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Blod, hellige symboler og symbolpolitikk 

- Herjulf Nesje, mai 2020 

Dette er en imøtegåelse av Jehovas vitners 

forbud mot blodoverføring. Dette er ikke en 

full gjennomgang av temaet , jeg fokuserer 

på bibelforståelsen og jeg henvender meg i 

første rekke til de troende. Jeg forutsetter at 

leseren er kjent med hovedtrekkene i 

vitnenes lære om dette temaet. Bibelsitatene 

er fra Det norske bibelselskaps oversettelse 

av 2011.  
 

 

Til høyre vises en forside av Awake! (norsk utgave: 

Våkn Opp!) Hovedartikkelen handler om barn av 

Jehovas vitner som har dødd på grunn av 

foreldrenes nei til blodoverføring. Portrettene på 

forsiden viser angivelig noen av disse barna. 

En lignelse  
En mann og hans kone går gjennom en skummel bakgate. En skurk dukker opp, legger merke til 

gifteringen mannen har på hånden og retter en pistol mot paret:  

- Gi meg den ringen, kommanderer skurken.  

- Nei, du kan ikke få den for den er et symbol på min kjærlighet til min kone, svarer mannen. 

- Gi meg ringen, ellers dreper jeg din kone, skriker skurken. 

- Vel, da får du heller drepe min kone. 

Den gang jeg var et vitne 
Jeg er oppvokst som et Jehovas vitne og har tilbrakt mange timer med budskapet på gaten og fra dør 

til dør. Ofte møtte jeg kritiske innvendinger mot vitnenes syn på blodoverføring. Jeg argumenterte 

for avholdenhet fra blod, slik jeg var lært opp til. Noen ganger møtte jeg folk som hadde medisinsk 

kompetanse, men da valgte jeg å argumentere ut fra Bibelen. Andre ganger møtte jeg folk som kunne 

sin bibel, men da argumenterte jeg for de medisinske fordelene ved blodløs kirurgi. Veldig sjelden 

møtte jeg folk som både var medisinsk kompetente og bibelkyndige. Da sto jeg fast. 

Poenget er at Jehovas vitner er trent i å «vende kappen etter vinden», altså tilpasse argumenta-

sjonen til den man snakker med og trekke den over i et fagområde som den andre ikke behersker. De 

fleste vitner er nok ikke bevisst at de gjør dette, at de bruker en uredelig debatteknikk – man er bare 

trent opp til det. Slik var det også med meg. 

En gang kom vi to vitner på døren til en skriftlærd jøde – og ble invitert inn. Han hadde en kamerat på 

besøk. Jøden forklarte at han hadde studert Skriften, til og med Malaki, som han sa, i 7 år ved Det 
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hebraiske universitetet i Jerusalem. Etter at vi to vitner hadde introdusert vårt budskap, brøt 

beboerens kamerat inn og sa «Men dere er jo mot blodoverføring. Det er ikke noe bra.» I stedet for å 

argumentere for Jehovas vitners syn sendte min partner i dør-ti-dør-arbeidet spørsmålet videre til 

den skriftlærde – og jeg tenkte der og da at det var et genialt trekk: «Hva mener du om Bibelens 

forbud mot blod? Bør ikke det også gjelde blodoverføring?» «I prinsippet, ja, men det er viktigere å 

redde livet» svarte han.  

Jeg tenkte den gang at dette var et feigt svar, at denne jøden var villig til å gå på kompromiss med 

bibelske forbud for å redde sitt eget liv. Men – i ettertid har jeg blitt helt enig med ham. 

Bibelen og symboler på hellighet 
I 1. Samuel 21 leser vi dette: 

David dro nå til presten Ahimelek i Nob. Da kom Ahimelek ham skjelvende i møte og spurte: 

«Hvorfor er du alene og har ingen med deg?»  2 David svarte ham: «Kongen har gitt meg et 

oppdrag. Og han sa til meg: Ingen må få vite noe om det oppdraget jeg har gitt deg å utføre. 

Derfor har jeg sagt at mennene mine skal møte på et avtalt sted.  3 Har du noe mat for 

hånden? La meg få fem brød eller det som finnes her.»  4 Presten sa til David: «Vanlig brød 

har jeg ikke, men hellig brød kan du få – bare mennene dine har holdt seg borte fra 

kvinner.»  5 «Vær trygg», svarte David. «Vi har vært avskåret fra samvær med kvinner i flere 

dager. Hver gang jeg drar ut, er mennenes krigsutstyr blitt helliget, selv når vi er på en vanlig 

ferd. Hvor mye mer må det ikke da være helliget i dag?»  6 Så ga presten ham hellig brød. 

For det fantes ikke annet brød enn skuebrødene som var tatt bort fra stedet foran Herrens 

ansikt. De var blitt byttet ut med ferske brød den samme dagen. [min utheving] 

Skuebrød var helliget brød som skulle ligge på alteret i tabernaklet, der kun prester hadde adgang. 

Det var ikke ment som noe man bare kunne forsyne seg av og det var kun prestene som hadde lov til 

å spise disse brødene. Men, som vi ser, i en gitt situasjon kunne presten velge å gi David og hans 

krigere hellig brød. 

Legg også merke til hva Jesus sa om denne episoden, i Matteus 12: 

På den tiden tok Jesus veien langs kornåkrene på sabbaten. Disiplene hans var sultne og ga 

seg til å plukke aks og spise.  2 Fariseerne så det og sa til ham: «Se der! Disiplene dine gjør 

noe som det ikke er tillatt å gjøre på sabbaten!»  3 Men han svarte: «Har dere ikke lest hva 

David gjorde da både han og mennene hans ble sultne?  4 Han gikk inn i Guds hus, og de 

spiste skuebrødene, som verken han eller mennene hans hadde lov til å spise, men bare 

prestene.  5 Eller har dere ikke lest i loven at prestene hver sabbat bryter sabbaten i tempelet 

og likevel er uten skyld?  6 Men jeg sier dere: Her er det som er større enn tempelet!  7 Hadde 

dere skjønt hva dette ordet betyr: ‘ Det er barmhjertighet jeg vil ha, ikke offer’, da hadde 

dere ikke dømt dem som er uten skyld.» [min utheving] 

Når Jehovas vitner feirer Minnehøytiden, også kalt høytiden til minne om Jesu død, er de nøye med å 

presisere at vinen og brødet som sendes rundt kun er hellige akkurat den tiden seremonien pågår. 

Etter seremonien er dette vanlig vin og vanlig flatbrød som man fritt kan ta med hjem og fortære.  

Dette står i motsetning til katolsk lære, som hevder at vinen forvandles til Jesu blod og brødet 

forvandles til Jesu legeme i det presten velsigner disse substansene. Derfor er Jehovas vitner nøye 
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med å omtale vinen og brødet som symboler – symboler på Jesu offer. De ser altså ikke på vinen og 

brødet som magiske substanser som er hellige i seg selv. 

Poenget mitt her er at Jehovas vitner, i hvert fall i noen tilfeller, er enig i at hellige gjenstander ikke er 

absolutt hellige eller hellige så lenge de eksisterer, men i stedet er relativt hellige eller hellige kun 

innenfor en bestemt kontekst eller tidsramme. 

Men pussig nok følger de ikke dette resonnementet når det gjelder blod. 

«Avhold dere fra blod» 
For Jehovas vitner er disse versene i Apostlenes gjerninger 15 sentrale når det gjelder deres forbud 

mot blodoverføring: 

28 Den hellige ånd og vi har besluttet ikke å legge noen annen byrde på dere enn disse helt 

nødvendige tingene, 29 at dere holder dere borte fra kjøtt som er ofret til avgudene, fra blod, 

fra kjøtt av kvalte dyr og fra hor. Om dere passer dere for slikt, vil det gå dere godt. Lev vel! 

De mener at dette er absolutt krav – at man skal «avholde seg fra blod» i enhver forstand. Det 

gjelder ikke bare å spise blod – som åpenbart var meningen med forbudet i Apostlenes gjerninger – 

men også det å ta blod inn i kroppen på andre måter. 

Jeg er av den oppfatning at apostlene som formulerte dette blodforbudet ikke hadde i tankene 1900-

tallets medisinske nyvinninger, så som blodoverføring, serum og andre prosedyrer som anvender 

blod. Men Jehovas vitner mener tydeligvis at blodforbudet må tolkes bokstavelig – uansett hva 

apostlene hadde i tankene. 

Men hva skjer dersom et vitne kommer ut for en person som holder på å blø i hjel? Vil ikke da han 

eller hun gjøre det som er mulig for å stoppe blødningen og redde livet til den skadde? Med fare for å 

grise seg skikkelig til?  

Underlig nok, men heldigvis, gjelder ikke forbudet i et slikt tilfelle. De har heller ikke noe problem 

med å avgi blodprøver til helsepersonell, eller å ta blodprøver dersom de jobber innen helsevesenet. 

Men er man da konsekvent når det gjelder å «avholde seg fra blod»? 

Vitnene mener likevel at dette går greit, siden meningen i Apostlenes gjerninger handler kun om det 

å ta blod inn i kroppen. Men – det er ikke det det står – det står «holder dere borte fra blod». Så de 

har altså valgt en tolkning der forbudet innbefatter intravenøs bruk av donorblod, men ikke enhver 

fysisk kontakt med blod. 

 Til tross for denne tolkningen har ledelsen i Jehovas 

vitner likevel åpnet for intravenøs behandling med 

visse preparater som er framstilt av donorblod, så lenge 

det er snakk om «små fraksjoner», som de kaller det. 

De har altså myket opp sin egen tolkning med en policy 

som for de fleste virker vilkårlig og inkonsekvent. Det vil 

føre for langt å gå inn på detaljene her, men på denne 

web-siden finnes fyldig dokumentasjon: 

https://www.ajwrb.org/ 

https://www.ajwrb.org/
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Et alternativt resonnement 
Jeg mener det må gå an å resonnere slik: 

Lovene og forskriftene om blod som er gitt i Moseloven handler om respekt for livet og Livgiveren. 

Når en jeger eller slakter skulle avlive et dyr måtte han la blodet renne ut på bakken. Dette var en 

symbolsk handling som hadde til hensikt å lære menneskene at de ikke skulle være grådige, at de 

skulle gi noe tilbake til Gud i takknemlighet. Det var ikke noe magisk eller farlig med blodet i seg selv. 

Blodet var symbolet på livet, man tok et liv, og man ga derved blodet – altså livet – tilbake til 

Livgiveren. 

Som vi har sett foran viser Bibelen selv at hellige substanser og gjenstander ikke trenger å være 

absolutt hellige til enhver tid. Det handler om kontekst. Så derfor trenger heller ikke blod å ses på 

som absolutt hellig til enhver tid og i enhver sammenheng.  

Det er selve livet som er hellig – og blodet er kun et symbol som minner oss om det. Jegeren og 

slakteren blir minnet om livets hellighet ved å la blodet renne ut på bakken i en hellig rituell handling. 

Deretter har blodet på bakken ingen rituell betydning lenger.  

Min lignelse i innledningen kan virke absurd. Ja, den er absurd! Men Jehovas vitners forbud mot 

livreddende medisinsk behandling er like absurd: De velger å sette symbolet på livet høyere enn 

livet selv! 

Det må kunne gå an å tenke at det er livet selv som er det som er hellig og som vi må søke å bevare. 

Symbolet på livet er bare et symbol. 

Så Jehovas vitners syn på livet og blodet er en perversjon av det gode budskapet vi finner i Bibelen: 

Livet er Guds gave, livet er hellig, det må bevares. 

Hvorfor insisterer de på forbudet mot blodoverføring? 
Jehovas vitner innførte sitt forbud mot blodoverføring en gang på 1960-tallet, parallelt med at dette 

ble innarbeidet som en standard prosedyre på sykehus i den vestlige verden. Hvorfor de kom opp 

med dette er ikke godt å vite. Kanskje handlet det om et genuint ønske om lydighet mot Guds Ord. 

Kanskje handlet det også om at det ville være god propaganda å ha et begrenset antall martyrer – 

slikt styrker troen i bevegelsen. (De hadde forfølgelsen av vitnene i Nazi-Tyskland friskt i minnet. 

Beretningene om dette førte til en stor økning i antall vitner i årene etter 2. verdenskrig.) 

Etter hvert som den medisinske utviklingen har gått videre har det kommet en rekke 

behandlingsformer i tillegg som baserer seg på donorblod, så det er ikke lenger snakk om blod eller 

ikke blod, men om hvor store fraksjoner man kan godta. Jehovas vitners ledelse har derfor, på grunn 

av sitt prinsipielle standpunkt, blitt nødt til å utforme detaljerte regler om hvilke fraksjoner og hvilke 

behandlinger som kan godtas og ikke. Det er etter hvert blitt ganske komplisert og uoversiktlig. I 

tillegg framstår noen av disse reglene som vilkårlige, åpenbart fordi man ikke egentlig er opptatt av å 

unngå blod, men av å framstå som lojale mot Bibelens ord. 

Så jeg har en mistanke om at ledelsen i Jehovas vitner nå er ganske fortvilet over det kompliserte 

regelverket de har viklet seg inn i. De kan selvfølgelig velge å komme med en «ny forståelse» der de 

overlater alt til den enkeltes samvittighet. Men, dessverre, de tør nok ikke det fordi det vil føre til en 

massiv storm fra alle de etterlatte etter vitner og barn av vitner som har dødd i lojalitet mot 
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organisasjonens policy. (La meg minne om at da ledelsen på midten av 1990-tallet kom med den 

«nye forståelsen» at siviltjenestenekt var opp til den enkeltes samvittighet, så var det over natten 

ingen vitner som nektet siviltjeneste lenger.) 

Jeg tror derfor at ledelsen egentlig ønsker å la blodoverføring bli opp til den enkeltes samvittighet, 

men ikke tør å gå til dette skrittet fordi det vil føre til opprør blant de troende. Samtidig ser de 

fordelene ved å opprettholde blodforbudet, fordi de da får noen martyrer å paradere.  

Slikt kalles symbolpolitikk. 

Barneofring 
Jeg minner om Jesu ord (sitert foran): ‘ Det er barmhjertighet jeg vil ha, ikke offer’. 

Bildet viser en side fra boken «Fra det tapte paradis til det gjenvunne paradis», utgitt av Jehovas 

vitner ca 1960. Dette var en bok beregnet på at foreldre skulle lese den sammen med sine barn. 

Figuren på siden viser en frafallen israelitt som ofrer sitt barn til avguden Molok. Min far leste denne 

boken sammen med meg, og jeg husker at akkurat denne tegningen gjorde stort inntrykk på meg. 

Slik barneofring var selvfølgelig en avskyelig handling som ble fordømt i Bibelen og av Jehovas vitner. 

Men Jehovas vitner er selv villige til å ofre sine barns liv for sine egne meningers skyld – og skryter av 

det. Se en gang til på Awake!-forsiden øverst i dette notatet. 

 

Videre lesing: https://www.ajwrb.org/the-watchtower-and-child-sacrifice 
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