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MEDICINSKE MIRAKLER

▸ Hvad er et mirakel? 

▸ Tro vs. Viden 

▸ Miraklets historie 

▸ Forskning i mirakler 

▸ Eksempler fra ph.d. 

▸ Plads til forundring 



HVAD ER ET MIRAKEL?

LIVETS MIRAKLER



HVAD ER ET MIRAKEL?

DEFINITION
▸ Mirakel fra latin miraculum 'det, 

der er genstand for undren', af 
mirari 'undre sig' 

▸ Underfuld begivenhed, 
overnaturlige kræfters eller 
guddommelige magters 
handling i naturen og med 
mennesker, ofte i modstrid med 
naturlovene. 

▸ https://denstoredanske.lex.dk/mirakel



HVAD ER ET MIRAKEL?

DET MIRAKULØSE - SOM FÆNOMEN

▸ Eksisterer inden for de fleste religioner 

▸ Tre dimensioner, der kendetegner miraklet i en kristen 
kontekst, der relateres til Guds indgriben:  

▸ 1) Der sker noget, der umiddelbart er uforklarligt  

▸ 2) Miraklet får folk til at stoppe op, en slags provokation 

▸ 3) Igangsætter tanker ift. troen - opfattes som Guds tale



HVAD ER ET MIRAKEL

GUDS VILJE SKE…

▸ Hvis alt ses som 
udtryk for Guds vilje  

▸ Er der så andre love, 
der gælder, når der 
sker et mirakel? 

▸ Hvorfor afbryde sin 
egen indstiftede 
orden?



TRO VS. VIDEN

TROSBEVISER - ET PARADOKS?



TRO VS. VIDEN

MIRAKLETS FUNKTION

▸ Religion 
indeholder en 
kosmologi - en 
forklaring om 
verdens skabelse 
og menneskets 
plads i den.  

▸ ‘Det uforklarlige’ 
kan få en plads i 
verdensordnen

Sankt Bernadette Soubirous, der som 14-årig i 1858 havde flere åbenbaringer af Jomfru Maria i Lourdes



TRO VS. VIDEN

MIRAKLET SOM TÆNKEPAUSE

▸ Et modsætningsforhold 
mellem det, vi kan forstå 
ved at studere ‘Guds 
orden’ og dermed 
forsøge at kontrollere  

▸ Og det, der bryder denne 
orden og derfor er udtryk 
for langt større (bagved-
liggende) kræfter…



TRO VS. VIDEN

MIRAKLET SOM PERSPEKTIV

▸ En begivenhed kan 
opleves som et mirakel, 
selvom det er muligt at 
forklare det udfra en 
almen forståelse 

▸ Miraklet er kontekstuel; 
afhængig af omgivelser 

▸ Opfattelsen af et 
mirakel er påvirket af 
historie, kultur og 
religion



MIRAKLETS HISTORIE

MIRAKLER I ANDRE RELIGIONER

▸ Buddha peger på mirakler som 
lægfolks mulighed for at forstå 
tilværelsens sammenhæng . 

▸ Buddhalegenden gengiver 
mirakler, fx standsning af 
Solens gang. 

▸ Udpeger her meditationens 
ophævelse af tiden.  

▸ Viser også Buddhas status som 
en oplyst og hellig person.



MIRAKLETS HISTORIE?

ISLAMS SYN PÅ MIRAKLER

▸ Alt er udtryk for Guds vilje! 

▸ Hvad er ikke et mirakel? 

▸ Profeter kan udføre mirakler 
‘mu‘jizah’ pga. Guds vilje. 

▸ Hele verden bevidner det.  

▸ Fromme kan opleve Guds 
indgriben ‘karamah’



FORSKNING I MIRAKLER

UNDERSØGELSER AF MIRAKLER

▸ Vatikanet undersøgt 
mirakler i over 500 år 

▸ Vigtigt ift. 
helgenkåringer 

▸ Der skal være sket et 
mirakel, er det på 
foranledning af 
denne persons 
forbøn.



FORSKNING I MIRAKLER

INVOLVERING AF VIDENSKAB

▸ Man undersøger mirakuløse 
helbredelser ud fra 
kriterierne: 

▸ Er diagnosen korrekt stillet? 

▸ Er helbredelsen total? 

▸ Er helbredelsen varig? 

▸ 66 anerkendte mirakler i 
Lourdes

Grotten, hvor jomfru Maria viste sig i 1858 



FORSKNING I MIRAKLER

VATIKANETS UNDERSØGELSES KOMISSION

▸ Består af teologer og videnskabelige eksperter.  

▸ Inkluderingen af eksperter er vokset grundet udviklingen af 
videnskabelig forståelse og medicinske teknikker. 

▸ Kommissionen anvender videnskabelige metoder for at se, om 
videnskaben kan forklare fænomenet. 

▸ Medicinske mirakler skal være spontane , øjeblikkelige og 
forårsage fuldstændig helbredelse.  

▸ Læger er nødt til at sige: 'Vi har ikke nogen naturlig forklaring på, 
hvad der skete.'"



FORSKNING I MIRAKLER

MIRAKLETS STATUS
▸ Efter gennemgangsprocessen vil 

Kirken erklære, om:  

▸ 1) begivenheden ikke er 
troværdig 

▸ 2) ikke er i strid med tro  

▸ 3) eller godkendt.  

▸ Selvom et mirakel bliver 
godkendt, er man ikke forpligtet 
til at tro på det. 



FORSKNING I MIRAKLER

MEDICINSKE MIRAKLER



FORSKNING I MIRAKLER

OPLEVEDE VIRKNINGER AF REIKI-HEALING

▸ Efter fjerde behandlingsgang med Reiki-
healing har en informant følgende 
oplevelse efter lang tid hos en 
fysioterapeut med meget langsom bedring: 

▸ “…så kigger hun […] og er meget forbavset 
over, hvordan arret har helet siden sidst: 
”Nej, det er pokkers, nu har jeg gået her i 
over et halvt år og behandlet dig og så sker 
det hér bare på en uge” siger hun, og hun 
kunne virkelig se, der var en forandring 
fysisk. Så tænkte jeg, yes! Så må der være 
noget om det!” (Boelsbjerg, 2008, s.21)

Kræftpatienters brug af Reiki-healing 

som religiøs copingsstrategi 

– En religionsvidenskabelig analyse af indsamlede 

kvalitative interviews

Hanne Bess Boelsbjerg



FORSKNING I MIRAKLER

KRÆFTEN ER BLEVET OPDAGET FOR SENT

▸ [Kræften] havde bredt sig op fra næsesvælget, hvor 
hovedtumoren sad ned langs halsen på begge sider og 
metastaser, og dem har jeg haft i mange år. 

▸ Jeg har mærket det som perler på en snor her på højre 
side i hvert fald i 6-7 år og har troet, at det var enten sådan 
seneknuder, man har nogle gange og hævede lymfekirtler 
på grund af så mange infektioner, jeg har haft, 
halsbetændelse og lungebetændelse.  

▸ Interview, kvindelig sanger i fyrrerne.



TEKST

LÆGENS VURDERING

▸ I virkeligheden har man ikke så meget at tilbyde. Hvis man 
skal tilbyde kemoterapi eller noget andet, så vil den 
udelukkende være palliativ, så det er udelukkende noget, 
der kan lindre symptomer. Så det stiller hende jo, altså 
efter min mening er det næsten den værst tænkelige 
psykologiske, hvad skal man sige, det er jo et psykologisk 
mareridt, hun placeres i, fordi man har sygdommen, der er 
ikke noget lige nu, der trænger sig på, men kommer der 
symptomer, så kan man behandle, men behandlingen må 
kun være lindrende. Det er beskeden. (Palliativ overlæge)



FORSKNING I MIRAKLER

EKSISTENTIEL KRISE
▸ Det har været fuldstændig, det har været en håndgranat, der 

blev smidt lige ind i hendes liv, ikke, hun har været fuldstændig 
destrueret. Det gør selvfølgelig indtryk på en, uanset hvem det 
måtte være, ikke. Men men der er jo andre mennesker, hvor 
man kan sige, jamen de har været opereret, og så kommer der 
måske noget igen osv., der ligger ligesom en forventning om, at 
det her kan gå galt, men her har der jo altså slet ikke været 
noget. Hun har levet sundt, og hun har levet efter bogen, og 
hun har spist sundt, og hun har passet på sig selv, og hun har 
ikke røget, hun har ikke drukket, hun har ingenting, det er 
fuldstændig … uden for nummer! (Palliativ læge)



FORSKNING I MIRAKLER

MIRAKLET?!

▸ ”Og så skete det uforklarlige.” 

▸ På trods af lægernes dom 
viste en ny scanning et halvt 
år efter, i sommeren 2011, at 
den kræft, lægerne før havde 
kunnet se, nu var væk! 

▸ Den kom dog tilbage fire år 
efter i næsesvælget og ganen.



FORSKNING I MIRAKLER

SPONTAN REMISSION

▸ Spontane remissioner kan skyldes en rekruttering af 
relevante stamceller til de sygdomsramte væv og organer. 

▸ Måske stamcellerne også kan aktiveres gennem 
påvirkning af bevidstheden med forestillinger eller 
tilskyndelser, der går uden om forstanden. 

▸ Professor i immunsystemets opbygning Mogens H. 
Claesson, Københavns Universitet (fra bogen: Kan tro flytte 
bjerge?’ red. Niels Chr. Hvidt og Christoffer Johannesen)



FORSKNING I MIRAKLER

GUDS HELBREDELSE
▸ Fjernsynet viser programmer, 

der har med den koptiske kirke 
at gøre. Væggene er smykket 
med kristne motiver i form af 
vævede tæpper og trykte 
billeder, som sikkert er kopier 
af malerier fra den østlige 
kirkes tradition. Jeg lægger 
mest mærke til det store 
vævede billede med Jesus, der 
hænger på endevæggen inde i 
stue (feltnoter, 28.juni 2011).



TEKST

SELVE BEHANDLINGSFORLØBET

▸ Altså det der sker, det var sådan simpelt hen mirakler, det 
ene mirakel efter det andet, fordi jeg har altid bedt til gud, 
jeg har altid, jeg har haft en fornemmelse, at helligånden 
var med mig, og det gik bare løbende, […] og det gik så 
godt, der var ikke noget problem..  

▸ Hver gang jeg tager kemoterapi, sker der mig ikke noget, 
det gik simpelt hen så godt. Og det er, fordi gud var med 
mig, og alle helgenen var sammen med mig. 



FORSKNING I MIRAKLER

KRÆFTENS GENKOMST

▸ Et år efter jeg skal til skanning, og så det viser sig, at 
sygdommen er vendt tilbage. 

▸ Jeg har bedt til gud hele tiden, og jeg har haft altid et tæt 
forhold til gud. 

▸ I starten faktisk var jeg lidt ked af det, men senere hen tænkte 
jeg, hvad er det for noget? Hvad så hvis jeg dør? Der er mange, 
der dør! Jeg kan lige så godt dø på gaden. 

▸ Vi har vores tro, der siger, vi kan ikke leve et minut mere eller 
mindre, end gud har skrevet [til] os. (Interview, irakisk kvinde)



FORSKNING I MIRAKLER

DET STØRSTE MIRAKEL

▸ Og så jeg snakkede med lægen og sagde, altså mit største ønske er, at jeg 
skal besøge min mor i Irak […], jeg har brug for at sige farvel til dem. Efter 
jeg kom tilbage fra Irak, så fik jeg at vide, at de skal lave sådan en speciel 
undersøgelser med magnetfelt. 

▸ Og før de laver den her undersøgelse, så smører de noget gele eller et eller 
andet på maven. Så begynder lægerne at undre sig, hvor har du 
sygdommen henne, jeg kan ikke se noget, nej slet ikke. Der var ikke noget. 

▸ Han kan ikke finde noget, der er ikke noget, så han kommer med både eller 
han kigger på min journal faktisk og bladrer i min journal, hvor er de henne, 
han kan ikke se det, der står på journalen. Og han sagde til mig, gå hjem, du 
fejler ikke noget. Det var det største mirakel, jeg har oplevet i mit liv. 



FORSKNING I TRO OG HELBRED

AT NÆRME SIG DØDEN - MENNESKELIGT OG METODISK

▸ Opsamling: Tro som levet liv 
og som håndteringsstrategi 

▸ Overgive sit liv i Guds hånd 

▸ Forstå sit liv i kraft af en større 
fortælling (kosmologi) 

▸ Forholde sig til lidelse som 
udtryk for Guds vilje eller som 
noget Gud selv har erfaret



PLADS TIL FORUNDRING

VIDENSKABELIGE FORKLARINGER

▸ Hvorledes kan en kosmisk religiøs følelse 
kommunikeres fra et menneske til et andet, 
hvis der ikke er en tydelig tanke om en gud 
og en teologi? Efter min opfattelse er det 
vigtigste i kunst og naturvidenskab at skabe 
denne følelse og holde liv i den over for de 
mennesker, der er modtagelige for den. 

▸ På denne måde kommer vi frem til et 
begreb om forholdet mellem 
naturvidenskab og religion, som er helt 
forskellig fra det sædvanlige. Hvis man ser 
historisk på problemet, er man tilbøjelig til 
at se på naturvidenskab og religion som to 
uforsonlige modstandere og det er meget 
forståeligt. 



PLADS TIL FORUNDRING

RELIGION OG NATURVIDENSKAB

▸ “Men jeg har den opfattelse, at den kosmiske religiøse følelse er 
det stærkeste og ædleste motiv i naturvidenskabelig forskning. 
Kun de, der forstår de enorme anstrengelser og frem for alt den 
hengivenhed uden hvilken pionerarbejdet i teoretisk fysik ikke 
kan opnås, er i stand til at forstå den styrke, der alene ligger i 
den ovennævnte følelse i forskningsarbejdet, som ligger fjernt 
fra det øjeblikkelige livs vilkår. […] Det er en kosmisk religiøs 
følelse, som giver disse forskere en sådan styrke. En nulevende 
person har med rette udtalt, at i vores materialistiske verden er 
naturvidenskabelige forskere de eneste dybt religiøse 
mennesker…” (Einstein, 1930).



PLADS TIL FORUNDRING

GENFORTRYLLELSE AF VERDENEN

▸ Åbninger til at 
møde ‘underet’ i 
universet 

▸ Inklusion af andre 
(natur)oplevelser 

▸ Tillade ikke at have 
kontrol ved ‘at vide’



PLADS TIL FORUNDRING

AT MØDE GUDS NATUR

▸ Uffe Jonas & Anders 
Laugesen i dialog: 

▸ Skabelsen foregår til 
stadighed og kan 
konstateres gennem 
sansningerne 

▸ https://www.dr.dk/lyd/p1/pilgrim-
pa-rejse-i-troens-univers/pilgrim-
sofia-visdommens-mor
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