellem synden og lidelsen (eks. kap. 6 

og 9; se også Præd 8,12ff.)29.  

 Når man ser på de to tilsyneladende forskelligheder i de poetiske og historiske/profetiske 

bøger i bestemmelsen af årsagen til, at Gud skjuler sit ansigt, er det vigtigt at notere sig 

forskellen i den kontekstuelle baggrund for de to genrer. De poetiske bøger (heriblandt 

Salmernes Bog og Jobs Bog) tager udgangspunkt i mennesket og udtrykker menneskets 

subjektive erfaring af, at Gud skjuler sit ansigt og klager over det urimelige heri. Menneskets 

                                                           
28 Dog er der sandsynligvis ikke tale om en afvisning af synden og afgudsdyrkelsen som årsag til, at Gud skjuler 
sit ansigt. Salmisten tilkendegiver netop gennem sin argumentation, at dette almindeligvis er årsagen – blot ikke i 
dette tilfælde. Således er der i stedet for en afvisning i generel forstand nok snarere tale om en udvidelse af 
årsagsbestemmelsen i denne salme i forhold til de historiske og profetiske bøger – en udvidelse, som imidlertid 
bygger på menneskets egen opfattelse og erfaring. 
 
29 Det er dog tvivlsomt om de historiske og profetiske bøger påpeger dette. Disse betoner snarere konsekvensen 
af Israels handlinger, idet der peges på Israels pagtstroskab og denne som forudsætning for opretholdelsen af et 
positivt forhold til Gud.  
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indsigt er begrænset og ser ikke altid en sammenhæng i det Gud gør. De historiske og profeti-

ske bøger tager derimod udgangspunkt i Gud eller Guds repræsentant (profeten) og beskriver 

situationen fra Guds side. Hvad der således i de poetiske bøger er udtrykt som en klage over 

Guds skjulen af sit ansigt, er i de profetiske bøger oftest et udtryk for dom over folkets hand-

linger30. 

 I salmerne findes der imidlertid eksempler på samme årsag som de historiske og profetiske 

bøger påpeger. Således beretter Sl 69,6: Gud, du kender min dårskab, og min skyld er ikke 

skjult for dig. Dermed antydes, at skylden er skjult for salmisten og kan tolkes som årsagen 

til, at Gud skjuler sit ansigt i v. 18. På samme måde kan salmistens hovmod i Sl 30,7 ses som 

årsag til v. 8, hvor Gud skjuler ansigtet. Som jeg kort berørte under afsnit 4.3 handler Sl 80 

om, at Gud har vendt Israel ryggen og dermed skjult ansigtet for folket jf. bønnen i v. 15: 

Hærskarers Gud, vend dig dog om (se også Tate 1990, 307). Til denne bøn er der knyttet et 

løfte i v. 19: Da vil vi ikke vige fra dig. Hermed antydes en implicit syndserkendelse, idet 

folket allerede må være veget fra Gud. I v. 5 må der ligeledes ligge en henvisning til folkets 

synd og den som årsag, idet Gud her beskrives som vred. Netop vreden er forbundet med 

Guds skjulen af sit ansigt i Sl 27,9.  Der er hermed implicit tale om en sammenhæng mellem 

synden og det at Gud skjuler sit ansigt i disse tre salmer.  

 Mens de historiske og profetiske bøger var enige om at definere årsagen som 

synd/afgudsdyrkelse, tegnes der således ikke noget entydigt billede i de poetiske bøger 

omkring årsagen til, at Gud skjuler sit ansigt og der gives ikke nogen steder eksplicit udtryk 

for synden som årsag, hvorimod den implicit tilkendegives i enkelte salmer. 

 

5.2 Følgerne  

 Efter at have set på årsagen til at Gud skjuler sit ansigt – eller mangel på samme – vil jeg 

undersøge konsekvenserne af denne handling. Hvor der om årsagen til Guds skjulen af sit 

ansigt var en vis uenighed mellem de poetiske og historiske/profetiske bøger, viser der sig 

imidlertid at være en udbredt konsensus, når det gælder følgerne.  

 At Gud skjuler sit ansigt er udtryk for en adskillelse mellem mennesket og Gud. Denne 

adskillelse manifesterer sig på forskellig vis i form af Guds fravær i templet, brud i kommuni-

kationen mellem Gud og menneske og trussel om død (se Balentine 1983, 68ff).  

 I Ez 7-10 kommer adskillelsen mellem mennesket og Gud til udtryk som følge af, at Gud 

vender sit ansigt bort og dermed skjuler sit ansigt: Jeg vil vende mit ansigt bort fra dem. Og 

                                                                                                                                                                                     
 
30 Dog er der også i profetlitteraturen eksempler på klager over, at Gud har skjult sit ansigt (se eks. Es 64,6ff.).  
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de skal vanhellige mit hemmelige sted…(Ez 7,22). Baggrunden er afgudsdyrkelsen i templet 

(8,6ff.) og følgen er, at Gud forlader templet i Jerusalem (10,18). Gud er nu ikke længere i 

folkets midte (se Deut 6,14f.; 31,17). Nogle salmer udtrykker samme følge - dog ikke ekspli-

cit, men forudsættes konteksten som værende templet for disse salmer, antydes implicit Guds 

fravær i helligdommen (eks. Sl 27,8f.; 102,2f.). Dette fravær markeres også i Mika 3 om end 

på en lidt anden måde, hvor Gud skjuler sit ansigt. I v. 4 skjuler Gud sit ansigt, i v. 12 møder 

vi følgerne, idet Zion beskrives som en pløjet mark. Jerusalem ligger i ruiner og tempelbjerget 

er vokset til med krat. Templet i Jerusalem er blevet jævnet med jorden. Guds skjulen af sit 

ansigt kan således afføde Guds fravær i templet eller et fravær af selve templet i det hele 

taget. Konsekvensen er den samme: Gud er ikke længere i folkets midte. Han er adskilt fra 

dem. 

 Den anden følge af at Gud skjuler ansigtet, der erfares som et kommunikationsbrud mellem 

Gud og mennesket, er ofte knyttet til de poetiske bøger og især klagesalmerne, hvor den 

klagende, som følge af adskillelsen fra Gud, har en oplevelse af, at Gud ikke vil tage sig af 

vedkommende, hvorfor han klager sin nød til Gud. Adskillelsen fra Gud manifesterer sig 

gennem en oplevelse af, at Gud glemmer (Sl 13,2; 44,25), at Gud ikke kan eller vil se (jf. Sl 

10,11), høre (jf. Es 59,2; Sl 102,2f.; 143,1ff.), hvilket resulterer i tavshed og udeladelse af 

svar fra Guds side (jf. Job 34,29; Sl 69,17f.; Mika 3,4). Som nævnt udtrykker klagesalmerne 

menneskets subjektive oplevelse og erfaring af adskillelsen fra Gud, som indtræder, når Gud 

skjuler sit ansigt, mens de profetiske bøger derimod beskriver situationen som den er i Guds 

øjne. Men trods forskellige litterære kontekster er konsekvenserne sammenfaldende: der sker 

et brud i kommunikationen mellem Gud og mennesket.  

 For det tredje kan Guds skjulen af sit ansigt være en trussel om død og dermed en frata-

gelse af livet eller livskraften. Dette er den yderste konsekvens af adskillelsen fra Gud. Dette 

ses en række steder. I Sl 13,2b-4 står: Hvor længe vil du skjule dit ansigt for mig? Hvor længe 

skal jeg holde råd i min sjæl, daglig have sorg i mit hjerte? Hvor længe skal min fjende 

ophøje sig over mig? Se til, svar mig, Jahve min Gud! Giv mine øjne lys, så jeg ikke sover ind 

i døden. At Gud skjuler sit ansigt medfører frygt for døden som følge af fjendernes overtag31. 

Sl 143,7 er en bøn til Gud om ikke at skjule sit ansigt så salmisten ikke bliver som de, der gik 

i graven. Salmisten er bange for at falde for fjenderne (v.9 og 12) og bønnen til Gud i v. 7: 

Skjul ikke dit ansigt for mig, sidestilles med bønnen i v. 11: Hold mig i live (ynyxt). Guds 

ansigt er således en kilde til liv. Denne tanke findes også i Sl 104, hvor Guds velsignende 

                                                           
31 Samme konsekvens findes i Sl 30,8ff. samt 102,3-5.12. 
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virke kommer til udtryk. V. 29 beskriver det modsatte: Du skjuler dit ansigt, og de forfærdes. 

Du tager deres ånd tilbage, og de dør og vender tilbage til støvet. At Gud skjuler sit ansigt er 

det samme som at tage livsgrundlaget væk fra mennesket. 

 I Sl 80 har Gud skjult sit ansigt. Israel er trængt i knæ. Det er truet på dets eksistens (jf. 

v.3.5-7.13-17). Derfor bønnerne i omkvædet i v. 4, 8 og 20: Lad dit ansigt lyse… og i v. 15: 

Hærskarers Gud, vend dog om (dvs. vend dit ansigt til os). Disse bønner står parallelt med 

udsagnet i v. 19b: Hold os i live (w nyxt)…. Således tilkendegives Guds ansigt også i denne 

salme, hvor Gud har skjult sit ansigt, som det livsopretholdende element, idet fundamentet for 

israelitternes eksistens er trukket væk under dem, når Gud har skjult sit ansigt. 

 Den teologiske pointe i det forhold, at Gud skjuler sit ansigt, udtrykkes gennem dekalogens 

første bud i Ex 20,1ff., kan oversættes: Og Gud talte alle disse ord og sagde: >>Jeg er Jahve, 

din Gud, som førte dig ud af Egyptens land, af trællehuset. Du må ikke have andre guder for 

mit ansigt<<. Om man i v. 3 oversætter l [ med på, foran eller over, er pointen den samme: 

andre guder vil spærre for Guds velsignende og livsopretholdende blik, som en hånd dækker 

for ansigtet, når den hæves op foran det. Hvis folket dyrker andre guder, vil disse således 

fungere som en mur imellem mennesket og Gud og virke som adskillelse. Det er Jahve, som 

er Israels Gud (jf. v.2)! Denne tanke findes også i Es 59,2: For jeres overtrædelser har sat 

skel mellem jer og jeres Gud; og jeres synder skjuler ansigtet for jer…. Det er Israels synd, 

som skiller folket fra Gud. Dermed er det dybest set ikke Gud, der skjuler ansigtet, men 

Israels synd, som skjuler det! 

 Vi har tidligere set på, at Gud skjulte sit ansigt og dermed forlod templet i Jerusalem som 

følge af afgudsdyrkelse (jf. Ez 8-10). Men en del steder vendes dette på hovedet i beskrivelsen 

af, at det ikke er Gud, der har fjernet sig fra folket, men at det egentlig er israelitterne der har 

fjernet sig fra Gud, da de fulgte deres afguder (jf. Ez 44,10; Es 29,13; Jer 2,5; Hos 9,1; 

Balentine 1983, 156). Dette er dermed i tråd med definitionen af Israels synd, som det der 

skjuler og tildækker Guds ansigt (jf. Ex 20,3; Es 59,2).  

 Afslutningsvis er det vigtigt at slå fast, at Guds ansigts skjul ikke er en evig tilstand. 

Domsudsagnet følges ofte af tilkendegivelser om håb og nåde (jf. Es 54,7f.; Ez 39,25ff.; Jer 

33,6ff.). Gud har et mål med sin skjulen, nemlig at folket skal forstå, at han er deres Gud (jf. 

Es 39,27f.; Zak 13,9). For at opnå dette mål har Gud nogle midler i form af tugtelse, lutrelse 

og prøvelser, hvilket Zak 13,9 netop vidner om: Og denne tredjedel fører jeg i ilden og lutrer 

dem, som man lutrer sølv, og prøver dem som man prøver guld. De skal påkalde mit navn, og 

jeg vil bønhøre dem. Jeg vil sige: >>Dette er mit folk<<, og det skal svare: >>Jahve er min 
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Gud<<32. Israel må nå til omvendelse og erkendelse af sin skyld (Jer 3,12f.), så det igen står 

foran og er vendt mod Guds ansigt (Jer 15,19). Således er der altså en 4. følge af, at Gud 

skjuler sit ansigt – en følge, som i modsætning til de andre ikke er et udslag af Guds vrede, 

men en manifestation af Guds kærlighed og troskab mod sit folk.  

 

 Som vi har set, er de poetiske bøger ikke entydige i talen om årsagen til, at Gud skjuler sit 

ansigt. Nogle steder tyder på samme årsagssammenhæng, som de historiske og profetiske 

bøger markerer meget entydigt, at synden er årsagen. De fleste gange siges det imidlertid ikke 

eksplicit og enkelte steder siges helt klart, at der ingen sammenhæng er mellem synden og 

Guds skjulen af sit ansigt. Følgerne betegnes derimod utvetydigt som adskillelse fra Gud og 

manifesterer sig enten som Guds fravær i templet, brud i kommunikationen mellem menne-

sket og Gud eller trussel om død. Denne handling fra Gud forstås således altovervejende som 

Guds dom over mennesket trods menneskets manglende evne til altid at se denne årsagssam-

menhæng, når der altså er en sådan. At Gud må skjule ansigtet er dog oftest, som det er 

beskrevet, et udtryk for Guds lidenskabelighed, vrede og nidkærhed i de tilfælde, hvor Israel 

ikke lever i pagtstroskab mod Gud33. Dog er der ikke tale om ukontrollabel raseri. Gud har 

samtidig et mål med at skjule ansigtet, hvilket han opnår gennem tugtelse af sit folk, så det 

omvender sig og erkender, at Jahve er deres Gud. Da kan Gud atter lade sit ansigt lyse over sit 

folk. 

 

6. Sammenligning af de to undersøgelser (afsnit 4 og 5)  

 Efter at have foretaget en undersøgelse af årsag til og følger af, at Gud henholdsvis retter 

sit ansigt mod mennesket (afsnit 4) eller skjuler det (afsnit 5), vil jeg nu sammenligne disse, 

idet jeg vil sammenholde de resultater, som jeg er nået frem til i de respektive afsnit. Er der 

kongruens mellem årsag og følger i forbindelse med Guds ansigts stilling overfor sit folk? 

Hvilke ligheder og forskelle er der? I sammenligningen vil jeg inddrage forundersøgelsen i 

afsnit 3 omkring Guds ansigt som nærvær eller fravær. 

 Årsagen til Guds ansigts stilling – om det er rettet mod folket eller skjult - er ikke helt 

entydig. Når Gud retter sit ansigt mod mennesket kan det enten være i form af et vredesblik 

eller et nådesblik. Inddrager vi årsagen til Guds vredesblik i sammenligningen, ser vi, at den 

er i tråd med forudsætningen for Guds nådesblik, idet årsagen bag det første tilfælde var synd 

                                                           
32 Nogle salmer tilkendegiver ligeledes tugtelsen som et middel til at føre mennesket på rette vej (jf. Sl 66,9f.; 
118,18ff.; 119,67.71; se også Kraus 1989a, 92). 
 
33 Måske er det endda et udslag af kærlighed, så folket ikke tilintetgøres i Guds nærvær – for Guds ansigt.  
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i almen forstand og afgudsdyrkelse i partikulær forstand, mens pagtstroskab mod Gud 

udgjorde den sammenfattende betegnelse for forudsætningen for Guds nådesblik. De henviser 

altså hver især til Guds personlighed og karakter, idet Guds væsen både rummer en lidenska-

belig og kærlig side. 

 Årsagen til de tilfælde, hvor Gud skjuler sit ansigt i de historiske og profetiske bøger, 

fortsætter denne tanke, eftersom disse skrifter understreger afgudsdyrkelsen og dermed pagts-

bruddet som årsagen. Der er så vidt fuld overensstemmelse i bestemmelsen af årsagen til 

Guds ansigts stilling. De poetiske bøger falder imidlertid til en vis grad uden for dette 

mønster, idet en del salmer ikke angiver årsagen til Guds skjulen af sit ansigt og mere end 

antyder, at der ikke er nogen årsag. Enkelte salmer giver imidlertid implicit udtryk for synden 

i almen forstand som årsag hertil, hvorfor der ikke er nogen entydig opfattelse af årsagen i 

denne litterære genre.  

 Sammenholder vi følgerne af Guds ansigts rettethed mod mennesket samt følgerne af, at 

Gud skjuler ansigtet, opdager vi her en udbredt konsensus. Dog afspejler lyset fra Guds ansigt 

to modstridende følger, hvad Guds vredesblik og nådesblik angår. Følgen af Guds vredesblik 

er død og tilintetgørelse mens følgerne af Guds nådesblik udgør en bred vifte af velsignelser. 

Det første forhold er udtryk for Guds lidenskabelighed som manifesterer sig i form af vrede 

over synd og afgudsdyrkelse eller blot et udslag af syndens umiddelbare møde med det 

hellige. Velsignelsen vidner derimod om Guds kærlighed og barmhjertighed overfor sine børn 

– de som lever efter hans forordninger. Denne paradoksale dualisme, som i Guds ~ y np afspej-

ler to sider af Guds væsen, synes imidlertid for de bibelske forfattere ikke at udgøre noget 

problem. 

 Følgerne af at Gud skjuler sit ansigt stemmer godt overens med følgerne af Guds nådes-

blik, hvor velsignelsen som den altdominerende faktor blev karakteriseret som livet selv eller 

livets kerne, mens også frelse og ~ wl v var en del af indholdet af denne. Alt dette var følger af 

Guds ansigts lys og ansigtet var udtryk for Guds nærvær. Følgerne af, at Gud skjuler sit 

ansigt, blev netop markeret som fravær af Gud i templet, brud i kommunikationen mellem 

mennesket og Gud samt døden som den yderste konsekvens og svarer påfaldende godt til 

følgerne af Guds nådesblik: 1) Guds fravær som følge af Guds skjulen af sit ansigt korrespon-

derer således med Guds nærvær, som er følge af Guds ansigts lys. 2) Kommunikationsbrud-

det, som i salmerne blev oplevet som om, Gud ikke ville tage sig af vedkommende når Gud 

skjuler ansigtet, korresponderer med Guds omsorg og beskyttelse som en del af velsignelsen 

udtrykt gennem r mv i Den aronitiske velsignelse samt hyrdebilledet i Sl 80, hvor Guds 
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ansigts lys også er central. 3) Endelig korresponderer fratagelsen af livskraften, som resulterer 

i død, når Gud skjuler ansigtet, med velsignelsen og dermed livet som følge af lyset fra Guds 

livgivende ansigt34. Der er hermed en vidtfavnende konsensus mellem følgerne af, at Gud 

skjuler sit ansigt og følgerne af, at Gud lader sit ansigt lyse, som dermed på to forskellige 

måder skildrer Guds ~ ynp, som under de rette omstændigheder kan forvandles fra en fortæ-

rende ild til en velsignende og livgivende kilde.  

 Men vandringen i livet for Guds ansigt er imidlertid ikke en forsikring mod ulykker og 

lidelser. Som vi så det under årsagen til, at Gud skjuler sit ansigt, var der ikke helt overens-

stemmelse mellem de historiske/profetiske bøger og de poetiske bøger, idet sidstnævnte 

fortrinsvis anfægtede synden som årsag hertil. Det, som disse tekster for mig at se forsøger at 

understrege, er ikke, at Gud vilkårligt lader sit ansigt lyse over enkelte mennesker og skjuler 

det for andre. Nej, det, som primært Jobs Bog og omtalte salmer påpeger er, at livet med Gud 

ikke er en garanti for et problemløst liv. Ulykker og lidelser hører uafværgeligt sammen med 

menneskelivet. 

 Men kan det da ikke være underordnet, om folket lever i pagtstroskab mod Gud eller ej? 

Svaret ligger gemt i det forhold, at begge fænomener desuden er med til at markere et brudt 

eller sundt forhold mellem mennesket og Gud afhængig af, om Guds ansigt er skjult eller 

rettet mod mennesket i nåde. Samtidig er ansigtet på forunderlig vis med til at skildre Guds 

dobbelte personlighed og karakter (den kærlige og den lidenskabelige), som netop er knyttet 

til ansigtet.  

 Når Gud løfter sit ansigt og lader det lyse over mennesket, er ansigtet således et udtryk for 

et sundt og intakt forhold mellem mennesket og Gud, hvilket medfører velsignelse og ~ wl v 

(jf. Num 6,24-26; Sl 4,7ff.). Her lever mennesket i pagt med Gud i overensstemmelse med 

Guds forordninger og love. Her råder ~ w lv og alt er, som det skal være. Gud er nærværende. 

 Når Gud derimod må skjule sit ansigt, er det et udtryk for et brudt forhold, som i overve-

jende grad bunder i afgudsdyrkelse fra folkets side. Denne synd er egentlig det, som skjuler 

Guds ansigt (jf. Es 59,2). Da er der hævet andre guder op som et dække foran Guds ansigt (jf. 

Ex 20,3). Ansigtets skjulthed repræsenterer samtidig foragt og vrede fra Guds side netop pga. 

hans lidenskabelighed, som da er slået over i jalousi (jf. Kirsten Nielsen 1996, 862) – nøjagtig 

som i et ægteskabeligt forhold. Dette udtrykker således en adskillelse mellem de to parter. Her 

råder ingen ~ wl v. Det er et brudt forhold, som Gud gennem tugtelse og prøvelse forsøger at 

                                                           
34 Således er der i både Sl 80,19 og 143,7 brugt ordet yn yxt (hold mig i live). I Sl 143 er ordet knyttet til bønnen 
om, at Gud ikke må skjule sit ansigt (jf. v.7) og i Sl 80 er det knyttet til bønnen om, at Gud må lade sit ansigt 
lyse (jf. v.20). 
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genoprette ved for en tid at skjule sit ansigt for folket og derved tilbageholde den velsignelse, 

som ellers ville være over det. Således leder Gud sit folk tilbage til sig, som en hyrde leder 

sine får. Dette er muligvis målet for, at Gud skjuler sit ansigt (jf. afsnit 5.2). Dette fænomen er 

da på en og samme måde både et udslag af Guds lidenskabelighed og kærlighed, eftersom 

Gud atter kan lade sit ansigt lyse over mennesket, når det vender sig om fra afguderne og 

holder sig til ham. 

 

7. Afslutning 

 Guds ~ ynp er således et fundamentalt udsagn, når det gælder Israels forhold til Gud og 

omvendt. Ordet har vist sig ikke at være overflødigt, idet man ikke alene kan henvise Guds 

~y np til at være et udtryk for Gud selv, idet der netop er flere betydningspotentialer knyttet til 

dette ord, hvilket samtidig tilkendegiver en række aspekter i forbindelse med Guds personlig-

hed og væsen. 

 Den hellige side af Guds væsen afspejles hovedsageligt i de tilfælde, hvor Gud retter sit 

ansigt i vrede mod folket som et udslag af det syndiges møde med det hellige. Guds kærlige 

og barmhjertige karakteregenskab kan derimod komme til udfoldelse, når folket lever i 

pagtstroskab mod ham. Da er Guds ~ y np garant for Guds omsorgsfulde nærvær, idet folket 

under disse omstændigheder kan sole sig i den brede vifte af velsignelser, som udgår fra Guds 

ansigts livgivende lys. Ansigtet repræsenterer hermed et positivt forhold mellem mennesket 

og Gud, idet Gud ser i nåde mod dette. Der er her tale om et intakt forhold, idet der hersker 

fred i fællesskabet mellem de to. 

 Anderledes er omstændighederne, når Gud skjuler sit ansigt, idet ansigtet herigennem kan 

udtrykke vrede og foragt – fortrinsvis over afgudsdyrkelse, hvilket dog ikke er entydig. Denne 

situation er et resultat af Guds lidenskabelighed, som grundet afgudsdyrkelsen slår over i 

foragt og jalousi og ytres gennem tilbageholdelse af velsignelsen, idet Gud i stedet opleves 

som fraværende, eftersom der indtræder en adskillelse mellem Gud og menneske, hvis yderste 

konsekvens er døden. Ansigtet er her udtryk for et brudt og ødelagt forhold mellem menneske 

og Gud, hvor der ikke eksisterer nogen fred. 

 I forlængelse af iagttagelsen af Guds ansigts prægnante udtryk for forholdet mellem Gud 

og menneske ville det være højest interessant at foretage en mere grundig undersøgelse af, om 

den velsignelse, som det personlige gudsforhold indebærer, adskiller sig i væsentlig forstand 

fra den velsignelse, som Westermann karakteriserer som universel, der hviler over hele 

skabelsen, og i så fald hvordan og i hvilken grad den gør det. Hvilken karakter har den velsig-
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nelse, som følger af det personlige forhold til Gud? Kan man dele velsignelsen op i jordiske 

og åndelige forhold, eller er der tale om en helhed mellem disse? 

 Endelig har vi set på, at Guds ansigt ikke er en forsikring mod ulykker og lidelser. Samti-

dig har nogle salmer indikeret, at der ikke altid er en årsag til, at Gud skjuler sit ansigt. Hvis 

der ikke altid er en årsag hertil, er der så ikke en utilregnelighed forbundet med Gud, hvis han 

lader de følger, som vi har set er konsekvensen af, at Gud skjuler sit ansigt, ramme det 

menneske, som lever i et nært forhold til Gud? – Eller er oplevelsen af dette fravær af Gud 

generelt set et middel til tugtelse og lutrelse fra Guds side, der har til formål at drage det 

pågældende menneske endnu tættere til sig? 

 Dette er spørgsmål, som efter denne opgave står ubesvarede tilbage og trænger sig på som 

værende yderst interessant, men også relevant at undersøge nærmere. 
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