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Inledning 

Finns Gud? Har livet någon mening? Vad är historia? Vem var Jesus? Vad 
och vem är människan? Dessa, och en del andra centrala livsfrågor tas 
upp i denna bok. Svaren på dessa frågor styrs  alltid av ens personlig håll-
ning till verkligheten.  

I dag är det ganska vanligt att man har en skeptisk hållning till 
svaren till dessa frågor. Vems svar kan man acceptera som mest rimliga, 
som bäst tycks kunna förklara de fakta man åberopas som stöd för sva-
ren. Kanske accepterar du de svaren som ges av kristna eftersom du är 
kristen, men som ateist eller muslim har du svårt att acceptera de krist-
nas svar. Ateist kan hävda att han/hon har den moderna ”vetenskapen” 
på sin sida. Endast kunskap som inhämtas med hjälp av (natur)veten-
skap är verklig kunskap. Denna hållning brukar ofta betraktas som sci-
entism (vetenskapsfundamentalism). Det finns dock inga vetenskapliga 
argument för scientism. En muslim å andra sida kan åberopa Koranen 
som källan till kunskap i stora livsfrågor. 

En annan hållning som kommer nära scientism är agnosticism. 
Man menar att vi inte har tillräckligt kunskap om verkligheten som gör 
att slutgiltiga svar skulle kunna ges till dessa stora livsfrågorna.  

Eftersom jag är en bekännande kristen präglas mina svar av denna 
grundhållning. Jag har dock inte alltid varit en bekännande kristen utan 
blev kristen i vuxen ålder. (Jag har berättat min väg till kristen tro i min 
bok ”Ateisn, förnuftet på villovägar”. Den berättelsen finns här på web-
sida) 

Det är först när jag blev kristen som mitt eget intresse för de ”stora 
frågorna” aktualiserades. I denna skrift ger jag mina svar på de av mig 
utvalda frågor. Andra stora frågor skulle vara som: Vad är kärlek? Finns 
det liv i universum? osv. Att ta med flera frågor skulle göra att materialet 
sväller alldeles för mycket. 

Materialet skrev för första gånger för några år sedan men den är 
lika aktuellt idag. Några ändringar och tillägg har kommit till. 

 

Vesa Annala 
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INLEDNING 

FINNS GUD? DENNA fråga är absolut den viktigaste en människa kan 
ställa. Tron på att Gud (eller flera gudar) har tagits som en given sanning 
i alla kulturer under mänsklighetens långa historia. I de allra äldsta 
skriftliga dokumenten från Mellersta Östern (från ca 3000 f.Kr.) möter vi 
flera gudar. I tillblivelsen av universum står gudarna i centrum i dessa 
texter, t.ex. i Enuma Elish-eposet. I motsats till dessa myter är den äldsta 
egyptiska kosmogonin1 monoteistisk2 (bara en skapargud, även om man 
också i Egypten trodde att det fanns flera gudar). Här i Norden hade vi 
vår egen mytologi, asatro.  

I Bibeln tas Guds existens som en given sanning. Där finner man 
dock någonting helt nytt, en övertygelse om att det bara finns en Gud. 
Denna Gud presenteras som Skaparen av allting. Hela universum, stjär-
norna, galaxerna, solsystemet, livet och alla levande varelser och vi män-
niskor kommer till existens genom Guds unika skapelsehandling. (Läs 
gärna de två första kapitlen i Första Moseboken.) 

Tron på att Gud finns är stark även idag. Bara ca 2,4 % av världens 
befolkning är ateister, dvs. förnekar Guds existens.3 Också Sverige var ett 
religiöst (kristet) land ända fram till 1960-talet då antalet gudsförnekare 
börjar växa. 1947 trodde 83 % av svenskarna att det finns en Gud. 20 år 
senare (1968) hade siffran gått ner till 72 %. 1980 hade siffran sjunkit till 
52 % och 10 år senare var det bara 38 % som trodde på Gud. Idag är siffran 
nere på 15 %.4 En stor majoritet av svenskar är m.a.o. tveksamma om Gud 

 
1 Kosmogoni är ett ord som används för att beskriva själva tillblivelsen av universum. 
Det är nära besläktat med ordet kosmologi, läran om universum, eller läran om all-
tet. 
2 James B, Pritchard, The Ancient Near East, Volume I, Princeton University Press, 
1958, s. 1-2. 
3 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Worldwide_percentage_of_Adherents_by 
_Reli-gion.png?uselang=sv.  
4 Göran Gustafsson, Tro, samfund och samhälle, Libris, 1991, s. 215; 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_225_report_en.pdf; ebs 225 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Worldwide_percentage_of_Adherents_by


- 6 - 
 

över huvud taget finns. Det är framför allt bland männen som tveksam-
heten till Guds existens är stark. Tron tycks ha blivit en kvinnosak. Det 
svenska samhället har under många årtionden velat avskaffa den kristna 
tron och skapa ett sekulärt samhälle – och i stora drag lyckats med det! 
Vi återkommer strax till orsakerna till gudsförnekelsen. 

Det finns dock många starka skäl att tro att Gud finns. Här tar vi 
upp bara några av dem. Men först försöker vi finna orsakerna till varför 
människor förnekar Guds existens. Läsaren får ursäkta den ”filosofe-
rande” stilen i detta kapitel, men det är nödvändigt att filosofera lite i 
syfte att förstå. Först dock ett par ord om termen ”existens”. 
 

Två former av existens 

Inom filosofin brukar man tala om två slags existens, en nödvändig ex-
istens och en existens orsakad av något eller någon. Nödvändig existens 
är bl.a. abstrakta saker som t.ex. siffror. En annan form av nödvändig ex-
istens är ett icke-materiellt sinne. Det sistnämnda sammanfaller med 
den kristna trons förståelse av Gud.  
 
 

VARFÖR FÖRNEKAR MÄNNISKOR GUDS EXISTENS? 

Det har alltid funnits människor som har haft frågor kring Gud/gudar, 
men det är först på 1600- och 1700-talet man på allvar börjar ifrågasätta 
Guds existens. Varför just då? Grunden till förnekelsen finner man i den 
nya synen på naturen. Upptäckterna att naturen ter sig regelbundet och 
att många naturfenomen (t.ex. planeternas rörelser) kunde förklaras 
med hjälp av naturlagarna tycktes göra tron på Guds existens överflödig. 
Denna syn på naturen utmynnar till slut i tron på att naturlagarna för-
klarar inte bara planeternas rörelser utan också allt annat i naturen. Gud 
som Uppehållaren av universum behövdes inte längre.  

Ganska snart uppstår också tanken att universum och allt annat 
uppstått av sig självt utan medverkan av någon skapare. Därmed till-
skrivs naturen (som ofta skrivs med stort N) egenskaper som tidigare en 
övernaturlig skapare haft, dvs. förmågan att tillbringa saker till existens. 
Hela kosmos och alla himlakroppar har uppstått av sig själva. Också livet 

 
report en.pdf. Olika undersökningar ger dock ganska olika resultat, så det är på sin 
plats att ta dem med en nypa salt. 
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tros ha uppstått av sig självt. Allt liv har en och samma ”urmoder”, den 
första levande cellen. Alla organismer sägs därmed vara släkt med 
varandra. I djurvärlden sägs schimpanser vara närmaste släkt till oss 
människor. (Mer om dessa frågor i ett senare kapitel.) Det är denna 
materialistiska tro som har kommit att dominera i dagens Sverige och 
tas ofta som en given sanning. Kritik mot denna materialistiska myt5 hör 
man sällan och därför har människor anammat den utan djupare funde-
ringar. 

Men förnekelsen har också haft moraliska orsaker. Människan vill 
inte ha med Gud att göra eftersom Guds moraliska väsen upplevs som 
hotande. Gud tycks begränsa människans (moraliska) frihet.6 Den s.k. 
befrielsen från gudstron leder dock inte till verklig frihet utan till en an-
nan sorts ofrihet, nämligen till materialismens begränsningar. Genom att 
begränsa all existens till materiell existens skapar man en monistisk7 
verklighetsuppfattning som betyder att man tror (man kan inte veta) att 
bara materia existerar. Man skapar en illusion att Gud inte finns och byg-
ger på denna illusion en materialistisk världs- och livsåskådning. Man 
har blivit en ateist. 
 

En felaktig syn på verkligheten 

Denna syn på verkligheten och naturens (materians) och naturlagarnas 
skaparförmåga är dock i grunden felaktig. Det finns ingenting i naturen 
som skulle tyda på att ateistisk materialism skulle vara en sann syn på 
verkligheten. Materialisterna har också missförstått naturlagarna. Natur-
lagarna äger inte någon form av självständig existens utan är bara män-
niskans sätt att beskriva naturen och dess regelbundenheter. I Nat-
ionalencyklopedin beskrivs naturlag som en ”sats eller ekvation som be-
skriver regelbundenheter i naturförloppen.” Det är viktigt att förstå att 
det inte är naturen själv (materian) som har gett naturen denna regel-
bundenhet. Det är också lätt att inse att matematiska satser och ekvat-
ioner skapar ingenting! Den grundläggande frågan är: varför ter sig na-
turen (materian) regelbundet? Och varför har materian just de 

 
5 Ordet ”myt” används här i religionsfilosofisk mening, dvs. den moderna människans 
tro och föreställningar om universums, livets och människans uppkomst. 
6 Etikforskaren och ateisten Birgitta Forsman har skrivit en hel bok i ämnet med ti-
teln: Gudslös etik. En befrielse från religionens tvångströja, Fri Tanke, 2011. 
7 Ordet “monistisk” kommer från latinets mono, ”en” eller ”ett”. 
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egenskaper den har och inte några andra? Det finns ingenting som säger 
att materian måste ha just de egenskaper den har och att naturen måste 
te sig regelbundet. Teoretiskt sett skulle materian (kanske) ha ett oänd-
ligt antal egenskaper! Naturen kunde lika väl vara bara ett enda kaos! Så 
är det dock inte. Alltså: varför är naturen regelbunden och begriplig för 
oss människor? Vetenskapen har inget svar! Albert Einstein uttryckte sig 
en gång på följande sätt om denna gåta: ”Världens eviga mysterium är 
dess begriplighet… Det faktum att den är begriplig är ett mirakel.”8 
 

Mysteriet är löst för länge sedan! 

Naturens regelbundenhet var dock inte alls något mysterium för den mo-
derna vetenskapens grundare (Nikolaus Kopernikus, Francis Bacon, Jo-
hannes Kepler, Galileo Galilei, Isaac Newton etc.).  Alla dessa män var tro-
ende kristna och såg naturen som ett verk av en allsmäktig Gud. De var 
övertygade om att naturen och dess regelbundenheter kunde förklaras 
utifrån en intelligent Skapare. Naturen är inte sin egen skapare. Naturen 
bara avspeglar Skaparens avsikter och tankar i de skapade tingen. ”Spår” 
efter Skaparen kunde upptäckas i skapelsen. I denna tanke följde de bara 
aposteln Paulus i Nya testamentet som skrev för länge sedan att ”alltse-
dan världens skapelse har hans (Guds) osynliga egenskaper, hans eviga 
makt och gudomlighet, kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga.” 
(Romarbrevet 1:20) 
 
 

NÅGRA GUDSBEVIS 

Men låt oss gå över till att fundera över ”bevisen” för Guds existens. Här 
bör det dock påpekas att vi med ”bevis” inte menar samma slags bevis 
som man använder för att bevisa t.ex. gravitationens existens genom att 
kasta en sten i luften och se om den faller på marken. Bevisföringen för 
Guds existens ligger främst på det förnuftiga och rationella tänkandets 
plan. Denna form av bevisföring är dock inte på något sätt mindre värd 
än vetenskapens sätt att ”bevisa” någonting. Utifrån den vetenskapliga 
forskningens resultat kan vi lätt härleda till tron att en intelligent Skap-
are är den bästa förklaringen till allt annat. Det finns också många saker 

 
8 Som citerat av Rolston III Holmes, Genes, Genesis and God, Cambridge, 1999, s. 
164. 
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i livet vars existens inte kan bevisas materiellt, t.ex. kärlek, hat, avund-
sjuka etc. 

När man för ett rationellt resonemang för Guds existens brukar 
man ändå använda sig av några ”gudsbevis”. Sådana gudsbevis är t.ex. 
kosmologiska, ontologiska, historiska, moraliska, teleologiska och teolo-
giska gudsbevis. Här tar vi dock (av utrymmesmässiga skäl) upp bara de 
kosmologiska, historiska och teleologiska gudsbevisen samt diskuterar 
livets och informationens uppkomst.  

 

KOSMOLOGISKA GUDSBEVIS 

Kosmologiska gudsbevis kan delas upp i olika delbevis. Här tar vi 
upp två, argument från den första orsaken och ändamålsargumen-
tet. 

 
Den första orsaken 

Av allt att döma är universum inte evigt utan har börjat existera. Vår egen 
existens tyder på detta. Om vi skulle anta att universum verkligen är 
oändligt gammalt skulle ett oändligt antal händelser i det förgångna ald-
rig leda till nuet och vi skulle inte finnas här! Alltså måste universum vara 
ändligt i tid. Och eftersom det är svårt att tänka sig att universum och 
livet skulle ha en nödvändig existens måste orsaken till deras existens 
sökas någon annanstans. Det är också svårt att förstå hur ingenting (i 
absolut mening) skulle frambringa någonting. Här kommer bevisen från 
en första orsak in. Denna bevisföring kan ställas upp som en logisk argu-
mentation. Men först ett litet exempel på hur argumentationen fungerar. 
Vi börjar med att visa att tingen som börjar existera har en orsak. Vi tar 
en penna som ett exempel. Pennan har inte alltid funnits utan har börjat 
existera och har därmed också en orsak.  

(1) Alla ting som börjar existera har en orsak 
(2) pennan är ett ting som börjar existera 
(3) alltså har pennan en orsak 

Av premisserna (1) och (2) som är sanna följer slutsatsen (3) som är av 
nödvändighet sann. Eftersom pennan inte kan vara sin egen orsak måste 
vi leta efter en orsak till pennans existens. Denna existens har förmågan 
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att skapa pennan. Av premisserna (1) och (2) följer:  

(4) pennans existens förutsätter en planerande och skapande intel-
ligens som orsak 

(5) människan har en planerande intelligens med förmågan att 
skapa 

(6) alltså har människan orsakat pennan 

Premisserna (4-5) är giltiga och därför är slutsatsen sann.  
Samma resonemang kan tillämpas på hela universum: 

(7) universum är ett ting som börjar existera 
(8) universum har en orsak 
(9)  universum kan inte vara sin egen orsak 
(10)  universums existens förutsätter en orsak som är icke-materiell 

och som agerar utanför tid-rum-materia och som har förmågan 
att tillbringa universum till existens 

(11)  Gud är en icke-materiell, ren ande med oändlig intelligens och 
skaparförmåga 

(12)  alltså har Gud orsakat universum  

Om någon vill visa att slutsatsen (12) inte är sann måste man kunna visa 
att någon av premisserna (7), (9)-(11) inte är sanna.9 Gud är lika nödvän-
dig som förklaring till universums existens som människan är en nöd-
vändig förklaring till pennans tillblivelse. 
 

Argument från entropiprincipen 

Ett annat kosmologiskt gudsbevis kan formuleras utifrån entropiprinci-
pen. Denna princip säger att lämnad åt sig själv tenderar oordningen i 
universum (som betraktas som ett slutet system10) att öka hela tiden tills 
den når sitt maximum (dvs. en jämvikt). Om universum skulle vara 
oändligt i tid skulle detta jämviktstillstånd ha nåtts för oändligt länge 
sedan. Men eftersom sakernas tillstånd inte är sådant måste universum 

 
9 För att upprätthålla ateismen brukar dess förespråkare, dock utan att riktigt kunna 
stödja sig på något, förneka antingen själva argumentationen eller hävda att någon 
eller några av premisserna inte är giltiga. Men att förneka någonting är ett filosofiskt-
religiöst ställningstagande och att blunda för ett rationellt resonemang. 
10 När man säger att universum är ett ”slutet system” menar man att det inte finns 
något eller någon (t.ex. Gud) som är ”utanför” universum. 
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vara begränsat i tid. Universum har haft en början (se argumentet ovan). 
Men varför är universum ett ordnat ”ting”? Hur uppstod universums ord-
ning i första hand? Enligt den moderna uppfattningen uppstod ju uni-
versum i en kaotisk ursmäll (”big bang”) för miljarder år sedan. Hur 
denna kaotiska ”ursmäll” har kunnat skapa den höga organisations- och 
ordningsnivån är en olöst fråga. Dean L. Overman skriver: ”Om big bang 
betraktas endast som en stor, imponerande olycka, då finns det inga för-
klaringar till varför big bang tillbringade ett universum med en så hög 
grad av ordning, i konflikt med termodynamikens andra lag, särskilt när 
man tänker på den kumulativa styrkan av gravitativa system i univer-
sum.”11 Trots denna insikt tror den moderna människan att universum 
uppstod i en kaotisk ursmäll.12 

Många tror också på materians självorganiserande förmåga när 
det gäller t.ex. livets uppkomst. Men denna tro har ett högt (intellektu-
ellt) pris när den inte kan stödjas med några goda argument. Dean Over-
man skriver: ”Livet kan inte förklaras genom att hänvisa till slumpen; och 
om livet överskrider fysikens och kemins lagar, kommer livets ursprung 
i så fall aldrig att demonstreras genom adekvata scenarier av självorgani-
sation.”13  Livets uppkomst tycks förbli en gåta för vetenskapen.  

Entropiprincipen tycks tvinga oss att acceptera att universums 
ordning uppstod redan i första början. Universum kan betraktas som ett 
urverk som i början hade ”dragits upp” och som sedan dess ”går” så länge 
tillgänglig energi finns. Också frågan varför ökning av oordning i univer-
sum? är ur vetenskaplig synpunkt olöst. Det är inte entropi som skapar 
oordning. Entropin är bara ett mått på denna oordning. Man kan ställa 
upp detta argument på följande sätt: 

(1) universums oordning ökar ständigt  
(2) universum har ”dragits upp” i början 
(3) Gud skapade i början ett högt organiserat universum 

Insikterna i argumentet ovan är i full harmoni med Bibelns skapelsebe-
rättelse, enligt vilken Gud skapade ett universum som från början var 

 
11 Dean L. Overman, A Case Against Accident and Self-Organisation, Rowman & Lit-
tlefield Publishers, INC, 1997, s. 138-139. 
12 Peter Atkins, Creation, Freeman, 1981, s. 41. 
13 Overman, 1997, s. 197. 



- 12 - 
 

”mycket gott”.14 
 

Det historiska gudsbeviset 

Alla kulturer i alla tider har eller har haft föreställningar om Gud/gudar. 
Om Gud inte fanns, varför då olika gudsföreställningar? Alltså måste det 
ligga någonting i dessa föreställningar. Utifrån den kristna tron kan dessa 
föreställningar förklaras med det faktum att som skapad till Guds avbild 
har människan gudsföreställningar ”inbyggda” i sitt väsen. Gudsföreställ-
ningarna kan också betraktas som ett uttryck för människans kollektiva 
minne som hon har burit med sig från Eden, från den tid då människan 
umgicks med Gud ansikte mot ansikte. Det historiska gudsbeviset talar 
starkt för att Gud finns. 
 

Det teleologiska gudsbeviset eller ändamålsbeviset 

Ordet ”teleologi” kommer från grekiskan telos (”ändamål”, ”syfte”) och 
logos (”ord”, ”lära”). Det teleologiska gudsbeviset uppstår ur den enkla 
sanningen att universum och livets komplexitet och ändamålsenlighet 
kan bäst förklaras genom att anta existensen av en intelligent, vis, god 
och kännanda varelse som har planerat och skapat universum och livet 
med ett syfte. Som människor kan vi upptäcka ändamål och design i na-
turen. T.ex. är fågelns vinge designad för flygning. Människans hand är 
designad för att gripa tag, etc. etc. Design och ändamål sammanfaller 
ofta i helhetens skönhet och godhet som vi beundrar. Varför ger skapel-
sen uttryck för ändamålsenlighet, godhet och skönhet? Det enda rimliga 
svaret måste bli att bakom skapelsen finns ett oändligt sinne som kan 
frambringa komplexitet, ändamålsenlighet, godhet och skönhet. I dag 
talar man mycket om den s.k. antropiska principen som säger att univer-
sum och livet har skapats för människans skull.  

Alla dessa gudsbevis utgör var för sig ett starkt argument för Guds 
existens och tillsammans gör de bevisvärdet ännu starkare. 
 
 
 

 
14 Första Moseboken 1:31. På flera ställen i Bibelns beskrivs hur Gud skapade den 
lagbundna ordningen och hur han upprätthåller den, läs t.ex. Job 38:33; Psalm 148:3-
6; Jeremia 31:35-37; Hebreerbrevet 1:1-3. 
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YTTERLIGARE GUDSBEVIS 

Livets uppkomst  

Ett ytterligare argument som ger starkt stöd för tron på att Gud finns 
uppstår ur det vi vet om livet och den information som livet är ”byggt” 
på. Trots många års intensiv forskning kring livets uppkomst är frågan 
olöst. ”Hur livet uppkom på jorden är fortfarande okänt även om det 
finns hypoteser”, skriver några forskade vid Karolinska institutet.15 Man 
vet inte ens vad livet är. ”Det är ganska anmärkningsvärt att någon en-
hetlig och allmänt accepterad definition av liv hittills aldrig framförts”, 
skriver författarna vidare.16 Livet tycks inte heller vara en egenskap i ma-
terian. I så fall skulle också stenar i någon mening vara levande. Alltså: 
varför levande organismer över huvud taget?  

Livet har många unika egenskaper som att kunna göra kopior av 
sig självt, att kunna överföra information till nästa generation, att kunna 
förvandla mat till lämpliga energiformer, och att kunna avskärma sig mot 
den yttre världen (både på organism- och på cellnivå). Hur kom det sig 
att levande organismer har dessa egenskaper? Och när det gäller oss 
människor måste vi lägga till ytterligare nivåer som medvetandet och 
språk.  

Livet är ett oerhört komplicerat och fascinerande fenomen! Den 
moderna vetenskapen har inget svar på dess uppkomst. Denna okunskap 
tyder på att livet inte har något naturalistiskt ursprung. Bibelns berät-
telse om hur Gud skapade livsformerna i begynnelsen är lika giltig som 
alltid. Livet som en egenskap hos Gud har alltid funnits. Gud är en le-
vande Gud. Profeten Jeremia (10:10) har uttryckt detta på följande sätt: 
”Men Herren är en verklig Gud, en levande Gud, en evig konung.”  

 

Informationens uppkomst  

Lika lite som vi vet om livets uppkomst vet vi om informationens upp-
komst. Här tänker vi närmast på DNA-informationen, den genetiska ko-
den, som finns i alla levande organismer. DNA-informationen består av 
4 ”bokstäver” (fyra kvävebaser, adenin (A), guanin (G), cytosin (C) och 

 
15Ingemar Ernberg m.fl., Vad är liv i kosmos, i cellen, i människan? Karolinska Institu-
tet University Press, 2010, s. 160.  
16 Ernberg m.fl. s 11. 
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tymin (T). Man har ofta jämfört denna information med språket. När jag 
skriver ner dessa ord förmedlar jag hela tiden information till läsaren. 
Denna information (dvs. bokstäver ordnade i en bestämd ordning) upp-
står inte av en slump. Jag väljer att slå på tangenter på min laptop i en 
bestämd ordning. Den information som jag har i mina tankar överför jag 
till datorn i form av bokstäver, som formar ord, som formar satser, som 
formar stycken, som formar detta kapitel. Livet är också organiserat på 
samma sätt, från molekylärnivå till organismnivå.  

Kunskapen om information i biologin har vuxit lavinartad. I dag 
vet vi att utöver den genetiska koden finns också något som kallas epige-
netisk information, d.v.s. information som är ”över” den genetiska in-
formationen och som styr t.ex. hur den genetiska informationen utrycks 
i celler.  

Hur den genetiska informationen uppstod i första hand har veten-
skapen inga svar på. Det vi vet är att denna information har varit så gott 
som oförändrad sedan levande organismer blev till. De förändringar som 
sker i livets information är i grunden bara variationer av samma tema. 
Den information som finns t.ex. i människans genetiska material ger 
upphov till nya individer som alla avviker mer eller mindre från varandra, 
men människan förblir människa. Och samma förhållande gäller allt liv. 
De förändringar som sker i form av mutationer är ”misstag” (felstav-
ningar i det genetiska språket om man så vill). Dessa ”misstag” tror man 
utgör råmaterialet till den biologiska evolutionen (som vi kommer att ta 
upp i ett senare kapitel). Men själva begreppet ”misstag” antyder att tex-
ten i det genetiska materialet har från början varit felfri. Den enkla logi-
ken säger att fel och misstag förutsätter att någonting är från början fel-
fritt. Låt oss belysa frågan med en enkel sats: ”Sverige är en självständig 
nation i Norden.” Denna sats är felfri till sitt innehåll. Alla förändringar 
(att ta bort eller lägga till eller kasta om något/några bokstäver/ord) 
skulle bara innebära fel. Mutationer har samma effekt i det genetiska 
materialet. Alltså måste den genetiska informationen ha varit felfri från 
början. Alla naturliga förändringar är till nackdel för organismerna (med 
några få undantag, som i fallet malariaresistens) eller på sin höjd ne-
utrala. Också här gäller entropiprincipen. Allt i universum är underställt 
entropin.17  

 
17 För en nyfiken läsare rekommenderas John Sanfords bok, Genetic Entropy & The 
Mystery of the Genome, Ivan Press, 2005. 
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När det gäller ursprunget till informationen känner vi bara till en 
källa, nämligen intelligens. En manual till en dator har en intelligens 
bakom sig. Den biologiska informationen, som är bara så oerhört mycket 
mera omfattande och komplicerad, som t.ex. den mänskliga hjärnan, 
måste ha en intelligens som källa. Hur denna sorts komplexa system 
(som människans hjärna) skulle ha kunnat uppstå utan en intelligent 
Skapare är helt obegripligt! 

När vi läser Bibelns skapelseberättelse upptäcker vi snart att den 
kan harmonieras med det vi vet om universum. Universums tillblivelse 
förutsätter en oändligt vis och kraftfull Skapare. Einsteins ord att univer-
sums begriplighet är ett ”mirakel” fångar väl in det mirakulösa i skapel-
sen. I början skapar Gud ett fullfärdigt universum, med stjärnor, galaxer, 
planeter och andra himlakroppar. Universum och livet är fullt av inform-
ation. Det är inte att undra på att vi har så många s.k. naturpsalmer i 
Bibelns psalmbok, Psaltaren, där den troende lovprisar Gud för hans verk 
(läs t.ex. Psalm 19, 104). 
 
 

GUD ENLIGT BIBELN 

Gud presenteras i Bibeln som alltings Skapare och Uppehållare. I profe-
ten Jesajas bok (40:26) uppmanar profeten oss att lyfta ”blicken mot skyn 
och se: Vem har skapat allt detta? Han som mönstrar stjärnornas här och 
låter dem tåga fram, han som ropar upp dem alla. Så väldig är hans makt 
och hans styrka att ingen av dem uteblir.” Och ett par verser tidigare 
(vers 24): ”Så säger Herren, din befriare, han som formade dig i moderli-
vet: Jag är Herren, som har skapat allt. Jag ensam spände upp himlen, jag 
bredde ut jorden utan hjälp.”  

Enligt Bibeln har Gud alltid varit, är och kommer alltid att vara. 
Han är den ende Guden. Det har aldrig funnits några andra gudar och 
kommer aldrig att finnas (bortsett från de förgängliga ”avgudar” som 
människor gjort och tillbett). Ingen utom Jesus har sett Gud.18 Några få 
utvalda individer, som Mose och några profeter, har dock ”sett” Gud 

 
18 Läs följande texter i Bibeln: Jesaja 43:10; Nehemja 9:6; Första Korinthierbrevet  
8:6; Första Timotheosbrevet 1:17; 6:16; Johannesevangeliet 6:46. 
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därför att han har uppenbarat sig för dem.19 
Gud presenteras också som ”helig” och ”upphöjd”. Som ”helig” och 

”upphöjd” är Gud bortom allt som är syndigt och orättfärdigt. I honom 
finns ingen ondska, inget orätt, inget oheligt.20 ”Jag … Herren … är helig”, 
säger Gud i Tredje Moseboken (11:45). Gud är också allvetande. Det finns 
ingenting som han inte känner till. Han är också allsmäktig. När Abra-
ham lärde känna Gud, lärde han känna honom som ”Gud den Allsmäk-
tige”.21 Som allsmäktig är ingenting omöjligt för honom.22 

Det är också viktigt att veta att Gud är en person och inte en oper-
sonlig kraft. De möten Bibeln beskriver människor ha haft med Gud be-
skrivs alltid som ett möte mellan två personer, mellan Gud och en män-
niska. Också det faktum att människan skapades till Guds ”avbild” visar 
att Gud är en person.23 Det yttersta beviset på att Gud är en person blev 
klart när Jesus föddes. Jesus är Guds sanna ”avbild” (”kopia” om man så 
vill24).  

Genom att studera skapelsen kan vi lära oss ytterligare saker om 
Gud, t.ex. att han är ordningens Gud (skapelsens ordning, dess lagbun-
denhet tyder på detta). Gud är också skönhetens Gud (allt det vackra och 
fulländade i skapelsen tyder på detta). Skapelsens begriplighet tyder på 
att Gud är ett rationellt väsen. Människans moraluppfattning tyder på 
att Skaparen är ett moraliskt väsen. 
 
 

DEN PERSONLIGA ERFARENHETEN 

Varje människa har skapats till Guds avbild. P.g.a. denna sanning kan 
varje människa ha gemenskap med Gud. Denna personliga erfarenhet 

 
19 Se t.ex. Andra Moseboken 33:12-22; 34:5-7; Jesaja 6:1-5; Hesekiel kapitel 1; Amos 
9:1; Uppenbarelseboken kapitel 4. 
20 Läs följande texter i Bibeln: Psalm 92:15; Johannesevangeliet 7:18 
21 Första Moseboken 17;1; se även Andra Moseboken 6:3. Uttrycket ”Gud den 
Allsmäktige” kommer från Bibel 82. Bibel 2000 har översatt det hebreiska uttrycket 
el shaddaj med ”Väldige”. 
22 Se t.ex. Lukasevangeliet 1:37, jfr Markusevangeliet 10:27. 
23 Läs Första Moseboken 1:26-27; 5:1; Psalm 8:5. 
24 Det grekiska ordet i Hebreerbrevet 1:3 som i svenskan har översatts med “avbild” 
är charaktēr. Ordets grundbetydelse är ungefär ”stämpel”, som används för att få 
fram en exakt kopia av originalet. 
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blir då ett bevis för att Gud finns. I Bibeln finner man många löften att 
Gud kan bli känd genom att människan söker honom. Detta sökande ka-
raktäriserar människan. I ett senare kapitel tar vi upp denna fråga. 

AVSLUT 

I detta kapitel har vi belyst frågan om Guds existens. Vi har sett att allt i 
naturen och i människans erfarenhet talar starkt för att Gud finns. De 
kosmologiska, historiska, teleologiska och andra bevisen är starka. Uni-
versums ordning, livets komplexitet och naturens skönhet talar starkt för 
att det finns en Designer bakom universum och livet. Också insikter i 
information talar starkt för Guds existens.  

Bibelns vittnesbörd om Gud som Skaparen av allting är i full har-
moni med vår kunskap om och av naturen. Paulus ord i Romarbrevet 
(1:20-21) talar sitt tydliga språk. Människan har alltid haft naturlig kun-
skap om Gud. 

Ty alltsedan världens skapelse har hans osynliga egenskaper, hans 
eviga makt och gudomlighet, kunnat uppfattas i hans verk och varit 
synliga. Därför finns det inget försvar för dem; de har haft kunskap om 
Gud men inte ärat honom som Gud eller tackat honom. Deras [som 
medvetet vänt sig bort från denna kunskap] tankemöda ledde dem 
ingenstans, och deras oförståndiga hjärtan förmörkades. 

Rationellt kan vi ana Guds existens, men utan Bibelns uppenbarelse 
skulle vi inte veta mycket om Gud som person och hans avsikter med oss. 
Bara en intellektuell övertygelse om att Gud finns tillfredställer inte 
människans andra stora frågor, t.ex. frågor om liv och död, frågor om 
mening, om framtiden etc. I ett senare kapitel kommer vi att ta upp dessa 
frågor. 

  



- 18 - 
 

 
 

Kapitel två 

 

Varför är vi här? 
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INLEDNING 

DET FINNS KNAPPAST någon som inte har funderat över livets mening, me-

ningen med alltihop och ställt många varför?-frågor. Varför finns univer-
sum? Varför finns det materiella ting? Varför finns djur och växter? Vad 
är livets mening? Varför finns jag? Finns det någon mening med mitt liv? 
Finns det någon mening med döden? Finns det någon mening med sor-
gen? Finns det någon mening med lidandet? Finns det någon mening 
med lyckan? Varför har vi medvetande? Varför funderar vi över menings-
frågor? Eller är t.o.m. själva frågan om livets mening meningslös? Och 
finns det några svar? Naturligtvis kan vi inte i ett kort kapitel ta upp alla 
dessa frågor, bara den viktigaste som handlar om livets mening. När man 
i dag i Sverige ställer frågan om livets mening svarar många att livet inte 
har någon annan mening än den vi själva skapar.25  
 Meningsfrågor blir ofta akuta när olyckor, svåra sjukdomar eller 
andra kriser drabbar oss eller dem som står oss nära. Dessa verkar vara 
så oerhört meningslösa. Också terrorattacker och andra våldshandlingar 
som riktar sig mot samhället tycks vara meningslösa. (Vi kommer i ett 
senare kapitel att ta upp lidandets problematik.) Det är viktigt att ta tid 
för att fundera över meningsfrågor. Men innan vi kan diskutera menings-
frågan måste vi först se på de underliggande föreställningar om världen 
och verkligheten som påverkar vår syn på livet och dess mening – och 
framförallt svaren. 
 
 
 
 
 

 
25 I en undersökning från 1998 svarade 75 % av män att livet är utan mening och mål. 
Bråkenhielm (red.) Världsbild och mening, Nya Doxa 2001, s. 199. Som en förklaring 
till denna negativa hållning anges ”vetenskapens starka ställning”. 
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LIVETS MENING OCH LIVSÅSKÅDNINGAR 

Frågan om livets mening hör intimt ihop med livs- och världsåskådnings-
frågor. Med dessa frågor menar man en individs, en grupps eller ett helt 
samhälles eller en kulturs hållning inför verkligheten. I det första kapitlet 
konstaterade vi att det moderna Sverige är ett sekulärt samhälle. Med 
detta menar man att samhället intar en neutral hållning i religiösa och 
livsåskådningsmässiga frågor och tar inte ställning för eller mot någon 
specifik livsåskådning. Neutraliteten är dock bara delvis sann. Samtidigt 
som samhället inte tar ställning för eller mot någon religion tar man 
ställning för det sekulära samhällets livsåskådning vars grundläggande 
hållning och värderingar utgår ifrån sekulär humanism. Sekulär 
humanism är ofta samma sak som ateism. M.a.o. tar samhället en ateist-
isk hållning inför verkligheten (även om inte t.ex. alla politiker är ateis-
ter) .  

 
Vetenskap som livsåskådning 

En viktig aspekt i denna hållning är tilltron till vetenskapens (ofta natur-
vetenskapens) förklaringsmodeller när det gäller verkligheten. Enligt det 
moderna synsättet har universum blivit till genom en ”ursmäll” (”big 
bang”) för ca 13,7 miljarder år sedan. Universums födelse tros ha varit ren 
händelse utan någon skaparguds medverkan. På grund av denna grund-
hållning antar man att universums existens inte kan ha vare sig mening 
eller mål, och då kan inte heller det mänskliga livet ha någon mening 
eller något mål.  
 Men är dessa föreställningar ”bevisade” sanningar eller bara spe-
kulationer? Det senare är fallet. Kosmologernas föreställningar om 
”ursmällen” är mycket spekulativa. Ingen vet om universum verkligen 
kom till genom en ”ursmäll”. Hilton Ratcliffe (fysiker och astronom) skri-
ver att det ”inte finns något enda otvetydigt, observerbart belägg för big 
bang, ändå tror man allmänt på den”.26 Hela big bang-kosmologin är 

 
26 Hilton Ratcliffe, The Static Universe. Exploding the myth of Cosmic Expansion, Apei-
ron, 2010, s. 195. Det finns andra kritiska röster som ifrågasätter “ursmälls”-teorin, 
Lyndon Ashmore, Big Bang Blasted, BookSurge Publishing, 2006; Alex Williams, John 
Hartnett, Dismantling the Big Bang, Master Books, 2005; Eric J Lerner, The Big Bang 
Never Happened, Vintage, 1991; Roy C Martin, Astronomy on Trial, University of 
America Press, 1999. 
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mycket spekulativ och kantas av många och svårlösta problem.27 De ”be-
vis” för big bang-kosmologin som förs fram kan förklaras också på annat 
sätt. (I ett kort kapitel kan vi dock inte gå in på dessa problem.) 
 
Biologisk evolution och mening 

En annan viktig föreställning som påverkar människans syn på livets me-
ning är tron på människans naturalistiska uppkomst. Människan har inte 
skapats till Guds avbild utan hon är en frukt av en lång biologisk evolut-
ion. Det finns knappast någon annan föreställning som har påverkat me-
ningsfrågan mer än denna föreställning. Denna föreställning genomsyrar 
allt i vårt moderna samhälle. Och trots sin popularitet har den biologiska 
utvecklingsläran aldrig nått samma vetenskapliga status som fysiken.28 
Den italienske genetikern Giuseppe Sermonti har skrivit att ”det har 
egentligen aldrig funnits en vetenskaplig ’teori’ om evolution”.29  
 Big bang-kosmologin och den biologiska utvecklingsläran tillhör 
livsåskådningar och kan betraktas som moderna ursprungsmyter. Livså-
skådningsforskaren Nils Uddenberg skriver: ”Teorin om ’den stora smäl-
len’ – eller för den delen utvecklingsläran – är i likhet med den välbe-
kanta historien i Bibelns första kapitel en skapelsemyt.”30  
 Den moderna människans världsåskådning har skapat en menta-
litet som är skeptisk i sin grundhållning när det gäller livets mening. I 
”Efterordet” till Charles Darwins bok Om arternas uppkomst ger Tor-
björn Fagerström uttryck för denna hållning:  

Nej, det är istället andra aspekter på [Darwins] teorin som alltfort ig-
noreras. Det gäller de i djupaste mening existentiella konsekvenserna 
av den, vilka berör såväl vår egen självuppfattning som vår natursyn. 
Darwins teori innebär nämligen att synen på naturen såsom en gång 
för alla given, såsom skapad av en högre organiserande och 

 
27 Ratcliffe, s. 212. Alla grundläggande böcker inom kosmologin brukar diskutera 
några av de svåra och olösta problemen och alternativa modeller för big bang, så 
t.ex. Joseph Silk i Big Bang, Freeman, 2001, kapitel 18. 
28 Ernst Mayr, Toward A New Philosophy of Biology, Harvard, 1988, s. 31-32. 
29 Giuseppe Sermonti, Why is A Fly Not A Horse, Discovery Institute Press, 2005, s. 
11. En grundläggande kritik mot Darwins idéer finner man i Jerry Fodor och Massimo 
Piatelli-Palmarinis bok What Darwin Got Wrong, Profile Books, 2010. 
30 Nils Uddenberg, Idéer om livet, Band I, Natur och kultur, 2003, s. 21. Uddenberg är 
själv ateist och tror på ”ursmällen” och på den biologiska evolutionen. 
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planerande kraft [dvs. Gud], såsom kännetecknad av harmoni och frid-
sam samexistens, måste bytas ut mot en natursyn enligt vilken allt liv 
bara är frukten av en oplanerad utveckling, byggd på slumpens skör-
dar, utan mening, syfte eller plan. Enligt denna kanske dystra - men av 
allt att döma korrekta - natursyn har livet ingen mening, arter finns 
inte till för någonting annat än för sig själva och alla arter kommer förr 
eller senare att dö ut... 31 

Det är denna dystra syn på tillvaron som genomsyrar vårt samhälle. 
Charles Darwins spekulationer gav, enligt professor Fagerström 
ovan, ett dråpslag till tanken om mening i tillvaron.  
 Men låt oss fundera vidare och ta en lite närmare titt på skapelsen. 
 
 

PLANERAD SKAPELSE 

Vi glömmer bort alla föreställningar (både religiösa och icke-religiösa) 
om verkligheten och försöker observera världen som den ter sig för oss. 
Hur ser universums, jordens och organismernas uppbyggnad ut? Ger 
skapelsen verkligen utryck för slumpmässiga processer utan mål och me-
ning? Svaret är ett klart nej! Hela skapelsen genomsyras av planläggning! 
Tänk på fågelns vinge. Den är konstruerad för ett bestämt ändamål: flyg-
ning. Fiskars fenor är designade för samma syfte, att fisken kan ”flyga” i 
vatten. Eller tänk på det mänskliga ögat. Det är väl konstruerat för sitt 
specifika syfte: att förmedla rumslig information från den yttre världen 
till människans hjärna så att människan kan behärska den miljö och de 
omständigheter hon befinner sig i. Och tänk på all den komplexitet som 
krävs för att synintryck i form av ljusvågor förvandlas i hjärnan till me-
ningsfull information. Det finns absolut inga naturalistiska mekanismer 
som kan förklara uppkomsten av allt detta! Eller tänk på det komplexa 
samspelet mellan lungorna, hjärtat och blodcirkulationen. Eller tänk på 
den lilla sinusknutan (den ”inbyggda pacemakern”) i hjärtat och dess be-
tydelsefulla funktion. I Wikipedia beskrivs sinusknutan på följande sätt: 

Sinusknutan eller SA-knutan (sino-atrialknutan) är en av två ansam-
lingar av pacemaker-celler i hjärtats högra förmak som är en del av 
hjärtats retledningssystem. Sinusknutan sitter upptill och baktill i 

 
31 Om arternas uppkomst, Natur och kultur, 1994, s. 383-384, kursiv tillagd. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Hj%C3%A4rta
http://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rmak
http://sv.wikipedia.org/wiki/Retledningssystemet
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förmaket, nära vena cava superior (övre hålvenen) och AV-knutan. AV-
knutan, som är den andra ansamlingen av pacemaker-celler, sitter 
nedtill och baktill i förmaket. Pacemakercellerna i SA-knutan skapar 
spontant och regelbundet impulser som startar en sammandragning 
av hjärtmuskulaturen. Impulserna fortplantar sig i förmaken och vi-
dare till AV-knutan, som i sin tur startar en sammandragning av kam-
rarna. Det finns en funktionell fördröjning mellan SA- och AV-knutan. 
Dessutom leds impulserna från AV-knutan först ner till hjärtspetsen 
för att starta sammandragningen av kamrarna för att ge en optimal 
pumpfunktion. 

Det är oerhört svårt att se hur slumpmässiga, mållösa naturalist-
iska processer skulle kunna skapa något så oerhört komplext, ”en opti-
mal pumpfunktion”! Det är inte svårt att inse att bakom sinusknutan 
måste finnas en intelligent planläggning. Sinusknutans syfte är lätt att 
beskriva. Den fungerar som tändstift i en motor. Tändstift brukar inte 
heller uppstå av sig själv i en hög av råvaror. 
 Dessa och andra komplicerade processer styrs av den genetiska 
informationen (”ritningar”) som finns i celler. I dag brukar man ofta likna 
celler vid ”en fabrik med tusentals maskiner vars syfte är att konstruera 
nya, liknande maskiner och i slutändan en ny fabrik, lik den som redan 
finns, med tusentals maskiner med syfte att konstruera nya… osv.”.32 Det 
som styr denna process ”finns beskrivet i en omfattande instruktion” som 
sedan ”läses av maskinerna” (proteinerna), och så går processen vidare.33  
Allt i den levande världen kan beskrivas utifrån syfte och funktion och 
kan bäst förklaras utifrån en intelligent planläggning. 
 Eller tänk på själva tänkandet och det medvetande och språket 
som tänkandet förutsätter! Eller tänk en stund på människans känsloliv. 
Varför kärlek? Varför omtanke? Vetenskapen har inte en blekaste aning 
hur tänkandet, kärleken etc. har uppstått och bara lite hur tänkandet 
äger rum i vår hjärna.34 Hur medvetandet och tänkandet skulle ha kun-
nat uppstå genom naturalistiska processer är en gåta. Och det är bara vi 
människor som har denna sorts komplexa medvetande och 

 
32 Ingemar Ernberg m.fl. Vad är liv i kosmos, i cellen, i människan?, Karolinska Institu-
tet University Press, 2010, s. 61. 
33 Ernberg m.fl. 2010, s. 61. 
34 Ernberg m.fl. 2010, s. 145. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Vena_cava_superior
http://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%96vre_h%C3%A5lvenen
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=AV-knutan&action=edit&redlink=1
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kammare
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kammare
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självmedvetande. Det är oerhört meningsfullt att vara en medveten och 
självmedveten varelse! 
 Men det är inte bara den biologiska världen som avslöjar plane-
ring, också solsystemet ger uttryck för planläggning. Solens ”rätta” stor-
lek och dess ”rätta” avstånd från jorden gör livet möjligt. Jordaxelns lut-
ning gör årstiderna möjliga. Månens rätta storlek och avstånd från jorden 
gör det möjligt att jordaxeln behåller sin lutning i relation till solen. Den 
nödvändiga atmosfären som omger jorden skyddar livet från farlig rymd-
strålning, men släpper igenom tillräckligt mycket värme och fungerar 
samtidigt som ett temperaturstabiliserande hölje kring jorden. Jordat-
mosfärens unika kemiska sammansättning skiljer sig helt från andra pla-
neters i solsystemet. Växternas fantastiska förmåga att kunna förvandla 
solenergi till kemisk energi och samtidigt producera det livsviktiga syret 
är fascinerande. Vattnet med dess unika egenskaper gör livet möjligt, 
osv. osv. Också universum i stort tyder på planering. Universum är fin-
kalibrerat för livet på jorden. Universum tycks ha designats för livet på 
jorden! 35 
 Design och planläggning i naturen är så uppenbar att vi sällan tän-
ker på det. Vi är ”hemmablinda”. Planläggning i naturen är lika tydlig 
som i den mänskliga världen. Vi designar propeller och använder dem 
såväl i flygplan som i båtar. Tändstift (analogt till sinusknutan) är vanligt 
förekommande t.ex. i bilar. Vi bygger hus, bilar, datorer osv. Alla dessa 
behöver designade delar och komponenter för att helheten skall fungera 
som den är tänkt. Datorer och andra av människan skapade ting kan 
uppfylla sin ”mening” när de kan användas i enlighet med deras ändamål. 
Bakom hus, bilar, datorer etc. är människans intelligens med förmågan 
att designa och förverkliga design. På samma sätt är det med naturen. 
Design i naturen avslöjar en intelligent Designer bakom skapelsens 
mångfald och funktionalitet. Bibelns uppenbarelse om Gud som skapar 
efter sin plan är den enklaste och trovärdigaste förklaringen till ändamål 
i naturen. 
 Det är dock vanligt att kosmologer och evolutionsbiologer förne-
kar design och därmed meningen. De säger att design är skenbar och inte 
verklig. Denna inställning är dock bara ett sätt att förhålla sig till 

 
35 För den nyfikne rekommenderas Guillermo Gonzales och Jay W. Richards bok The 
Privileged Plane: How Our Place in the Cosmos Is Designed for Discovery, Redgnery, 
2004. 
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verkligheten, ett sätt att förneka det uppenbara. Design i organismer är 
verklig eftersom den underliggande genetiska informationen (den gene-
tiska koden) är verklig och åtkomlig för vetenskapen. Den genetiska ko-
den (livets ”ritning”) är verklig och kommer till uttryck i organismernas 
funktioner. Att förneka design i organismer är ungefär samma sak som 
att förneka design i datorer. Eller att acceptera att huset står färdigbyggt 
men samtidigt förneka arkitekten och den detaljerade planritningen 
bakom huset. 
 Vi kan avsluta vår diskussion kring naturen och konstatera att na-
turen skriker högt: design och mening! Naturens design och planlägg-
ning uppenbarar Skaparens tankar och planer bakom skapelsen. Skapel-
sens yttersta mening är att upphöja sin Skapare. David sjunger i Psalm 
19:2: ”Himlen förkunnar Guds härlighet, himlavalvet vittnar om hans 
verk.”  
 
 

MENINGEN MED LIVET 

Det kristna svaret: att söka Gud 

Efter denna diskussion kan vi gå tillbaka till frågan om meningen med 
livet. Man brukar dela upp denna fråga i två delaspekter, meningen med 
livet i stort och meningen med individens liv. Här tar vi bara upp den 
sistnämnda aspekten och låter aposteln Paulus svara på frågan. 
 På en av sina missionsresor möter Paulus några filosofer på den 
berömda Areopagen i Aten. Han strövar omkring i Aten i väntan på sina 
medresenärer. Han ser många avgudaaltaren i Aten och blir upprörd. 
Han besöker synagogan och samtalar med människor han möter där. 
Han gör samma sak på stadens torg. En del av åhörarna är grekiska filo-
sofer som blir nyfikna på hans budskap och tar honom med sig till Are-
opagen. Där börjar Paulus tala: "Athenare, jag ser av allt att ni är mycket 
noga med religiösa ting” och berättar hur han hade upptäckt ett altare 
ägnat ”Åt en okänd gud” och fortsätter:  

Det som ni alltså dyrkar utan att känna till, det är vad jag förkunnar för 
er. Gud som har skapat världen och allt den rymmer, han som är herre 
över himmel och jord, bor inte i tempel som är byggda av människo-
hand. Inte heller låter han betjäna sig av människohänder som om han 
behövde något, han som själv ger alla liv och anda och allt. Av en enda 
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människa har han skapat alla folk. Han har låtit dem bo över hela jor-
dens yta, och han har fastställt bestämda tider för dem och de gränser 
inom vilka de skall bo. Det har han gjort för att de skulle söka Gud och 
kanske kunna treva sig fram till honom – han är ju inte långt borta från 
någon enda av oss. Ty i honom är det vi lever, rör oss och är till, som 
också några av era egna skalder har sagt: Vi har vårt ursprung i honom. 
När vi nu har vårt ursprung i Gud, då får vi inte föreställa oss det gu-
domliga som något av guld eller silver eller sten, som något en männi-
ska har format efter sina idéer och med sin konstfärdighet. En lång tid 
har Gud haft överseende med okunnigheten, men nu ålägger han 
människorna, alla och överallt, att omvända sig. Ty han har fastställt 
en dag då han skall döma världen med rättfärdighet genom en man 
som han i förväg har bestämt därtill. Det har han bekräftat för alla 
människor genom att låta honom uppstå från de döda.36  

När vi tittar närmare på Paulus tal så upptäcker vi att han i all 
korthet återger skapelseberättelsen i Bibeln och redogör för Guds plan 
för den mänskliga historian. Gud har skapat alla människor av ”en enda” 
individ. Han har låtit människor bo över hela jorden.  

Detta sakernas tillstånd kommer dock inte att förbli så för evigt. 
Gud har nämligen bestämt att han ska döma världen. Domen kommer 
att äga rum genom Jesus. Honom har Gud uppväckt från de döda. Det är 
Jesu uppståndelse som står som garant och bekräftelse på att Gud kom-
mer att döma hela världen.  
 Men vad säger texten om livets mening? Enligt Paulus är männi-
skan i grunden religiös, en som söker mening med livet. Livets mening 
är att söka Gud. Detta sökande riktar sig dock ofta åt fel håll, till det 
som människan själv har gjort (som avgudar i Aten). Sökandet kommer 
till uttryck i olika religioner, i olika livsåskådningar och olika filosofier. 
Människan vill förstå och få förklaringar. Hon vill veta varifrån och vart-
hän. Också moderna (även materialistiska och ateistiska) världsförkla-
ringar ger uttryck för detta sökande (men slutar i ett negativt svar p.g.a. 
felaktig verklighetsförståelse, som Fagerström ovan).  
 Men om nu livets mening är att söka Gud, hur söker man honom 
och var finner man honom? I Ordspråksboken (8:17) i Bibeln skriver för-
fattaren: ”Jag (dvs. Gud) älskar dem som älskar mig, och de som söker 

 
36 Apostlagärningarna 17:22-31. 
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mig skall finna mig.” Genom profeten Jeremia (29:13) lovar Gud: ”När ni 
söker mig skall ni finna mig. Ja, om ni helhjärtat söker efter mig.” Kyrko-
fadern Augustinus berömda ord fångar väl denna tanke: ”Ty du har 
skapat oss till dig, och vårt hjärta är oroligt tills det finner vila i dig.”37 
 Livet är inte meningslöst. Livet här och nu är meningsfullt och har 
också en djupare mening. Här och nu kan våra liv vara mycket menings-
fulla för oss själva och för andra människor. Vi upplever också andra 
människors liv som meningsfulla. Men den yttersta meningen med livet 
är att söka Gud! Svaret kan förbrylla någon, men det är sant! Men varför 
skall människan söka Gud? Det grundläggande svaret är att människan 
skapades till en gemenskap med Gud. Denna gemenskap skulle vara för 
evigt, men p.g.a. människans fall förlorade hon gemenskapen. En exi-
stentiell tomhet fyller ofta människors sinnen. Sedan syndafallet har 
människans upplevt livet som en saknad av något eller någon och har 
därför sökt dess mening. Ofta har detta sökande spårat ur i form av av-
gudadyrkan, eller i form av (falska) filosofiska och livsåskådningsmässiga 
föreställningar.  
 
 

AVSLUT 

Människan är i grunden obotligt religiös. Hon vill veta varifrån hon kom-
mer och vart hon är på väg. Moderna föreställningar om världen är inget 
undantag. Det tragiska är att människan söker åt fel håll. Aldrig förr har 
sökandet blivit så felinriktat som i vår tid. Genom att skapa en föreställ-
nig att universum och livet är en frukt av en oplanerad slump utan me-
ning och mål förnekar människan själva meningen. Förnekelsen är dock 
bara ett val människan gör. Förnekelsen tar inte bort själva meningen. 
Gud finns och sökandet efter Gud kan ge livet en bestående mening. Allt 
i skapelsen skriker högt om planläggning och mening.  
  

 
37 Augustinus, Bekännelser, bok 1:1, Artos, 2003. 
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Kapitel tre 

 

Jesus, myter och sanningen 
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INLEDNING 

HISTORIAN KÄNNER TILL många fascinerande personligheter. En del har 

blivit så betydelsefulla och kända att redan den samtida generationen, 
men framför allt senare generationer har skapat myter och legender 
kring dem. Det är ingen överdrift att säga att Jesus tillhör denna grupp. 
I detta kapitel tar vi upp Jesus, både myter och fakta kring honom. Vi 
börjar med myter. 
 
 

MYTER KRING JESUS 

Mycket tidigt (redan på andra århundradet) uppstod många legender 
och myter kring Jesus. Många av dem handlade om hans barndom, om 
hans mor Maria, mormor (som hette Anna), och fadern Josef. En av dessa 
legender berättar att Maria tar Jesus vid 3 års ålder till templet där han 
livnärs av änglar. En del legender berättar hur Jesus utför mirakel som 
barn. Redan som femåring befaller han vattenströmmar och de lyder ho-
nom. Han skapar tolv sparvar av lera och barn som leker med honom ser 
allt detta hända.38 
 Också vår tid har skapat myter och legender kring Jesus. En av 
dem hävdar att Jesus förmodligen aldrig har funnits. Denna myt sprids 
framför allt av ateister.39 Andra moderna myter kring Jesus handlar om 
hans person. Jesus var inte den som han själv trodde. Han tog helt enkelt 
miste om sin person (att han var Guds son).40 En myt är att Jesu samtida 

 
38 Många av dessa legender och myter är samlade i M. R. James, Apocryphal New 
Testament, Oxford University Press, (1924 och flera senare utgåvor). 
39 Till denna grupp tillhör t.ex. Christopher Hitchens, Du store gud, Fri tanke, 2008, s. 
142; Birgitta Forsman, Gudlös etik, Fri Tanke, 2011, s. 84. 
40 Denna idé förs fram av Richard Dawkins (också en ateist), Illusionen om gud, Pock-
etförlaget, 2006, s. 112. 
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präglades av tron på mirakel och underverk.41 En ytterligare myt hävdar 
att den verkliga Jesus har blivit undanskymd av Nya testamentets förfat-
tare som sammanblandat den historiske Jesus med trons Kristus.42 En del 
menar att Nya testamentet behöver avmytologiseras för att låta den 
”sanne Jesus” att träda fram.43 
 En seglivad myt har varit föreställningen att evangelierna i den 
form vi idag har dem har genomgått en lång redaktionell process och bör 
därför hellre betraktas som den tidiga kyrkans sätt att uttrycka sin tro på 
Jesus än som historiska dokument om honom. 
 Vi behöver dock inte stanna vid dessa mytbildningar kring Jesus. 
De är ingenting annat än just mytbildningar. De grundar sig för det 
mesta på rena spekulationer. Det är viktigt att hålla isär historiska fakta 
om Jesus och olika mytbildningar om honom. Låt oss därför bekanta oss 
med de fakta som finns om Jesus som historisk person. 
 
 

JESUS SOM HISTORISK PERSON 

Utöver Nya testamentet finns Jesus omnämnd i flera utombibliska texter, 
både hedniska och judiska. Dessa källor brukar delas upp i direkta och 
indirekta källor till Jesus. Bland direkta hedniska källor finns den ro-
merske historikern Tacitus (ca 56-120). I sitt historieverk Annales, 15:44 
(från ca 115 e.Kr.) skriver han att de kristna härleder sitt ursprung från 
”Kristus [som] …fick en grym avrättning genom prokuratorn Pontius Pi-
latus befallning när Tiberias var kejsare.” Mara bar Serapion (en f.ö. 
okänd författare) skrev ca år 70 att judarna hade ”avrättat sin vise kung” 
något innan deras rike gick under, dvs. före år 70. Denna hänvisning är 
dock ganska osäker eftersom Serapion inte nämner Jesus vid namn. Tids-
mässigt passar dock hans uttalande på Jesus eftersom judarna inte hade 
någon kung, men Jesus blev avrättad just som ”judarnas kung”. En ytter-
ligare författare heter Thallus. Thallus var en samarisk historiker som 

 
41 Denna idé förs fram bl.a. av Jonas Gardell i boken Om Jesus, kapitel 11, Norstedts, 
2009.  
42 Se t.ex. Jonas Gardell, Om Jesus. Samma resonemang finns också i Christina Gren-
holm (huvudförfattare), Vad tror du på?, kapitel 6, Utbildningsradion, Verbum, 1994. 
43 Denna idé är mest framträdande hos Rudolf Bultman i Jesus Kristus och avmytolo-
giseringen, Gleerups Lund, 1968. 
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skrev (ca år 55) ett historieverk i 3 band om Medelhavshistoria. Uppgif-
ten om honom har vi fått genom Julius Africanus (ca 160-240). Africanus 
hänvisar till Thallus omnämnande av mörkret i samband med Jesu död 
på korset. Thallus förklarade mörkret som en vanlig solförmörkelse. 
Denna förklaring kan dock inte stämma eftersom Jesus dog under påsken 
och den judiska påsken firades alltid vid fullmåne. Vid fullmåne kan det 
inte bli någon solförmörkelse eftersom jorden befinner sig mellan solen 
och månen.  
 En indirekt hednisk källa till Jesus är den romerske författaren 
Suetonius (75-160). Han nämner Neros förföljelser av de kristna och kal-
lar dem för en ”ny fördärvlig kult.” 
 Den viktigaste judiska källan till Jesus har vi i den judiske histori-
kern Flavius Josefus (ca 37-100) historieverk Antiquities. I bok XVIII, 3:3 
nämner Josefus Jesus och hans korsfästelse under Pontius Pilatus. I bok 
XX, 9:1 nämner han ”brodern till Jesus, som kallades Kristus, vars namn 
var Jakob”. Också den babyloniska Talmud (en judisk textsamling) om-
nämner Jesus. Där presenteras han i form av en polemisk ”motberättelse” 
till Nya testamentets – och framför allt Johannesevangeliets – berättelser 
om Jesus.44 
 När det gäller tidiga kristna källor (utöver Nya testamentet) till 
Jesus så har vi en mängd. De äldsta källorna utgörs av de s.k. apostoliska 
fäderna. De är texter skrivna av människor som levde under generation-
erna efter apostlarna (men någon eller några av dessa författare har haft 
direkt kontakt med apostlar), de äldsta från ca 90 e.Kr. Efter de aposto-
liska fäderna uppstod en stor mängd kristna texter (t.ex. de tidigare 
nämnda apokryferna). Det första stora historieverket över den tidiga kyr-
kans historia skrevs av Eusebios av Caesarea (263 – 339, kallad för kyrko-
historiens fader). Även om Eusebios verk inte är en historiebok i modern 
betydelse ger den ändå ovärderliga inblickar till kyrkans historia från 
apostlarnas tid fram till hans egen tid. Hans historieverk står i ”jämfö-
relse med andra antika författare… på hög nivå” när det gäller använd-
ning av tidigare källor, så som Olof André uttrycker det.45 
 Alla dessa källor bekräftar i princip det vi får läsa i evangelierna 
om Jesus och visar därmed hur trovärdiga evangelierna är. 
 

 
44 Peter Schäfer, Jesus in the Talmud, Princeton University Press, 2007. 
45 Olof André i Inledningen till Eusebios Kyrkohistoria, Artos, 1995, s. 16. 
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JESUS I NYA TESTAMENTET 

Vi kan bara först konstatera att utan Jesus inget Nya testamente som 
skrift! Själva Nya testamentets existens är ett oemotsägligt bevis på att 
Jesus har funnits. De som förnekar Jesu jordiska existens har svårt att 
förklara varför vi har Nya testamentet över huvud taget. 

 

Jesu födelse 

Jesus föddes någon gång mellan år 6-4 f.Kr.46 Lukas ger den mest utför-
liga berättelsen om Jesu födelse i Lukasevangeliet 1:27-35. (Läs berättel-
sen.) Av berättelsen framgår tydligt att Jesus inte har någon mänsklig far, 
medan hans mor är en helt vanlig människa. Gud är Jesu fader. ”Därför 
skall barnet kallas heligt och Guds son” (vers 35). Jesu födelse är ett mi-
rakel. Gud själv blir människa i Jesu person. Josef blir Jesu adoptivpappa 
och Jesus blir den förstfödde i familjen. 

 

Jesus som Messias 

Bara en hastig genomläsning av Nya testamentet visar att Jesus är upp-
fyllelsen av Gamla testamentets profetior om Messias, Herren. När Jesus 
har blivit född förkunnar några änglar följande budskap för några herdar 
som vaktar sina djur: ”I dag har en frälsare fötts åt er i Davids stad, han 
är Messias, Herren.”47 (”Messias” betyder ”smord”.) När kung Herodes 
fick höra om Jesu födelse ”samlade [han] alla folkets överstepräster och 
skriftlärda och frågade dem var Messias skulle födas.”48 Och de skrift-
lärda svarade: "I Betlehem i Judéen, ty det står skrivet hos profeten: Du 
Betlehem i Juda land är ingalunda ringast bland hövdingar i Juda, ty från 
dig skall det komma en hövding, en herde för mitt folk Israel."49 Profeten 
som de skriftlärda syftar på är Mika som levde ca 750-686 f.Kr.  

 
46 När man på 500-talet ville skapa ett nytt kalendersystem som utgick från Jesu fö-
delse daterade man denna händelse till fyra år för sent. Jesus föddes under kung 
Herodes tid. Herodes dog år 4 f.Kr. Jesus måste alltså ha fötts mellan åren 6-4 f.Kr. År 
6 kommer av det faktum att Herodes ville döda alla gossebarn som var 2 år eller 
yngre. Läs Matteusevangeliet kapitel 2. 
47 Lukasevangeliet 2:11. 
48 Matteusevangeliet 2:4. 
49 Matteusevangeliet 2:5-6. Se Mika 5:2. Se också Johannesevangeliet 7:42. 
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Senare, när Jesus har varit i verksamhet en tid, frågar han lärjung-
arna vem människor säger att han är. Han får flera svar, och sedan frågar 
han dem vem lärjungarna trodde att han var. Petrus svarar för alla: "Du 
är Messias, den levande Gudens son."50 När Paulus efter sin omvändelse 
möter judar i deras synagogor försöker han övertyga dem att Jesus är 
Messias. Lukas berättar att Paulus ”uppträdde med allt större kraft och 
gjorde judarna i Damaskus svarslösa när han bevisade att Jesus är Mes-
sias.” Och Paulus ”vederlade judarna energiskt, och med stöd av skrif-
terna bevisade han inför allt folket att Jesus är Messias.”51 

 

Messias uppgift 

Jesu samtida trodde att Messias uppgift skulle vara att rädda Israels folk 
från romarnas förtryck. När Jesus inte uppfyller dessa förväntningar, 
fängslas han och dödas som en upprorsmakare.  
 Messias uppgift var dock någonting helt annat. I ett sammanhang 
där Jesus samtalar med folk om Messias säger han att Messias (”Männi-
skosonen”) måste ”upphöjas”. Folket reagerar och säger att de ”har lärt … 
i lagen att Messias stannar för alltid. Hur kan du då säga att Människo-
sonen måste bli upphöjd? Vem är denne Människoson?"52 Jesus ger inget 
svar. Han vädjar bara till folket att ”vandra i ljuset” och ”tro på ljuset” så 
länge de har ljuset (honom) bland dem.  
 Frågan om Messias uppgift får sitt utförliga svar först efter Jesu 
uppståndelse från de döda och efter hans himmelsfärd. I sitt tal under 
den första pingsten (i samband med den Heliga Andens utgjutelse) för-
klarar Petrus för folket vad Jesu messiasskap betyder: 

Mina bröder, jag kan lugnt säga till er att vår stamfar David är död och 
begraven, hans grav finns här än i dag. Nu var han ju profet och visste att 
Gud med ed hade lovat honom att sätta en ättling till honom på hans 
tron. Därför var det Messias uppståndelse han förutsade med orden: Han 
lämnades inte i dödsriket, och hans kropp mötte inte förgängelsen. 
Denne, nämligen Jesus, har Gud låtit uppstå, och vi kan alla vittna om 
det. Gud har upphöjt honom med sin högra hand, och sedan han enligt 
löftet tagit emot den heliga anden av Fadern har han nu utgjutit den, så 

 
50 Matteusevangeliet 16:16. 
51 Apostlagärningarna 9:22; 18:28. 
52 Johannesevangeliet 12:34. 
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som ni här ser och hör. David har inte själv stigit upp till himlen, men 
han säger: Herren sade till min herre: Sätt dig på min högra sida, så skall 
jag lägga dina fiender som en pall under dina fötter. Hela Israels folk skall 
alltså vara fast förvissat om att Gud har gjort honom till Herre och till 
Messias, denne Jesus som ni har korsfäst.53  

 Messias skulle dö för att sedan uppstå från de döda för att kunna 
bli den upphöjda Messias och Herre som profeterna hade talat om. Som 
upphöjd Messias sitter Jesus på Guds tron på Guds högra sida.  
 I sitt nästa tal förklarar Petrus vidare Jesus messiasskap. Jesus har 
botat en lam man och folket flockas kring honom. Petrus tar till orda och 
säger att ”Gud har förhärligat sin tjänare Jesus” och det är ”genom tron 
på hans namn” som mannen har blivit botad.  Det är på det här sättet  

Gud [har] låtit det gå i uppfyllelse som han har förutsagt genom alla 
sina profeter: att hans Messias skulle lida. Ångra er därför och vänd 
om, så att era synder blir utplånade. Då skall den tid komma från Her-
ren då vi får vila ut, och han skall sända er den Messias som han har 
bestämt, Jesus, fast himlen måste behålla honom till den dag då allt 
det blir upprättat som Gud har förkunnat genom sina heliga profeter 
från tidens början.54 

 När tiden är inne kommer allting att upprättas, dvs. förnyas till 
det tillstånd skapelsen befann sig före synden. Detta förverkligas när Je-
sus kommer igen.55 
 

Jesus som profeten 

När Petrus i sitt andra tal förklarar Messias uppdrag hänvisar han till en 
ytterligare gammaltestamentlig text som gick i uppfyllelse i.o.m. Jesus. 
Han hänvisar till Mose som har sagt: ”En profet lik mig skall Herren, er 
Gud, låta stå upp ur era bröders led. Lyssna till honom och gör allt vad 
han säger er. Var och en som inte lyssnar till den profeten skall utrotas 
ur folket.”56 Jesus har dessa ord från Mose i sina tankar när han säger 
följande till folket som lyssnar på honom: ”Den som avvisar mig och inte 

 
53 Apostlagärningarna 2:29-36. 
54 Apostlagärningarna 3:18-21. 
55 Läs gärna Uppenbarelsebokens två sista kapitel. 
56 Apostlagärningarna 3:22-23. 
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tar emot mina ord, han har mött sin domare: det ord jag har talat skall 
döma honom på den sista dagen.”57 Jesus var den utlovade profeten lik 
Mose. 
 

Jesus som kung 

Jesus presenteras också som kung i Nya testamentet. När ängeln visar sig 
för Maria för att berätta om Jesu födelse säger han att Jesus skulle ärva 
Davids tron. "Var inte rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du skall 
bli havande och föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus. Han 
skall bli stor och kallas den Högstes son. Herren Gud skall ge honom 
hans fader Davids tron, och han skall härska över Jakobs hus för evigt, 
och hans välde skall aldrig ta slut."58 När Jesus rider in i Jerusalem för 
sista gången, hälsar folket honom som kung. ”Säg till dotter Sion: Se, din 
konung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna och på ett föl, 
ett lastdjurs föl.”59 Jesu kungavälde blir slutgiltigt fullbordat när han 
kommer för andra gången.  
 

Jesus som Guds son 

Men Jesus är mer än bara Messias, Profeten och Kungen. Han är framför 
allt Guds son. Ängeln säger till Maria att barnet skall ”kallas heligt och 
Guds son”.60 Markus börjar sitt evangelium med orden: ”Här börjar gläd-
jebudet om Jesus Kristus, Guds son.”61 Glädjebudet om Kristus (det gre-
kiska ordet christos betyder ”smord”, dvs. ”Kristus”) är just det att han är 
Guds son. Som Guds son utövar Jesus sin makt över ondskans alla krafter. 
”Från många for det också ut demoner, som skrek: ’Du är Guds son.’ Han 
hutade åt dem och förbjöd dem att säga mer, eftersom de visste att han 
var Messias.”62 Som Guds son kunde han t.o.m. befalla naturen och den 
lydde honom. En gång överraskas lärjungarna och Jesus av en häftig 
storm. Lärjungarna kämpar mot vågorna och håller på att drunkna och 
Jesus sover. Lukas berättar: 

 
57 Johannesevangeliet 12:48. 
58 Lukasevangeliet 1: 30-33. 
59 Matteusevangeliet 21:5. 
60 Lukasevangeliet 1:35. 
61 Markusevangeliet 1:1. 
62 Lukasevangeliet 4:41. 



- 36 - 
 

En dag steg han i en båt tillsammans med sina lärjungar och sade till 
dem: "Låt oss fara över till andra sidan sjön." De lade ut, och under 
färden somnade han. Men en stormby svepte ner över sjön, så att de 
tog in vatten och var i fara. Då gick de fram och väckte honom: "Mäs-
tare, mästare, vi går under!" Han vaknade och hutade åt vinden och 
vågorna, och de lade sig och det blev lugnt. Och han frågade lärjung-
arna: "Var är er tro?" Häpna och förskräckta sade de till varandra: 
"Vem är han som till och med befaller vindarna och vattnet och får 
dem att lyda?"63 

 

Jesus och Guds kärlek 

Jesus är dock framförallt ett bevis på att Gud älskar oss människor. Apos-
teln Johannes skriver: 

Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som 
tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. Ty Gud sände inte 
sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räd-
das genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den 
som inte tror är redan dömd, eftersom han inte har trott på Guds ende 
sons namn. 64 

Guds son kom för att ge världen förlåtelse, men denna förlåtelse blir ef-
fektiv först när man tror på Jesus. När Johannes Döparen ser Jesus, pekar 
han på honom och säger: "Där är Guds lamm som tar bort världens 
synd.”65 För att synden kan försonas och tas bort behövs ett offer. Jesus 
blir Guds lamm, det offer som försonar människan med Gud. 

 
Jesus som Människosonen och överstepräst inför Gud 

Men vem kan förlåta alla de synder vi människor har begått och begår? 
Bara Jesus. I ett sammanhang där Jesus har botat en lam man uppstår det 
en diskussion mellan Jesus och några skriftlärda. Markus berättar:  

Några dagar senare kom han tillbaka till Kafarnaum och det blev känt 
att han var hemma. Det samlades så mycket folk att inte ens platsen 
utanför dörren räckte till längre, och han förkunnade ordet för dem. 

 
63 Lukasevangeliet 8:22-25. Se också Matteusevangeliet 14:25-33. 
64 Johannesevangeliet 3:16-18. 
65 Johannesevangeliet 1:29. 
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Då kom de dit med en lam som bars av fyra män. Eftersom de inte 
kunde komma fram till Jesus i trängseln bröt de upp taket ovanför ho-
nom och firade ner bädden med den lame genom öppningen. När Je-
sus såg deras tro sade han till den lame: "Mitt barn, dina synder är 
förlåtna."  

Nu satt där några skriftlärda, och de tänkte för sig själva: "Hur 
kan han tala så? Han hädar ju. Vem kan förlåta synder utom Gud?" 
Jesus förstod i sin ande vad de tänkte och sade till dem: "Hur kan ni 
tänka så i era hjärtan? Vilket är lättast, att säga till den lame: Dina syn-
der är förlåtna, eller att säga: Stig upp, ta din bädd och gå? Men för att 
ni skall veta att Människosonen har makt att förlåta synder här på jor-
den säger jag dig" - och nu talade han till den lame - "stig upp, ta din 
bädd och gå hem." Och mannen steg upp, tog genast sin bädd och gick 
ut i allas åsyn, så att de häpnade och prisade Gud och sade: "Aldrig har 
vi sett något sådant!"66  

Som ”människoson” förstår Jesus oss och förlåter oss våra synder. 
I Hebreerbrevet säger författaren att Jesus blev som vi och därför kan han 
förstå oss. ”Vi har inte en överstepräst som är oförmögen att känna med 
oss i våra svagheter, utan en som har prövats på alla sätt och varit som vi 
men utan synd.”67 Som människa och som präst kan Jesus förmedla mel-
lan oss och Gud. Han kan förmedla syndernas förlåtelse – eller snarare – 
han är syndernas förlåtelse. Men vi måste ta emot honom i tro.  
 När Jesus firar den judiska påskmåltiden för en sista gång med sina 
lärjungar förklarar han påskmåltidens djupaste innebörd: hans ställföre-
trädande offer. Matteus berättar:  

Medan de åt tog Jesus ett bröd, och efter att ha läst tackbönen bröt 
han det, gav åt sina lärjungar och sade: "Tag och ät, detta är min 
kropp." Och han tog en bägare, och efter att ha tackat Gud gav han 
den åt dem och sade: "Drick av den alla. Detta är mitt blod, förbunds-
blodet som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Jag säger 

 
66 Markusevangeliet 2:1-12. 
67 Hebreerbrevet 4:15. 
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er: nu kommer jag inte att dricka av det som vinstocken ger förrän den 
dag då jag dricker det nya vinet med er i min faders rike.68 

 Paulus förklarar i sina brev vad Jesu död innebär för människan 
och för mänskligheten. Alla människor har syndat och är dömda till dö-
den. Det är därför Jesus kom. Han kom för att rädda oss till sitt eviga 
rike. Det är Jesu uppståndelse från de döda som ger oss detta fantastiska 
hopp om det eviga livet. Jesu uppståndelse garanterar vår uppståndelse. 
Paulus skriver i 1 Kor 15:3-28:  

Bland det första jag förde vidare till er var detta som jag själv hade tagit 
emot: att Kristus dog för våra synder i enlighet med skrifterna, att han 
blev begravd, att han uppstod på tredje dagen i enlighet med skrif-
terna och att han visade sig för Kefas och sedan för de tolv. Därefter 
visade han sig för mer än femhundra bröder vid ett och samma tillfälle, 
de flesta är ännu i livet, men några har avlidit. Därefter visade han sig 
för Jakob och sedan för alla apostlarna. Allra sist visade han sig också 
för mig, detta ofullgångna foster. Jag är ju den allra minste av apost-
larna, inte värdig att kallas apostel, eftersom jag har förföljt Guds för-
samling. Men genom Guds nåd är jag vad jag är, och hans nåd mot mig 
har inte varit förspilld. Jag har arbetat mer än någon av dem, fast inte 
jag själv, utan Guds nåd som har varit med mig. Jag eller de - så är det 
vi förkunnar, och så är det ni har lärt er att tro.  
 Men nu har Kristus uppstått från de döda, som den förste av de 
avlidna. Ty eftersom döden kom genom en människa kommer också 
uppståndelsen från de döda genom en människa. Liksom alla dör ge-
nom Adam, så skall också alla få nytt liv genom Kristus. Men i tur och 
ordning: först Kristus och därefter, vid hans ankomst, de som tillhör 
honom. Sedan kommer slutet, när han överlämnar riket åt Gud, fa-
dern.69 

 
68 Matteusevangeliet 26:26-29. Alla fyra evangelierna återger denna händelse; Mar-
kusevangeliet 14:12-25; Lukasevangeliet 22:7-38; Johannesevangeliets kapitel 13-17; 
se också Första Korinthierbrevet 11:17-34. 
69 Första Korinthierbrevet 15:3-11, 20-24. Läs gärna hela kapitlet. 
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 I vår tid är det många som ifrågasätter Jesu uppståndelse från de 
döda. Jesus uppståndelse är dock ett historiskt faktum. Det finns många 
goda belägg för Jesu uppståndelse.70 

 

Jesus som Herren 

Uttrycket ”Jesus är Herre” förekommer två gånger i Bibel 2000.71 Däre-
mot används själva ordet ”herre” om Jesus ca 300 gånger.  
 I Gamla testamentet användes ordet ”Herre” om JHWH (Jahve), 
den ende Guden, Skaparen av allting och befriaren av Israels folk. 
JHWH betyder ”jag är”.72 I Septuaginta73 ersatte de judiska lärda JHWH 
med kyrios, som betyder ”herre”. I Andra Moseboken (3:14) där Gud 
presenterar sig som JHWH översattes namnet med grekiskans ego eimi 
ho on, som kan översättas till svenskan med ”jag är den jag är”.  
 Nya testamentets författare tog över Gamla testamentets an-
vändning av ”herre”, men nu syftande på Jesus. Men i vilken mening är 
då Jesus ”Herre”? För det första identifierade Jesus sig själv med det he-
liga gudsnamnet (Jahve). Vid flera tillfällen använde han uttrycket ”jag 
är” om sig själv och just i denna specifika betydelse.74 I Johannesevange-
liet (8:58) läser vi: ”Han (Jesus) svarade: ’Sannerligen, jag säger er: jag är 
och jag var innan Abraham blev till’." Här ser vi hur Jesus identifierar 
sig själv med Gud. Han säger att hans fanns till före Abraham. Abraham 
blev till, men han fanns.  
 När Jesus hade sagt dessa ord ville judarna stena honom ef-
tersom i deras ögon hade Jesus hädat. Jesus är dock inte Fadern, men 
han är ett med Gud. Johannesevangeliet (1:1-3, 14) börjar med de be-
römda orden: 

 
70 För en kort sammanfattning, se Vesa Annala, Ateism, förnuftet på villovägar, Pal-
mia, 2009, kapitel 10. För en grundläggande, historisk redogörelse, se N.T. Wright, 
The Resurrection of the Son of God, Fortress Press, 2003; Michael R. Licona, The Res-
urrection of Jesus, IVP Academic, Apollos, 2010. 
71 Romarbrevet 10:9; Första Korinthierbrevet 12:3. 
72 Andra Moseboken 3:14. 
73 Septuaginta (förkortas LLX) är en översättning av Gamla testamentet från 200-talet 
f.Kr. 
74 Se t.ex. Johannesevangeliet 10:14; 14:6 och många fler ställen. 
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I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var 
Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det, och 
utan det blev ingenting till av allt som finns till… Och Ordet blev män-
niska och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet 
som den ende sonen får av sin fader, och han var fylld av nåd och 
sanning. 

 Det eviga gudsordet – ja, Gud själv – blev människa (eller ”kött” 
som det heter på grundspråket) och med det enda syftet att vi skulle 
lära känna Gud. Som Herre är Jesus herre över naturen, som Herre kan 
han överlåta synder, som Herre kan han döma människor, som Herre 
kommer han att återupprätta skapelsen. De som kommer att bli räd-
dade till Guds rike är de som har bekänt Jesus som Herre.75  
 Som Herre är Jesus begynnelsen för allting. Han är till från evig-
het. För hans skull finns allt annat. Aposteln Paulus skriver i Kolosser-
brevet (1:15-17): 

Han är den osynlige Gudens avbild, den förstfödde i hela skapelsen, 
ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt, 
troner och herravälden, härskare och makter; allt är skapat genom 
honom och till honom. Han finns före allting, och allting hålls sam-
man i honom.  

 
 

AVSLUT 

Vi har diskuterat Jesus, myter kring honom och den verkliga Jesus så som 
han framträder i Nya testamentet. Jesus har varit, är, och kommer att 
vara historiens mest omdiskuterade person. Mytbildning kring honom 
kommer att fortsätta, men evangeliernas eviga sanningar om honom 
kommer att förbli orubbliga. Människans önskan att bli av med Jesus 
kommer att bli allt mer utbredd. Förnekelsen, som får allt mer sofistike-
rade former ökar, men samtidigt kommer budskapet om Jesus att nå ut 
till alla människor. När alla har fått höra om honom, kommer han till-
baka och återupprättar allting till det som Gud från början hade ämnat 
skapelsen till. Då kommer också Guds rike på ett synligt sätt (den nya 
skapelsen) och då skall Jesus regera som kung på Davids tron.  

 
75 Romarbrevet 10:9. 
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 Jesus kom för att visa vem Gud är och vilka tankar Gud har om 
oss. Jesus kom därför att människan hade förlorat kontakten till Gud och 
kommit under syndens och dödens välde. Gud älskar varje människa och 
vill att alla skall bli delaktiga av hans kärlek som han har visat genom att 
låta sin son dö för oss. Jesus kom för att göra döden om  intet. Som upp-
stånden Frälsare kan Jesus förmedla mellan oss och Gud.  

  



- 42 - 
 

 

 
 

Kapitel fyra 

 
 

Bibeln, den heliga Skrift   
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INLEDNING 

I DET HÄR kapitlet kommer vi att titta lite närmare på Bibeln och ställer 
tre centrala frågor: vad är Bibeln? Hur fick vi Bibeln, och är Bibeln tro-
värdig och tillförlitlig? Men vi börjar med några myter om Bibeln. 

 

MYTER OM BIBELN 

Bibeln är en bok som har påverkat mänskligheten mer än någon annan 
bok. I kapitlet om Jesus nämnde vi att det har uppstått många myter och 
legender kring honom. Detsamma gäller också Bibeln. Den mest ut-
bredda myten bland dem som aldrig läst Bibeln är att Bibeln inte kan 
förstås. Denna myt försvinner dock när man börjar läsa själv. En myt är 
att man måste vara troende för att kunna förstå Bibeln. Faktum är dock 
att många troende har lika svårt att förstå Bibeln som icke-troende. Den 
grundläggande skillnaden mellan dessa två läsargrupper är att den ena, 
de troende, tar till sig genom tron Bibelns vittnesbörd om Guds gär-
ningar i historian och – framför allt – i och genom Jesus, medan de icke-
troende inte gör detta. Här ligger trons hemlighet.76  

Naturligtvis finns det några svårigheter, t.ex. att tolka vissa profe-
tiska texter i Bibeln. Några svårigheter uppstår när man – medvetet eller 
omedvetet – läser in i bibeltexter vår tids föreställningar om verklig-
heten. Och då menar man att Bibeln har en föråldrad syn på världen. 
Några svårigheter beror på att man inte känner till den kulturella kon-
texten där Bibliska händelser ägde rum. Den mest utbredda – och kanske 
den bedrägligaste – myten är att hävda att Bibeln är som vilken bok som 
helst. Genom att hävda detta tar man bort allt det gudomliga och över-
naturliga (t.ex. Guds uppenbarelser) i Bibeln. Och naturligtvis måste den 

 
76 Enligt Jesus och Paulus är tron på Jesus en gåva som Gud ger människan, se Johan-
nesevangeliet 6:29; Efesierbrevet 2:8. 
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som förnekar Gud i konsekvensens namn förneka Bibelns berättelser om 
Gud och vad Gud har gjort. 
 En ytterligare myt är att vi inte kan lita på Bibeln eftersom vi inte 
har några ursprungliga texter av Bibeln bevarade. Vi har bara kopior på 
kopior på kopior. De som kopierade texter var inte så noggranna utan 
ändrade texter efter eget tycke, hävdar man. Verkligheten är dock helt 
annorlunda. Texterna har blivit väl bevarade. Vi har ett stort antal beva-
rade handskriftskopior och fragment från olika tider. Genom att jämföra 
dessa kopior med varandra har man kunnat konstatera med vilken nog-
grannhet som de bibliska texterna kopierades. Tre gånger i Bibeln finner 
vi Guds varning att inte ta bort något av det han har sagt, inte heller får 
man lägga något därtill. I Femte Moseboken (12:32) säger Gud: ”Alla de 
föreskrifter som jag ger er skall ni troget följa. Lägg inte till något och dra 
inte ifrån något.” I Ordspråksboken (30:6) skriver författaren: ”Lägg inte 
något till hans (Guds) ord, för att han inte må ertappa dig med lögn.” I 
Uppenbarelseboken (22:18-19) finner vi följande: ”Jag (Johannes) vittnar 
för var och en som hör profetians ord i denna bok: Om någon tillfogar 
något, skall Gud tillfoga honom de lidanden som det står om i denna 
bok. Och om någon tar bort något av orden i boken med dessa profetior, 
skall Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och den heliga staden, som 
det står om i denna bok.” 
 Det finns också en föreställning att Nya testamentets texter har 
gått igenom en lång traditionshistoria. Texterna sägs bestå av olika lager, 
först muntliga och senare skriftligt traditionsstoff, som sedan fogades 
ihop. Detta menar man gör att vi egentligen inte har några trovärdiga 
uppgifter om t.ex. Jesus. Verkligheten är dock väldigt annorlunda. Vi ska 
strax återkomma till den här frågan.  
 
 

BIBELN 

Vårt låneord ”bibel” kommer från grekiskans biblos som betyder ”bok” 
eller ”bokrulle”. När Jesus börjar sin verksamhet i synagogan i Nasaret 
och reser sig för att läsa, ger man honom profeten Jesajas” bok” (biblion 
på grekiska, sefer på hebreiska).77 När Johannes avslutar sitt evangelium 

 
77 Lukasevangeliet 4:17. 
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om Jesus kallar han sin skrift för ”bok” dvs. biblíon.78 Här ser vi att Nya 
testamentets författare har använt det grekiska ordet biblos både om Nya 
och Gamla testamentets skrifter. Därför består den kristna kyrkans he-
liga bok av två boksamlingar, Gamla testamentets och Nya testamentets 
”böcker”. 
 Ett annat begrepp som har använts om Bibeln är ”helig skrift”. 
Också detta begrepp har sin bakgrund i de bibliska texterna. T.ex. i sitt 
andra brev till Timotheos har aposteln Paulus använt ordet grafē om 
Gamla testamentets böcker. Ordet grafē betyder ”skrift”.79 Jesus själv an-
vände flera gånger detta ord om Gamla testamentets böcker.80 Uttrycket 
”helig skrift” som sådant förekommer dock inte i Bibeln.  
 Men vilken slags bok är Bibeln? Man brukar säga att Bibeln är de 
kristnas heliga bok. Bibeln utgör grunden för den kristna tron på samma 
sätt som Koranen är muslimernas heliga bok eller på samma sätt som 
Gamla testamentet utgör grunden för den judiska tron. Bibeln är egent-
ligen inte i första hand en religiös bok utan en skriftsamling som handlar 
om Guds gärningar i skapelsen och i historian. Man kan inte läsa Bibeln 
utan att bli varse om detta. Bibeln är framför allt en bok om Jesus. 
 
 

BIBELN, BOKEN OM JESUS 

Efter påskens dramatiska händelser visar sig Jesus livslevande för lär-
jungarna. Ryktena om att Jesu grav var tom och att några av kvinnorna 
hade sett änglar vid hans grav spreds överallt. Änglarna hade också sagt 
till kvinnorna att Jesus hade uppstått från de döda. Några av kvinnorna 
hade t.o.m. sett Jesus livslevande och talat med honom! Lärjungarna är 
förvirrade och vet inte vad de skall tro.  
 Två av lärjungarna lämnar Jerusalem efter påskfirandet och är på 
väg hem. Under hemfärden samtalar de om det som hade hänt i Jerusa-
lem. En främling slår följe med dem och vill veta vad de hade samtalat 
om. De berättar om det som hade hänt med Jesus och om ryktena om 
den tomma graven. Främlingen tar ordet och börjar förklara vad 

 
78 Johannesevangeliet 20:30. 
79 Andra Timotheosbrevet 3:16. 
80 Se t.ex. Matteusevangeliet 21:42; Markusevangeliet 12:10; Lukasevangeliet 21:22; 
Johannesevangeliet 17:12. 
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profeterna hade sagt om Messias. Skulle inte Messias lida och sedan gå 
in i sin härlighet? Lärjungarna förstår ingenting. Framme i byn inbjuder 
lärjungarna främlingen att stanna kvar och äta tillsammans med dem. 
Mitt i måltiden bryter främlingen brödet, och då känner de två igen Je-
sus, men i samma ögonblick försvinner han. De två springer tillbaka till 
Jerusalem för att berätta för de andra att de har sett Jesus. Lukas skriver:  

De bröt genast upp och återvände till Jerusalem, där de fann de elva 
och alla de andra församlade, och dessa sade: "Herren har verkligen 
blivit uppväckt och han har visat sig för Simon." Själva berättade de då 
vad som hade hänt dem på vägen och hur han hade gett sig till känna 
för dem genom att bryta brödet.  

När de två lärjungarna är tillbaka i Jerusalem och håller på att berätta 
vad som hade hänt, visar sig Jesus plötsligt för dem alla. Lukas fortsätter 
sin berättelse: 

Medan de ännu talade stod han (Jesus) plötsligt mitt ibland dem och 
hälsade dem: "Frid över er!" De blev rädda, och i sin förskräckelse 
trodde de att det var en ande de såg. Då sade han: "Varför blir ni 
skrämda, varför fylls ni av tvivel? Se på mina händer och mina fötter, 
det är jag och ingen annan. Känn på mig och se på mig, en ande har 
inte kött och ben, och det kan ni se att jag har." Och han visade dem 
sina händer och fötter. Då de av idel glädje och förvåning ännu inte 
kunde tro, frågade han dem: "Finns det något att äta här?" De räckte 
honom en bit stekt fisk, och de såg hur han tog den och åt.  
 Han sade till dem: "Detta är vad jag sade till er när jag ännu var 
hos er, att allt måste uppfyllas som står skrivet om mig i Moses lag, hos 
profeterna och i psalmerna." Sedan öppnade han deras sinnen så att 
de kunde förstå skrifterna. Och han sade till dem: "Detta är alltså vad 
skriften säger: Messias skall lida och uppstå från de döda på tredje da-
gen, och syndernas förlåtelse genom omvändelse skall förkunnas i 
hans namn för alla folk, med början i Jerusalem. Ni skall vittna om allt 
detta.”81  

Här gör Jesus det mycket klart att Gamla testamentet är en bok om ho-
nom. Jesus använder här ett specifikt ord som senare fick en specifik in-
nebörd i den kristna församlingen, ordet ”vittna”. Ordet kommer från 

 
81 Lukasevangeliet 24:33-48. 
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grekiskans mártyros, ”vittne”. Ordet används här i samma betydelse som 
vårt ”vittne” i ett rättsligt sammanhang. Man vittnar inför människor vad 
man sett och hört. Tidigare hade Jesus använt verbet martyreō syftande 
på Gamla testamentets vittnesbörd om honom. ”Ni (Jesus syftar på de 
judar som inte vill tro på honom) forskar i skrifterna därför att ni tror att 
de kan ge er evigt liv. Just dessa vittnar (martyreō) om mig.”82  
 Både Nya testamentets skrifter (ögonvittnesberättelser) och 
Gamla testamentet (förutsägelser om Messias) vittnar om Jesus. De utgör 
ett tvåfaldigt vittnesbörd för Jesus.83 Bibeln är m.a.o. en bok om Jesus. 
 
 

BIBELNS FYRA BERÄTTELSER 
Innehållsmässigt har Bibeln fyra berättelser inlindade i varandra. Först 
har vi den stora berättelsen om Guds gärningar i den fysiska världen 
(skapelsen och återskapelsen). Sedan har vi berättelsen om människan, 
om hennes fall och misslyckanden. Parallellt med människans berättelse 
finns berättelsen om Guds ingripanden och ledning i och genom histo-
rian, i nationernas och i enskilda individers liv. Sedan har vi den centrala 
berättelsen om Jesus – löftena och förebilderna i Gamla testamentet – 
och deras uppfyllelse i Nya testamentet. Det är den sista berättelsen som 
är den röda tråden i Bibeln. 

 

BIBELN PÅ SVENSKA 

Naturligtvis har vi fått vår svenska Bibel genom att den har blivit översatt 
från hebreiska84 och grekiska (Bibelns grundspråk) till svenska. Den 
första helöversättningen av Bibeln på svenska är Gustav Vasas Bibel från 
1541 (Nya testamentet kom ut redan 1526). Den senaste översättningen är 
Bibel 2000 (1999). En annan populär översättning är Svenska Folkbibeln 
(1998). När man vill studera Bibeln lite djupare är det alltid fördelaktigt 
att använda flera översättningar eftersom olika översättningar har lite 

 
82 Johannesevangeliet 5:39. 
83 Christopher R. Seitz, The Goodly Fellowship of the Prophets, Baker Academic, 2009, 
s.103. 
84 Några kortare avsnitt i Gamla testamentet är på arameiska. 
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olika ordval som gör att läsaren får en fylligare förståelse av grundtextens 
tankar och uttryck. 
 

BIBELNS TILLKOMSTHISTORIA 
Gamla testamentet 

Gamla testamentet består av 39 ”böcker” skrivna under en period på ca 
1000 år. De äldsta böckerna är de Fem Moseböckerna, från ca 1450-1400 
f.Kr.  De yngsta är från ca 400 f.Kr.85  De judiska lärda delade Gamla tes-
tamentets böcker i tre olika kategorier, ”Lagen”, dvs. de fem Moseböck-
erna; ”Profeterna”, dvs.  Josua, Domarboken, Samuelsböckerna, Kunga-
böckerna, Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Hosea, Joel, Amos, Obadja, Jona, 
Mika, Nahum, Habackuk, Sefanja, Haggai, Sakarja och Malaki och ”Skrif-
terna”, dvs. Psaltaren, Ordspråksboken, Job, Höga visan, Rut, Klagovi-
sorna, Predikaren, Ester, Daniel, Esra, Nehemja och Krönikeböckerna. 
Denna indelning blev färdig ungefär 165 f.Kr. Denna indelning av Gamla 
testamentets böcker skiljer sig dock från den ordning vi har i våra mo-
derna (kristna) biblar.86 
 Böckerna som bär en individs namn antas ha skrivits av honom. 
De Fem Moseböckerna antas ha skrivits eller/och sammanställts av 
Mose. Vid flera tillfällen skrev Mose ner det som Gud hade befallt honom 
att skriva.87 Uttrycket ”Herrens ord kom” till profeten är ofta upprepat i 
profetböckerna, vilket visar på att profeterna fick ta emot budskap från 
Gud.88 
 Vi måste dock vara medvetna om att under äldre tider betydde 
författarskap inte alltid samma sak som i vår tid. T.ex. kan Moseböckerna 
betraktas snarare som en samling av skrifter under Moses namn. Men av 
innehållet i Moseböckerna att döma kan man tryggt hävda att huvudde-
len har skrivits av Mose själv. De många senare s.k. redaktionella 

 
85 Här bör nämnas att det finns olika föreställningar om när Gamla testamentets tex-
ter skrevs ner. Vissa talar om en period från ca 900 – 160 f.Kr. Det finns dock ingen 
anledning att överge den traditionella synen på texternas tillkomsthistoria som pre-
senteras här. 
86 För ordningen se innehållsförteckning i din Bibel. 
87 Se t.ex. Andra Moseboken 17:14; 24:4; 34:27-28; Femte Moseboken 31: 9, 19. 
88 Se t.ex. Första Samuelsboken 15:10; Första Kungaboken 17:2; Jesaja 38:4; Jeremia 
1:4; Hesekiel 6:1. 
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tilläggen i Moseböckerna visar dock att de Fem Moseböckerna är i sin 
slutgiltiga form ett redaktionellt verk.89 Denna insikt minskar inte på nå-
got sätt texternas värde. Samtidigt är det viktigt att vi har en rätt upp-
fattning av texternas tillkomsthistoria.90 
 Vem som har författat alla de historiska böckerna som Domarbo-
ken, Samuelsböckerna, Kungaböckerna, Krönikeböckerna, ger själva 
böckerna inga ledtrådar om. Däremot ser man att böckerna är till en stor 
utsträckning sammanställda från äldre skrifter (”dagböcker”) av vilka 
många nämns vid namn.91 
 Många av de historiska böckerna (inkluderar också Moseböck-
erna) är släkthistorier. Hela Första Moseboken är en sådan skrift. Den 
börjar med ”berättelsen” om himmelens och jordens skapelse och slutar 
med ”berättelsen” om Jakobs släkt.92 Faktum är att en stor del av Gamla 
testamentets historiska böcker genomsyras av släkt- och kungaättens be-
rättelser. 
 

Gamla testamentet och det judiska folket 

En viktig fråga uppstår här: hur hänger Gamla testamentets skrifter och 
det judiska folket ihop? Varför skrevs Gamla testamentet inte av männi-
skor som bodde i Indien, i Kina eller i Egypten? Paulus har i Romarbrevet 
ställt samma fråga – och besvarat den också. Han skriver: ”Vilket före-
träde har då judarna, … En stor fördel, på alla sätt. Först och främst: Guds 
ord anförtroddes åt dem.”93 Guds ord (dvs. Gamla testamentet) har anför-
trotts åt judarna. Det judiska folket fick uppgiften att bli mottagare av 
Guds vilja, och framför allt att Kristus skulle komma ”från dem”.94 Gud 

 
89 Se t.ex. Första Moseboken 23:19; 36:31; 48:7; Femte Moseboken 2:10-12, 20-23; 
10:8 och hela kapitel 34. Liknande redaktionella tillägg finns flera andra böcker i 
Gamla testamentet. 
90 Kenneth Kitchen (professor emeritus i egyptologi och i arkeologi) redogör i On the 
Reliability of the Old Testament för många missförstånd som handlar om Gamla tes-
tamentets tillkomsthistoria. Boken är utgiven Wm. B. Eerdmans, 2003, sidorna 45-
51. 
91 Se t.ex. Josua 10:13; Andra Samuelsboken 1:18; Första Krönikeboken 9:1; 29:29; 
Andra Krönikeboken 9:29; 13:22; 24:27; 25:26; 31:17-19. 
92 Första Moseboken 2:4; 37:2. Ordet ”berättelse” kommer från det hebreiska ordet 
toledoth. 
93 Romarbrevet 3:1-2. 
94 Läs Romarbrevet 9:1-5. 
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har i sin försyn sett till att berättelsen om universums och människans 
skapelse har blivit bevarad i dess ursprungliga form hos judarna.  
 Denna kunskap hjälper oss att förstå varför Gamla testamentets 
texter har blivit så noggrant bevarade till eftervärlden under århundra-
den och årtusenden. Gud har själv ”vakat” över sitt ord.95  
 Vårt Gamla testamente är till innehållet identiskt med de ur-
sprungliga texterna. Naturligtvis har vi inga original mot vilka vi kan 
jämföra våra texter. Vi har bara kopior av kopior. Vi har dock så många 
kopior av gamla handskrifter att de gör det möjligt för forskarna att åter-
skapa originalet. Att göra noggranna kopior av tidigare texter var inte 
bara vanligt i Israel utan också i Mesopotamien och Egypten.96  
 
 

NYA TESTAMENTET 

Nya testamentet består av 27 självständiga texter, fyra evangelier, ett 
historieverk (Apostlagärningarna); 13 (14 om man räknar med Hebreer-
brevet) brev av Paulus; Jakobs brev; två Petrus brev; tre Johannes brev; 
Judasbrevet samt Uppenbarelseboken.  
 I dag har vi inga bevarade original. Men redan under Nya testa-
mentets tid kopierade man antagligen åtminstone vissa av breven som 
sedan skickades till olika församlingar för att läsas upp där.97 Aposteln 
Petrus nämner Paulus brev.98 Johannes får i Uppenbarelseboken en ut-
rycklig befallning att skriva ner i en ”bok” det som han sett och skicka 
boken till sju namngivna församlingar i Mindre Asien.99 Vi kan anta att 
alla församlingar fick likalydande brev, dvs. vi har redan från början sju 
originaltexter till Uppenbarelseboken. 
 Nya testamentet är en unik skriftsamling med så många hand-
skrifter bevarade från den äldsta tiden. Ingen skrift från antiken kommer 
ens i närheten av Nya testamentet när det gäller just antalet handskrifter 
eller delar av handskrifter (ca 5700) och den tidsmässiga närheten (några 

 
95 Jeremia 1:12. 
96 R.K. Harrison, Introduktion to the Old Testament, InterVarsity Press, 1969, s. 522-
523; Kitchen (2003), s. 46-47. 
97 Se t.ex. Kolosserbrevet 4:15-16. 
98 Andra Petrusbrevet 3:15-16. 
99 Uppenbarelseboken 1:11. 
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få årtionden) till händelserna som beskrivs i dem. Man vet t.ex. inte med 
säkerhet vem som skrev alla Aristoteles verk, ca 200 av vilka forskarna 
betraktar kanske 30 som äkta. Aristoteles skrifter bearbetades av en 
aristotelisk filosof vid namn Andronicus ca år 70 e.Kr.100 (alltså ca 400 år 
efter Aristoteles död). De är dessa reviderade texter som fortfarande an-
vänds i dag. När det gäller Platons texter är den äldsta bevarade hand-
skriften som omfattar ungefär hälften av Platons Dialoger från 895 
e.Kr.101, alltså över 1100 år efter Platons död! 
 

När skrevs Nya testamentets texter ner? 

När alla nytestamentliga skrifter för första gången skrevs ner har man 
varierande åsikter om. En del menar att Nya testamentet skrevs under 
en period av ca 40 år, dvs. mellan åren 50-90 e.Kr. En del menar att de 
uppstod under en 30-års period mellan år 40-70 e.Kr. De äldsta av Paulus 
brev är från ca år 48-50. Enligt vissa forskare skrevs evangelierna något 
senare, medan andra hävdar ett tidigt datum, ca 42-45 e.Kr. (Matteus- 
och Markusevangelierna)102 dvs. bara drygt 10 år efter Jesu död. Denna 
tidsmässiga närhet till händelserna kring Jesus vederlägger helt myten 
om lager av traditionsstoff som vi inledningsvis nämnde.  
 På samma sätt som judarna ”anförtroddes” Guds ord, dvs. beva-
randet av Gamla testamentets texter, på samma sätt anförtroddes den 
kristna församlingen att bevara den kristna tron, dvs. vittnesbördet om 
Jesus. Judas skriver i sitt brev: ”Mina kära, i min stora iver att skriva till 
er om vår gemensamma frälsning känner jag mig tvungen att sända er en 
maning att kämpa för den tro som en gång för alla har anförtrotts de he-
liga.”103 Ordet ”anförtrotts” har översatts från paradídōmi som betyder 
”överlämna”, ”anförtro”. Jesus ”överlämnade” evangeliets förkunnelse till 
sina efterföljare.  

 
 
 

 
100 Edward Grant, Science and Religion, 400 B.C to A.D. 1550. From Aristotle to Coper-
nicus, The John Hopkins University Press, 2004, s. 34-36. 
101 http://en.wikipedia.org/wiki/Plato#Text_history. 
102 John Wenham, Redating Matthew, Mark & Luke, Hodder & Stoughton, 1991. 
103 Judas 1:3. Kursiv tillagd. 
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Evangelierna 

Inget av evangelierna (utom Johannes) säger uttryckligen vem som har 
varit författare till dem, men vi har en trovärdig historisk kunskap om 
författarna. Eusebios bekräftar att Matteus, Markus, Lukas och Johannes 
skrev de evangelier som bär deras namn.104 Av Lukas inledningsord105 ser 
vi att det har varit flera som har tagit som sin uppgift att återge en skrift-
lig sammanställning av händelserna kring Jesus. Han säger att källorna 
till dessa berättelser har varit ”ögonvittnen”. Lukas säger också att redan 
före honom hade ”många” återgett händelserna kring Jesus i skriftlig 
form.  
 När man läser evangelierna kan man ana vilka personer som har 
blivit kontaktade av skribenter som vill återge berättelsen om Jesus. Ut-
över de tolv namngivna apostlar nämns ytterligare 72 som Jesus sände ut 
att predika och bota sjuka.106 Bland ögonvittnen är många kvinnor (både 
namngivna och icke-namngivna). Några av dessa kvinnor blir de första 
vittnena till Jesu uppståndelse. Många av ögonvittnena (både namngivna 
och icke-namngivna) har varit bland dem som hade blivit botade av Je-
sus. Antal ögonvittnesberättelser som skribenterna har kunnat återge 
har verkligen varit många. 
 

Evangeliernas tillförlitlighet 

Men hur tillförlitliga är evangelierna när det gäller berättelsen om Jesus? 
Det enkla svaret är att det inte finns någon anledning att ifrågasätta 
evangeliernas tillförlitlighet. Och när man inser vilken mängd ögonvitt-
nen som författarna haft tillgång till förstärks denna övertygelse.  Många 
har dock ifrågasatt evangeliernas tillförlitlighet och trovärdighet av olika 
anledningar. En del menar att eftersom evangelierna skiljer sig i många 
detaljer kan man inte lita på dem. Andra menar att evangelierna motsä-
ger varandra, vilket gör att man inte kan lita på dem.  
 När man hävdar åsikter som dessa har man inte tagit hänsyn till 
det enkla faktumet att evangelierna är självständiga berättelser, även om 

 
104 Eusebios, Kyrkohistoria, Bok III, 24:6-7, Artos, 1995. Eusebios av Ceasarea var den 
första kyrkohistorikern. Många uppgifter från den tidiga kyrkan kommer från honom 
och via honom. Han levde 263-339. 
105 Lukasevangeliet 1:1-4. 
106 Lukasevangeliet 10:1-12. En utförlig redogörelse om ögonvittnen i Nya testamen-
tet finns i Richard Bauckhams bok, Jesus and the Eyewitnesses, Eerdmans. 2006. 
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ett visst beroende kan skönjas mellan dem. Framför allt har man inte 
tagit hänsyn till de vittnespsykologiska insikter som förklarar skillnader 
i detaljer. Varje ögonvittne är en unik individ som återger sin unika be-
rättelse. Varje individs minne fungerar olika. Vi ”fångar up” olika detaljer 
beroende på flera faktorer, ens mentala förutsättningar, tidigare erfaren-
heter, intressen etc. Dessa egenheter speglar också evangelierna. Låt oss 
belysa frågan med bara ett exempel. Alla fyra evangelisterna har återgett 
anklagelsen mot Jesus (det som Pilatus lät hänga upp på Jesu kors) men 
alla har olika ordalydelser. (Se tabell nedan.) 

Matteus 27:37 Markus 15:26 Lukas 23:38 Johannes 19:19 

Ovanför hans 
huvud hade de 
satt upp ankla-
gelsen mot ho-
nom som löd: 
Detta är Jesus, 
judarnas ko-
nung. 

På anslaget med 
anklagelsen mot 
honom stod det: 
Judarnas ko-
nung. 

Det fanns också 
ett anslag ovan-
för honom: Det 
här är judarnas 
konung. 

Pilatus hade 
också låtit skriva 
ett anslag som 
sattes upp på 
korset, och där 
stod: Jesus från 
Nasaret, judar-
nas konung. 

 Vilken av de fyra evangelisterna (om någon) återger i fullständig 

form det som Pilatus hade angett som anklagelse mot Jesus? Antagligen 
Johannes. Bara Johannes informerar läsaren att texten var skriven på tre 
språk, på hebreiska, latin och grekiska. Johannesevangeliets författare 
var också den enda av lärjungarna som var med kvinnorna vid korsfäs-
telsen och såg på med egna ögon.107 Variationer i textlydelsen minskar 
inte på något sätt trovärdigheten hos Matteus, Markus och Lukas. Tvär-
tom. Alla tre har uttryckt det mest centrala i anklagelsen, ”judarnas ko-
nung”. Liknande skillnader finns ganska många i evangelierna, men sna-
rare än att minska ökar de evangeliernas trovärdighet.  
 När vi har fått klart för oss att det handlar om så många vittnen 
måste berättelserna bli olika, annars vore det ju märkligt! Berättelsernas 
styrka ligger just i olikheter! Evangelierna återger människors personliga 
erfarenheter och möten med Jesus Kristus. Alla dessa – och det var säkert 
långt, långt flera – ger ett personligt vittnesbörd om Jesus. Därför 

 
107 Johannesevangeliet 19:26, 27, jfr kapitel 21:24. 
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avvikelser i detalj. Berättelsernas centrum är dock detsamma: Jesus, vem 
han var, och vad han gjorde. 108 

 

De övriga böckerna i Nya testamentet 

När det gäller de övriga böckerna i Nya testamentet finns det inte heller 
någon anledning att betvivla deras tillförlitlighet. Deras karaktär jämfört 
med evangelierna är dock en helt annan. De skrevs i syfte att berätta vilka 
konsekvenser som Jesus, hans liv, död och uppståndelse har för hela värl-
den och för varje enskild individ. De utgör i en viss mening en fördjup-
ning och förklaring till Jesu undervisning i evangelierna.  
 
 

BIBELNS INSPIRATION 

Den kristna kyrkan betraktar Bibeln som av Gud inspirerad bok. Ordet 
inspiration används dock bara en gång i Bibeln, i Andra Timotheosbrevet 
3:16.  ”Varje bok i skriften är inspirerad av Gud”.  Ordet ”inspirerad” har 
översatts från grekiskans theopneustos som betyder bokstavligen ”gud-
andad”. I den latinska Bibeln, Vulgata, har theopneustos översatts med 
”inspirata” (varifrån vår inspiration). Eftersom ordet förekommer bara 
här i Bibeln är det lite svårt att säga vad Paulus exakt menar med ordet. 
Det som Paulus uttryckligen säger att det är skriften som är inspirerad, 
det är m.a.o. inte en fråga om verbalinspiration (dvs. att Gud skulle ha 
”dikterat” texten till Bibeln). Petrus ger i sitt Första brev en liten antydan 
hur ”inspirationen” påverkade de gammatestamentliga författarna.109 
 Petrus säger uttryckligen att ”Kristi ande” ledde profeterna att 
skriva ner det som hade blivit ”uppenbarat” för dem. Av Paulus och 
Petrus kan vi dra den slutsatsen att Jesu ande ledde gammaltestament-
liga författare att skriva om den kommande frälsningen. Detta 

 
108 Det är ingen överdrift att säga att antalet människor som hade någon beröring 
med Jesus måste ha varit tiotusentals. Vid två tillfällen ger Jesus genom ett mirakel 
mat till ca 9 000 män plus kvinnor och barn. Se Matteusevangeliet 14:13-21; 15:32-
38. Han predikade också för stora skaror av människor. Matteusevangeliet 4:25-
5:1;13:2. Det fanns också mycket folk som sprang efter honom. Matteusevangeliet 
8:18. 
109 Första Petrusbrevet 1:10-12. 
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vittnesbörd blev ”gud-andat” genom Jesu ande. I denna mening har Bi-
beln ett himmelskt ursprung.110 
 
 

AVSLUT 

Ovan har vi diskuterat några frågor kring Bibeln. Bibeln har mött mycket 
motstånd men är samtidigt en bok som mest av alla böcker har påverkat 
mänskligheten. Trots allt motstånd och ifrågasättande har Bibeln visat 
sig vara tillförlitlig och trovärdig. 
 Vi har också sett att Bibeln framförallt är en bok om Jesus. Gamla 
testamentet hade många förutsägelser om Messiaskonungen, förutsägel-
ser som har gått i uppfyllelse i Jesu person. Nya testamentet är ett skrift-
ligt vittnesbörd om vem Jesus var och vad han gjorde. Gud har sett till 
att Bibeln har blivit bevarad till oss. Hans försyn och inspiration ligger i 
grunden. 
  

 
110 Gud uppmanade skribenterna att skriva ner det som han hade uppenbarat för 
dem, se t.ex. 2 Mos 17:14; 5 Mos 31:19; Jes 30:8; Jer 30:2; Hes 24:2; Upp 1:19. 
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Kapitel fem 

 

 
Mänsklighetens historia 
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INLEDNING 

I KAPITLET OM Bibeln nämnde vi att mänsklighetens historia präglas av 
människans misslyckanden och Guds ingripanden i nationernas och in-
dividens liv. Den moderna människan betraktar dock inte längre histo-
rien på detta sätt. Enligt henne har Gud ingen del i historien. Historien 
är snarare en serie händelser styrda av sociala och ekonomiska faktorer 
(marxism), eller av idéer, ideologier och starka personligheter (upplys-
ningsfilosofer, liberalism och nationalsocialism). Dessa historiesyner har 
senare blivit starkt påverkade av Charles Darwins kampmotiv111.  
 Syftet med detta och nästa kapitel är att ge en grundläggande in-
sikt i historien utifrån ett bibliskt perspektiv. Först en kort reflektion 
kring begreppet ”historia” och den moderna människans syn på tiden 
och historia, sedan en kort diskussion om arkeologi. 
 
 

VAD ÄR HISTORIA? 

Ordet ”historia” kommer från grekiskans historia, som betyder ”ve-
tande”, ”kunskap”, ”forskning”, ”berättelse”.112  I vanligt språkbruk menar 
vi med historia det som hör till det förgångna. I Nationalencyklopedin 
skriver man att ”[s]äreget för historia är att den verklighet som skall ut-
forskas inte direkt kan iakttas eller nås genom experiment utan måste 
utforskas genom de spår människor i det förgångna lämnat efter sig”.113 
Kort sagt är historia den del av verkligheten som inte längre finns!  
 Vanligtvis delar man upp historien i två huvuddelar, historia (den 
egentliga historien med tillgång till skriftliga källor och andra spår av 
mänsklig aktivitet) och förhistoria (tiden före den egentliga historien). 

 
111 Denna tanke lägger han fram i sin berömda bok Om arternas uppkomst från 1859. 
112 Nationalencyklopedin (band 9), historia. Ordet historia får då betydelsen att lära 
genom undersökning. 
113 Nationalencyklopedin (band 9), historia, kursivering deras. 
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Man brukar också dela upp historien till naturhistoria (som inkluderar 
naturvetenskapliga discipliner som t.ex. biologi, geologi, astronomi, pa-
leontologi114), och å andra sidan kan man tala om kulturhistoria (som i 
princip undersöker människans aktiviteter i ett historiskt perspektiv). 
Dessa uppdelningar av historia är dock mycket konstlade som vi senare 
kommer att upptäcka och som är viktigt att hålla i minnet. 
 
 

TID 

Centralt för historiesynen är tidsuppfattningen. Under antiken var det 
vanligt att tiden uppfattades cykliskt. Tidens riktning var mot en åter-
komst. I österländska religioner är detta typiskt. Det är först den kristna 
tron som förändrar tidsuppfattningen. I den kristna (och naturligtvis del-
vis i den judiska) tidsuppfattningen blev ”Guds skapelse … startpunkten 
och den yttersta domen slutet. Mellan dessa punkter löpte en lineär tid, 
buren av uppenbarelsen av Guds vilja”, skriver man i Nationalencyklope-
din.115 Människan befinner sig alltid i nuet. Det förgångna är borta för 
alltid, och framtiden är bara en potentiell möjlighet. 
 Denna tidsuppfattning, dvs. en lineär syn på tiden, har vi fortfa-
rande, även om ”mängden” av tid har förändrats radikalt. Den moderna 
uppfattningen är att tiden började för ca 13,7 miljarder år sedan då uni-
versum antas ha uppstått. Och man tror att slutet nås i en avlägsen fram-
tid (om hundratals miljarder år) när universum når en termodynamisk 
jämvikt (en termodynamisk död).  
 

Tid som värdeutsaga 

Olika tidsuttryck används när man beskriver olika historiska epoker, 
som t.ex. ”medeltiden”, ”antiken”, ”upplysningstiden” etc. Dessa och lik-
nande tidsuttryck innehåller ofta en värdering. Begrepp som ”förhisto-
ria”, ”primitiva kulturer”, ”primitiva människor”, ”primitiva språk”, ”pri-
mitiva religioner”, ”primitiva redskap”, ”primitiva drag”, ”mindre utveck-
lade” etc. uttrycker värderingar, utifrån vårt kulturella perspektiv sett. 
Dessa tidsutsagor har också en ”inbyggd” biologisk värdering. Folk som 

 
114 Vi återkommer till naturhistorien i ett annat kapitel. 
115 Nationalencyklopedin (band 9), historia. 
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befinner sig på ”stenåldersnivå” är också i någon mening biologiskt 
mindre utvecklade än den moderna människan. Hur missvisande dessa 
uttryck är blir klart när vi tänker på att det fortfarande finns folkgrupper 
som befinner sig på ”förhistorisk” nivå (saknar skriftkultur), t.ex. abori-
giner i Australien. Detsamma gäller numera utdöda inka- och andra in-
diankulturer i Mellan- och Sydamerika. Ska vi betrakta dessa människor 
som tillhörande ”förhistoria”? Naturligtvis inte! De är samtida med oss 
och är till 100 % människor. Det är oerhört viktigt att vara medveten om 
dessa språkliga värdeutsagor och inte låta dem leda oss vilse. 
 Även om man inte längre116 betraktar människor och kulturer på 
samma sätt som tidigare kvarstår själva tankesättet, bara i en ny klädnad. 
I dag betraktas människans förflutna ur ett evolutionärt perspektiv. Tron 
på en storskalig evolution är de glasögon man tar på sig när man betrak-
tar det förgångna. Också kulturen betraktas som en evolutionär process. 
Människans kultur tros ha utvecklats från samlar- och jägarsamhällen, 
först till djurhushållning, sedan till jordbruk och till sist till de industri-
ella och kommersiella samhällena.117 I denna föreställda utveckling blir 
tiden den ”måttstock” med vars hjälp människor och kulturer värderas. 
Ju äldre något är desto mindre utvecklat är det. Bara tiden tycks vara 
oföränderlig. Det samlande begreppet idag är evolutionism. Den kultu-
rella utvecklingen går under namnet ”sociokulturell evolution” som i 
Nationalencyklopedin definieras som en ”process mot ökande differenti-
ering och organisatorisk komplexitet.”118  
 Men är detta evolutionära sätt att betrakta det förgångna det rätta 
sättet? Svaret på denna fråga är helt avgörande för var och en av oss och 
för vårt sätt att betrakta historia. 
 

Förhistoria 

”Förhistorisk tid eller forntid (begreppen används ofta synonymt) kallas 
den tid där de skriftliga källorna är obefintliga eller alltför bristfälliga för 
att ge en täckande bild av historien… Förhistorien omfattar tiden före 
och fram till den historiska tiden, och sträcker sig egentligen över många 

 
116 Det finns dock fortfarande rasistiska fördomar mot andra folkgrupper. 
117 Olson, 2006, s. 182. 
118 Nationalencyklopedin, (band 6), evolutionism. 
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miljoner år”, får man läsa i Wikipedia.119 ”Förhistorian” slutar m.a.o. ca 
5000 f.Kr. enligt vår tids sätt att tolka historia. 
 När det gäller människans ”förhistoria” brukar man dela upp den 
till olika ”åldrar”: ”stenålder”, ”bronsålder” och ”järnålder”. Stenåldern 
betraktas som den mest ”primitiva”, sedan kommer bronsåldern och sist 
järnåldern, den mest ”utvecklade” av dessa tre.  Stenåldern betraktas som 
den period människan börjar tillverka enkla redskap av sten. Den antas 
ha börjat för ca 2 miljoner år sedan. Bronsåldern betraktas börja när män-
niskan har lärt sig att smälta tenn och koppar till brons för ca 5000 år 
sedan. Järnåldern började i Främre Orienten ca 1100 f.Kr.120  
 Innan vi går vidare låt oss återvända till Nationalencyklopedins be-
skrivning av historia. Historia är den del av verkligheten som inte kan 
”iakttas eller nås genom experiment utan måste utforskas genom de spår 
människor i det förgångna lämnat efter sig.” M.a.o. är historien inte till-
gänglig för oss idag. Den enda ledtråden till människans historia vi har 
är de ”spår” som människor har lämnat efter sig. Dessa ”spår” kan vara 
redskap, boplatser, byggnader, etc. Men denna sorts ”spår” säger ingen-
ting om den absoluta tiden när redskapen tillverkades eller när männi-
skor hade bott på ett visst ställe. Det är bara skriftliga dokument som kan 
ge oss en absolut tidsram i det förgångna. ”Absolut datering är möjlig 
endast när det finns en upptecknad historia som har med det upptäckta 
materialet att göra, när datumförsedda mynt upptäcks, eller en daterad 
inskrift i sten eller mosaik grävs upp.”121 Utan skriftliga dokument är alla 
tidsangivelser spekulativa. Detta betyder att föreställningar om det för-
gångna inte är objektiv kunskap utan subjektiv tolkning av ”spåren”, be-
roende på vilken sorts ”glasögon” man tar på sig.  
 
 

 
119 http://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rhistorisk_tid. 
120 Här bör man dock komma ihåg att dessa ”åldrar” infaller tidsmässigt olika på olika 
håll i världen. T.ex. infaller bronsåldern i Norden under perioden 1700 f.Kr. – 500 
f.Kr. medan samma period i Främre Orienten omfattar tiden 3500 – 1100 f.Kr. Vi bör 
också notera att tillverkning av redskap ur järn och andra metaller förutsätter kun-
skaper i metallurgi och i mycket annat, dvs. människans kapacitet och kreativitet. 
Bara denna insikt visar hur felaktiga föreställningar människor tidigare haft om s.k. 
”primitiva kulturer”. 
121 John McRay, Archaelogy and the New Testament, Baker, 1991, s. 30. 
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Historia  

Den kända historien börjar ca 3000 f.Kr. i Mesopotamien.122 Avgörande 
för valet av denna tidpunkt är att de första skiftliga dokument vi har kan 
dateras vara ca 5000 år gamla med några hundra års felmarginal. I pro-
cessen att avtäcka det förgångna spelar arkeologin en viktig roll. 
 

ARKEOLOGI 

I arkeologin (från grekiskans arkhaīos, "gammal" och logia, ”ord”, dvs. 
”fornkunskap”) brukar man tala om relativ och absolut tid. Den relativa 
tiden syftar på relationen mellan arkeologiska fynd. När man t.ex. finner 
en gammal boplats där människor har bott i flera omgångar är det klart 
ett de längst nere liggande föremålen bör vara äldre än de som ligger 
ovanför. Men att bestämma den absoluta åldern för föremålen i olika 
strata (kulturlager) är ofta svårt.123 
 Det viktiga är att kunna skilja föremål som är tillverkade av män-
niskor från föremål formade av naturkrafter. Bara människan tillverkar 
redskap/verktyg för att användas i ett bestämt syfte. Designade verktyg 
är säkra ”spår” av mänsklig aktivitet. Men av de mänskliga ”spåren” är 
det bara skriftliga källor som kan ge oss en möjlighet att skapa en absolut 
tidram för det förgångna. 
 
 

KRONOLOGI 

När man vill skapa en tidram för händelseförloppet brukar man tala om 
kronologi. Ordet kommer från grekiskans chrónos, ”tid” och logia, ”ord” 
(plural) och kan översättas som ”läran om tidsindelning”, ”tideräkning”. 
Tiden (som i sig är svårt att beskriva vad den är) ger oss en ”ram” för de 
händelser som människan har varit med om. Men för att kunna skapa en 
tidram i det förgångna måste vi först kunna bestämma en eller flera fix-
erade tidpunkter (datum) utifrån vilka man sedan kan fastställa en 

 
122 Samuel Noah Kramer, History Begins at Sumer, University of Pennsylvania Press, 

1956, 1981. 
123 Michael A. Cremo och Richard L. Thompson har i boken The Hidden History of the 
Human Race, Govardhan Hill Publishing, 1994, diskuterat många kontroversiella fynd 
som går stick i stäv mot den konventionella tolkningen av människans historia. 
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absolut tidföljd både bakåt och framåt. Vår användning av förkortningar 
f.Kr. (”före Kristus”) och e.Kr. (”efter Kristus”) illustrerar detta väl.124  
 
 

ABSOLUT DATERING 

För att rekonstruera den tidiga historien har vi en del gamla bevarade 
skriftliga källor. Genom att jämföra uppgifter i dessa källor med samtida 
kända naturfenomen kan man skapa en någorlunda säker tidram för 
människans historia. Assyrierna liksom många andra folk noterade vissa 
naturfenomen som inträffade under olika regenters eller andra viktiga 
personers livs- eller regeringstid. Här spelar astronomiska observationer 
en nyckelroll. 125 
 Det äldsta astronomiskt bestämda datumet i historien är den 15 
juni 763 f.Kr. Denna datering grundar sig på gamla assyriska skrifter. En 
total solförmörkelse ägde rum i månaden simanu under Bur-Saggilês 

epynom, dvs. den 15 juni 763 f.Kr.126 Utifrån Bur-Saggilês epynom kan 
man sedan bestämma den Assyriska historiens början till ca 2000 f.Kr. 
 En ytterligare och äldre (men osäkrare) datering kan bestämmas i 
den egyptiska kronologin. Också egypterna noterade astronomiska feno-
men. Med hjälp av den s.k. Sothic-cykeln har man fastställt farao 
Sesostris III sjunde regeringsår, dvs. år 1872 f.Kr. (med några årtiondens 
felmarginal). Han regerade 1878 f.Kr. – 1843 f.Kr.127 Utifrån detta datum 
har man härlett den egyptiska historiens början till ca 3100 f.Kr. Colin 
Renfrew skriver att detta ”datum 3100 f.Kr. anger därmed den yttersta 
gränsen till nedtecknad historia. Inga tidigare dateringar kan tas fram 
med kalendermetoder, och dateringar före 2000 f.Kr. kan inte betraktas 
som tillförlitliga.”128 

 
124 Jesus föddes dock inte vid vår tideräknings början utan någon gång under åren 6-
4 f.Kr. 
125 Det är intressant att notera att när Gud skapade himlakropparna beskrevs deras 
syfte vara att ”skilja dagen från natten och utmärka högtider, dagar och år.” Första 
Moseboken 1:14. 
126 Edwin R. Thiele, The Mysterious Numbers of the Hebrew Kings (3. upplagan), 
Zondervan, 1984, s, 69. 
127 Colin Renfrew, Before Civilisation, Penguin Books, 1973, s. 29-30. 
128 Renfrew (1973), s. 30. 
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Kungalistor 

Det assyriska riket föregicks av det sumeriska. Dess kända historia börjar 
ca 3300 f.Kr., alltså ungefär samtidigt med den egyptiska historien. (Jäm-
förelsevis kan nämnas att de första skrifterna i Kina uppkommer ca 1700 
f.Kr. Den skriftliga kulturen i Indien börjar några hundra år tidigare. Ti-
digaste skrifter i Sverige är från 800-talet e.Kr.)  
 Värdefulla historiska uppgifter för den gamla sumeriska kulturen 
finns bevarade i olika kungalistor.129 En sådan är den sumeriska kunga-
listan. Den består av två delar. Den första delen omfattar kungar som 
regerande före ”floden”, den andra kungar som regerade ”efter floden”. 
Texten som nämner floden lyder: ”Fem städer; åtta kungar regerade i fem 

städer i 385200 år. Sedan svepte floden över”. Därefter fortsätter texten: 

”Efter att floden hade svept över och kungadömet etablerats från him-
melen, var kungadömet i Kiš.”130 
 Också i Egypten har man hittat liknande kungalistor. Men rege-
ringstiderna (t.ex. i Menathos kungalista och ”Palermostenen”) för tidiga 
kungar är mycket kortare än i den sumeriska listan. Enligt Menathos lista 
är det gudar som regerar i början. Några har tolkat detta som att han 
syftar på kungar före floden. Det första datumet för egyptiska regenter är 
farao Scorpion I regeringstid ca 3200 f.Kr. Han nämns i ”Palermostenen”, 
men datumet är något osäkert.  
 Hur man ska tolka den sumeriska och andra kungalistor har orsa-
kat mycket huvudbry för forskarna. Många förkastar dem som helt vär-
delösa som historiska källor, bl.a. av den enkla anledningen att t.ex. re-
geringstider före floden för enskilda kungar i den sumeriska kungalistan 
omfattar flera tusen, och vissa fall flera tiotusentals år, någonting som 
verkar helt orimligt.131 Man har dock identifierat många regenter i den 

 
129 R.K. Harrison diskuterar dessa frågor i Introduction to the Old Testament, Inter 
Varsity Press, Eerdmans,1969, s.147-152.  
130 Den sumeriska kungalistans regeringstider före floden omfattar sammanlagt 
385200 år. Några av kungarna regerade tiotusentals år. Efter floden förkortas dock 
regeringstiderna radikalt. 
131Kenneth Kitchen har i On the Reliability of the Old Testament (sidorna 445-446) fö-
reslagit en möjlighet att lösa de orimligt långa regeringstiderna genom att hänvisa 
det ”sexagesimala” räknesättet man använde i den mesopotamiska kulturen, dvs. 
man baserade talsystem på 60 . T.ex. skulle Hamazis regeringstid av 36000 år i verk-
ligheten betyda 60 år. 
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sumeriska kungalistan som verkliga kungar. En av dem, Lugalzagesi, en 
av de sista kungarna i den tidiga dynastin, finns med på listan, och hans 
regeringstid har man kunnat fastställa till åren 2341 - 2316 f.Kr. En ännu 
tidigare kung vars namn finns i kungalistan är Enmen-baragesi. Hans 
namn har upptäckts av arkeologer också i andra sammanhang. Stephanie 
Dalley skriver:  

Under en lång tid var det inte klart om de tidigaste delarna av den su-
meriska kungalistan, i vilka övermänskligt långa tidperioder tillskrevs 
till alla regenter, var helt uppdiktade eller mytiska. Historiska uppgifter 
om en kung av Kiš, Enmebaragesi, som är från samma tid [som Gilga-
mesh], har kommit fram, och dateras till någon gång mellan 2800 – 
2500 f.Kr.132  

När det gäller mesopotamiska kronologier är de inte lika tillförlitliga som 
den egyptiska.133 De extremt långa regeringstiderna (före och strax efter 
floden) i den sumeriska kungalistan är helt orimliga. Åldrarna i Bibeln 
(t.ex. levde Adam ”bara” 930 år) före floden är mycket mer trovärdiga. 
Hur man nu än betraktar dessa kungalistor kan man dock slå fast att de 
är förankrade i verkligheten. Tydligen har skribenterna med hjälp av 
kungalistor velat binda ihop landets historia från början (från skapel-
sen134) till det dagsaktuella datumet. Att redan då skriva historia var inget 
okänt fenomen. 

 

Den stora floden 

Den stora floden (som nämns ovan) har markerat en viktig tidpunkt i de 
gamla kulturerna. Av de kända historikerna från antiken (Berossos, en 
kaldé, Menetho, en egypter, båda från 300-talet f.Kr., Herodotos, en grek 
från 400-talet f.Kr. och Josefus, den judiske historikern från första år-
hundradet e.Kr.) nämner Berossos (och naturligtvis Josefus) floden.135 
Också den grekiska Deukalion-myten nämner floden. Platon hänvisar i 

 
132 Stephanie Dalley, Myths from Mesopotamia (rev. ed.), Oxford University Press, 
2000, s. 40. 
133 Renfrew (1973), s. 30. 
134 Den mest kända av skapelseberättelserna från Mesopotamien är Enûma Elišh. 
135 http://www.sacred-texts.com/cla/af/af02.htm. 
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Critias till floden som den “stora förödelsen genom deukalion”.136 Mot-
svarande flodberättelser finns över hela jorden.137  
 En viktig fråga uppstår: varför sträcker sig inte den skrivna histo-
rien längre tillbaka i tiden än på sin höjd till ca 4 000 år före Kristus? Det 
enkla svaret är att floden sätter den bortersta gränsen för människans 
existens och därmed för den mänskliga historien! Faktum är att ”[m]ellan 
4000 och 3000 före Kristus framträder världens äldsta städer i södra 
Mesopotamien, som senare har blivit kända som Sumer”, skriver Marga-
ret Oliphant.138 Hon skriver vidare att ”orsakerna till uppkomsten av stä-
derna är inte helt klarlagd”. I boken Past Worlds skriver man att 
”[u]tvecklingen av första stadsbebyggelsen, skriftkulturen, i södra Meso-
potamien ca 3500 f.Kr. kom att ha avgörande konsekvenser för den efter-
följande mänskliga historien.”139  Men varför uppstod skriftkulturen just 
i Mesopotamien och just då? Vi har bara ett rimligt svar. Mesopotamien 
är mänsklighetens vagga efter floden. Vi har skriftliga källor som ger oss 
den absoluta tidramen för människans existens. Här spekulerar vi inte! 
Vi hänvisar bara till kända historiska fakta! Vad som är av högsta intresse 
är att både tiden och platsen sammanfaller med Bibelns berättelse om 
mänsklighetens vagga.  
 
 

GAMLA TESTAMENTET OCH KRONOLOGI  

Nu vänder vi oss till Bibeln och ser om det går att harmoniera dess upp-
gifter om mänsklighetens tidigaste historia (efter floden) med den meso-
potamiska.  

När man börjar läsa Gamla testamentet upptäcker man snart att 
också det innehåller flera släkttavlor och kungalistor. På samma sätt som 
i den sumeriska kungalistan delas också i Första Moseboken tiden till 
tiden före och tiden efter floden.  
 Utifrån det tidigare nämnda historiska datumet, den 15 juni 763 
kan man återskapa en kronologi också för Gamla testamentet. Vi möter 

 
136 http://classics.mit.edu//Plato/critias.html. 
137 För en komplett lista av flodberättelser, se http://www.talkorigins.org/faqs/flood-
myths.html. 
138 The Atlas of the Ancient World, BCA, 1992, s. 16. 
139 Chris Scarre (huvudredaktör), The Past Worlds, BCA, Time Books, 1992, s. 122. 
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dock några problem. För det första finns det flera handskrifter till Gamla 
testamentet där kronologiska uppgifter skiljer sig från varandra. Ett ex-
empel: Enligt vår Bibel ägde skapelsen rum för ca 5800 år sedan. Men om 
vi utgår ifrån Septuaginta (en grekisk översättning av Gamla testamentet 

från ca 200 f.Kr.) kan vi datera skapelsen till ca 7600 år sedan (jfr. figuren 
ovan). Det andra problemet sägs ofta vara att vi inte kan vara säkra på 
om släkttavlorna i Gamla testamentet är fullständiga. Finns det luckor i 
listorna?140 Vi utgår dock ifrån att listorna är så pass fullständiga att vi 
kan ge ett ungefärligt datum för skapelsen.141  
 

 
140 Som ett exempel kan vi nämna Adams släkttavla i Första Moseboken i kap. 5. Kain 
och Abel saknas i listan även om vi vet att dessa båda föddes före Seth som nämns 
som näst efter Adam. Det är tydligt att släkttavlorna inte alltid anger en strikt krono-
logisk följd utan lyfter fram viktiga personer. Kenneth Kitchen 2003, s 440-441.  
141 En utförlig redogörelse för skapelsens tidpunkt utifrån Bibeln finns i Terry Mor-
tenson och Thane H. Ury, Coming to Grips with Genesis. Biblical Authority and the 
Age of the Earth, Master Books, 2008, särskilt kapitel 10. 
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 När det sedan gäller att datera floden har vi samma problem som 
ovan. Floden har ägt rum någon gång mellan 3500 – 5000 f.Kr. 
 Den stora innehållsmässiga skillnaden mellan Gamla testamentet 
och sumeriska och egyptiska kungalistor är att Gamla testamentet åter-
ger den tidiga historien (tiden för floden) som människosläktets histo-
ria142, inte som kungarnas regeringstider. De bevarade efterlämningarna 
från mänsklig kultur (stenåldern, bronsåldern etc.) kommer från tiden 
efter floden.143 Flodens framfart var så katastrofal att alla spår av mänsk-
liga aktiviteter före floden bör ha spolats bort. 
 
 

HIMLAKROPPARNA SOM TIDMARKÖRER 

Vi nämnde tidigare att himlakropparna utgör en viktig faktor för oss för 
att det ska gå att fastslå absoluta tider. T.ex. är ett dygn den tid det tar 
för jorden att rotera ett varv runt sin egen axel. Månaden är den tid som 
det tar för månen att vandra ett varv runt jorden. Ett år är den tid som 
det tar för jorden att göra ett varv runt solen. När Gud skapade himla-
kropparna gav han dem just den ”uppgiften”, att användas som tidmar-
körer.144 Genom att använda himlakropparnas relativa positioner till 
varandra kan man fastslå historiska tidpunkter i det förgångna, som ovan 
i fråga om den assyriska kronologin.  
 

Veckans ursprung 

Det finns dock en tidsenhet som är oberoende av himlakropparnas rörel-
ser, tidsenheten vi kallar för vecka. En vecka är sju varandra följande da-
gar/dygn. Hur fick vi veckan som en tidsenhet? Utifrån den moderna 
historiesynen vet vi inte; vi kan bara ”gissa”. T.ex. i Wikipedia kan man 
läsa om veckans ursprung följande: ”De tidigaste formerna av en vecko-

 
142 Läs Första Moseboken kapitel 5. 
143 Läs Första Moseboken kapitel 10. Det finns några som hävdar att man har funnit 
”spår” av mänsklig aktivitet som är tiotals och vissa fall hundratalsmiljoner år gamla, 
se Michal Cramo och Richard Thompson, The Hidden History of the Human Race, Go-
vardhan Hill Publishing, 1994. Dessa fynd handlar dock inte om skriftliga uppgifter 
utan olika föremål som har daterats med de dateringsmetoder sam används inom 
geologin. 
144 Läs Första Moseboken 1:14-16. 
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liknande tidsperiod har gissningsvis sitt ursprung i en praktisk vardaglig 
användning, som exempelvis att reglera när marknadsdagar och handel 
skulle förekomma, snarare än religiös eller astronomisk karaktär.”145 I 
Nationalencyklopedin skriver man om veckan bl.a. följande: 

Ordet har i sin betydelse ’sju dagar’ möjligen gotiskt ursprung och sak-
nar närmare astronomisk anknytning. Liknande perioder av olika längd 
förekommer i ett flertal kända tideräkningar. Den av oss inom den väs-
terländska kulturkretsen kända och tillämpade veckan är den babylo-
niska-judiska sjudagarsveckan. Talet sju är sannolikt valt med anled-
ning av dess traditionellt magiska karaktär.146 

 Det intressanta i både Wikipedias och Nationalencyklopedins för-
sök att förklara veckans ursprung är att de undviker att nämna den bib-
liska skapelseberättelsen som den enda skriftliga källan till och motivet 
varför vi har en sjudagars vecka. Den enda historiska motivationen för 
hur och när veckan blev till tiger man om. Efter att ha fullbordat skapel-
severket på sex dagar lägger Gud en dag till med ett mycket specifikt 
syfte: att påminna människan om alltings Skapare! Skapelseberättelsen 
slutar på följande sätt: ”Den sjunde dagen hade Gud fullbordat sitt verk, 
och han vilade på den sjunde dagen efter allt han hade gjort. Gud välsig-
nade den sjunde dagen och gjorde den till en helig dag, ty på den dagen 
vilade Gud sedan han utfört sitt skapelseverk.”147  
 Denna Guds vila på den sjunde dagen skulle bli ett mönster för 
människor att efterfölja.148 Vilodagens påminnelse om Gud som alltings 
ursprung skulle bevara människan från avgudadyrkan och ateism. 
 Eviatar Zerubavel i boken The Seven Day Circle har försökt hitta 
naturalistiska (inomvärldsliga) förklaringar till veckans ursprung. Sam-
tidigt skriver han att ”veckan är den enda rytmisk återkommande 

 
145 http://sv.wikipedia.org/wiki/Vecka. 
146 Nationalencyklopedin, (band 19), vecka. 
147 Första Moseboken 2:2-3. ”sjunde dagen” i skapelseberättelsen syftar på dygnet 
som börjar på fredag kväll och slutar på lördag kväll. Denna dag är den ursprungliga 
vilodagen.  
148 Det fjärde budet i Bibeln återges i Andra Moseboken 20:8-11 och i Femte Mose-
boken 5:12-15 (med en annan  motivering). Den framväxande medeltida kyrkan änd-
rade lagen så att man tog bort det andra budet, förbudet att tillverka och tillbe bil-
der, och delade det första budet i två för att behålla tiotalet. 
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mänskligt aktivitet helt oberoende av naturen och vilar helt på matema-
tisk regelbundenhet.”149 
 På ett sätt är veckan med dess vilodag på den sjunde dagen (dvs. 
lördagen enligt det bibliska sättet att räkna tid) den viktigaste tidmarkö-
ren i historien. Den påminner oss ständigt om Guds skapelseverk. Män-
niskor har bara glömt bort den, förvrängt den, och flyttat till en annan 
dag.150  
 De gamla sumeriska myterna säger ingenting om skapelsen på sju 
dagar. Talet sju förekommer dock t.ex. i Atrahasis-myten. Sjudagarspe-
rioden nämns först i samband med floden. I Gilgamesh-eposet finner vi 
följande när floden är över: ”När den sjunde dagen kom, sände jag ut och 
släppte fri en duva.” I den sumeriska flodberättelsen nämns sju dagar re-
dan i början av floden: ”Alla stormvindar, övermåttan kraftfulla, attack-
erade i ett. Samtidigt svepte floden över kultplatserna. Efter sju dagar 
och sju nätter hade floden svept över landet.” Också i den bibliska flod-
berättelsen nämns sju dagar.151 
 

AVSLUT 

Ovan har vi diskuterat den viktiga frågan om historia. Historia brukar 
betraktas bestå av två ”block”, av ”förhistoria” och av ”historia”. Det finns 
dock ingen skarp tidsmässig linje mellan dessa. Ända fram till vår egen 
tid har de varit samtida. Historia och förhistoria kan förstås och tolkas 
utifrån bibliska texter. I den bibliska historien placeras det som vi kallar 

 
149 Eviatar Zerubavel i boken The Seven Day Circle. The History and Meaning of the 
week, The University os Chicago Press, 1985, s. 4. Trots denna insikt försöker 
Zerubavel ändå ”förklara” veckans ursprung som mänsklig påhitt. Han har dock inget 
faktamässig underlag för sitt påstående. 
150 På grund av det intågande avfallet i den kristna kyrkan gjordes söndagen till en vi-
lodag, Jesus och hans närmaste efterföljare höll dock sabbaten enligt budet. I Bibel 
2000 i uppslagsdelen kan man läsa att ”[d]et grundläggande sabbatsbudet hölls själv-
klart av kretsen kring Jesus (Luk. 23:56) och av den första kristna församlingen (Apg. 
13:14).” Och naturligtvis höll Jesus själv sabbaten, se t.ex. Lukasevangeliet 4:16; Mar-
kusevangeliet 6:2. Jesus gav dock sabbaten dess ursprungliga innebörd: att befria 
människan från olika bördor, se t.ex. Lukasevangeliet 14:5; Johannesevangeliet 5:1-
18. 
151 Första Moseboken 7:10; 8:10. 
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för ”förhistoria” till tiden strax efter floden då en kulturell kollaps ägde 
rum p.g.a. miljöbetingelser som rådde efter floden.  
 När det gäller den historiska tiden har man kunnat bestämma dess 
början till ca år 4 000 år före Kristus. Också den strax efter floden. Vi har 
skriftliga källor med vars hjälp vi har kunnat slå fast detta datum.  
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INLEDNING 

I FÖRRA BREVET diskuterade vi frågor kring historie. Vi lyfte fram skillna-
den mellan den spekulativa förhistorien och den verkliga historien, dvs. 
tiden från vilken vi har spår av mänsklig aktivitet där skriftliga dokument 
är avgörande. Med hjälp av historiska källor kunde vi konstatera att den 
mänskliga historien och därmed människans existens sträcker sig ca 
6000 - 8000 år tillbaka i tiden. 
 
 

GUDS FÖRSYN OCH GUDS AKTIVA HANDLINGAR I  
HISTORIEN 

I brevet om Bibeln nämnde också i korthet om Guds försyn i historien 
och att ”Gud i sin försyn har sett till att berättelsen om universums och 
människans skapelse har blivit bevarad i dess ursprungliga form hos ju-
darna.” Men vad menar man med Guds försyn? I Wikipedia finner man 
följande korta sammanfattning:  

Guds försyn, eller Försynen, är ett begrepp i kristen troslära, och åsyf-
tar gudomlig påverkan av händelseförlopp på jorden och särskilt i 
människolivet… Gud anses ingripa i många händelser för att åstad-
komma det som är bäst för oss, från ett evigt perspektiv, det vill säga 
att bana väg för helgelsen och främja sådant som har betydelse för 
vårt eviga liv, och rör vår uppgift som evighetsvarelser… Försynens 
händelser låter sig sällan förstås från ett jordiskt perspektiv, eftersom 
allt vi här kan se är som lösryckta fragment, tagna ur ett evigt och över-
jordiskt sammanhang.152 

 
152 http://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rsyn 
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Vi har tidigare citerat aposteln Paulus ord på Areopagen där han 
beskriver Guds både försyn och aktiva handlingar i skapelsen och i histo-
rien. Paulus säger bl.a. följande i sitt tal till grekerna: ”Av en enda män-
niska har han (Gud) skapat alla folk. Han har låtit dem bo över hela jor-
dens yta, och han har fastställt bestämda tider för dem och de gränser 
inom vilka de skall bo.”153  
 När Paulus skriver att Gud har ”låtit” människor bo ”över hela jor-
den” talar han om Guds försyn. Och sedan återgår han till Guds aktiva 
(kommande) handlingar genom att tala om Guds ”bestämda tider” och 
”de gränser” inom vilka människor skulle bo.  
 I ett tal som aposteln Petrus höll, efter att bli ha blivit släppt av de 
judiska auktoriteterna, nämner också han Guds försyn i de händelser 
som ledde till Jesu död. ”Ja, de (hedniska ledare) har sannerligen gaddat 
sig samman här i denna stad mot din helige tjänare Jesus, som du har 
smort. Herodes och Pontius Pilatus, hedningarna och Israels folk, alla 
har de gjort vad din makt och ditt beslut hade förutbestämt.”154 Gud hade 
i förväg bestämt vad Herodes och Pontius Pilatus skulle göra med Je-
sus.155 
 Denna sorts Guds ”förutbestämmelse” har orsakat många diskuss-
ioner i försöket att förstå hur Guds aktiva ingripanden i historien (i nat-
ionernas och individers liv) kan förstås utifrån den grundläggande tan-
ken om människans frihet.156 Vi behöver dock inte här utveckla denna 
fråga mer. I stället skall vi se på några av de viktigaste vändpunkterna i 
den mänskliga historien.  
 
 

SKAPELSEN 

Själva skapelsen av universum utgör grunden för människans existens. 
Skapelsen var ett mirakel och som sådant faller själva skapelseprocessen 
under skapelseveckan definitionsmässigt utanför all vetenskaplig och 

 
153 Apostlagärningarna 17:26  
154 Apostlagärningarna 4:27-28 
155 Många liknande texter kunde lyftas fram, se t.ex. Efesierbrevet 1:5; Första Petrus-
brevet 2:8; Galaterbrevet 3:8. 
156 Så t.ex. Stanley N. Gundry, Dennis W. Jowers (redaktörer), Four Views on Divine 
Providence, Zondervan, 2011. 
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historisk forskning. Därför har vi den bibliska skapelseberättelsen. Skap-
elsen av universum är början till alla händelser i tid och rum. Tiden ”fly-
ter” från skapelsen mot framtiden och mot sitt definitiva slut när Gud 
upprättar sitt rike i den nya skapelsen.  
 
 

SYNDAFALLET 

Den första stora vändpunkten i den mänskliga historien efter skapelsen 
blir människans moraliska fall. En moraliskt fullkomlig varelse väljer att 
bryta mot Guds uttalade vilja, hon begår en synd mot sin Skapare. Och 
inte bara det, utan människan (Adam) anklagar också Gud för det (onda) 
som har hänt.157  
 Fallets katastrofala konsekvenser blir att människan utvisas ur pa-
radiset. Hela skapelsen kommer under förgängelsen och döden. Männi-
skan kommer också i konflikt med varandra. När, hur fort efter skapelsen 
av människan, fallet ägde rum vet vi inte. 
 Människans moraliska fall ger oss ett tillfredställande svar på 
många varför?-frågor. Varför den mänskliga historien är så full av krig 
och strider, våld och förgörelse, svek och hat, mord och meningslöshet. 
Människans moraliska fall medförde konsekvenser också för naturen, ef-
tersom naturen hade blivit underlagd människan. Här finner vi förkla-
ringen till varför djur dödar varandra. Hur djupt och snabbt synden på-
verkade människor kommer väl fram när Kain dödar sin bror Abel. Det 
tragiska är att redan det första mordet har ett religiöst motiv: den vars 
liv inte är i harmoni med Guds vilja visar hat mot den som Gud ser med 
välbehag på.158 
 
 

FLODEN 

När tiden går förökar sig människorna snabbt, men samtidigt blir män-
niskans ondska allt mer utpräglad tills ”människornas uppsåt och tankar 
var alltigenom onda.” Då beslutar Gud att förinta människan och allt liv 
från jordens yta. Bara Noa och hans familj, samt alla djur som kom till 

 
157 Läs berättelsen om människans syndafall i Första Moseboken kapitel 3. 
158 Läs Första Moseboken kapitel 4. 



- 75 - 
 

arken bevarades. Floden kom över jorden under den tionde generationen 
efter Adam och varade ett helt år.159 

Enligt den bibliska kronologin ägde floden rum någon gång mel-
lan 5000 och 3500 år f.Kr.160  Floden var den andra stora vändpunkten i 
historien. I Nationalencyklopedin nämns under sökordet Gilgamesh-epo-
set hur beskrivningen av floden i de mesopotamiska flodberättelserna 
”företar likheter med Gamla Testamentets version” och att ”den stora flo-
den som en vändpunkt i historien var allmänt accepterad av dåtidens 
människor.” 
 Floden hade naturligtvis katastrofala följder för livet på jorden och 
för själva jorden. Floden vällde över jorden som en väldig tsunami.161 Ko-
lossala jordmassor förflyttades. Allt liv förintades från jordens yta. Mil-
jarder och åter miljarder djur och växter begravdes under vatten- och 
jordmassorna. Nya bergmassiv reste sig vid flodens slutfas. Nya konti-
nenter bildades. Överallt på jorden finner vi tecken på floden. Ca 70 % 
av jordens landyta består av sedimentära avlagringar, och oerhörda 
mängder av fossil ligger begravda i dessa avlagringar. Ca 90 % av alla 
livsformer som fanns på jorden före floden förintades. 
 När floden är över lämnar Noa, hans hustru, hans söner och deras 
hustrur och djuren arken. Gud uttalar på nytt sin välsignelse: ”Gud väl-
signade Noa och hans söner och sade till dem: ’Var fruktsamma och för-
öka er och uppfyll jorden’.”162 

 
159 Läs hela berättelsen om syndafloden i Första Moseboken kapitel 6-8. Liknande 
flodberättelser har man funnit från olika håll i världen. Berättelser av ”floden” är 
kanske det främsta exemplet på mänsklighetens kollektiva minne. Termen ”kollektivt 
minne” myntades av den franska filosofen och sociologen Maurice Halbwachs i bör-
jan av 1900-talet. Med kollektivt minne syftar man på den delade information flera i 
gruppen har. Floden som en oförglömlig händelse i mänsklighetens historia har följt med i den 
mänskliga berättelsen sedan dess. 
160 Olikheter i dateringen beror på avvikande uppgifter i olika handskrifter. Se brev 
fem under ”Gamla testamentet och kronologi”. 
161 Moderna tsunamikatastrofer har gett oss värdefulla insikter i hur floden kom över 
jorden. Enligt den bibliska berättelsen kom det mesta av vattnet från underjordiska 
källor, med en tsunamieffekt.  
162 Första Moseboken 9:1. För vidare läsning om floden rekommenderas t.ex. Walt 
Brown, In the Beginning, (8:th edition), Center for Scientific Creation, 2008; Michael 
Oard, An Ice Age Caused by the Genesis Flood, ICR, 1990; Andrew A. Snelling, Earth’s 
Catastrophic Past. Geology, Creation & Flood (vol. 1 & 2), ICR, 2009. 



- 76 - 
 

KULTURENS KOLLAPS 

När vi nu tänker på jorden efter floden, hur ser den ut? Allting är förstört! 
Jorden ligger i ett kaotiskt tillstånd. Den tidigare jorden med dess fantas-
tiska skönhet är borta. Jordens topografi har förändrats. Nya mäktiga 
bergmassiv han rest sig efter floden.163 Istiden håller på att utbreda sig på 
norra halvklotet.164 Livsbetingelserna är oerhört svåra och fientliga.  
 Det är denna jord människan får befallningen att ”återfylla”.165 Det 
framgår dock av Bibelns berättelse att människor är mindre benägna att 
lyda Gud. De vill hålla ihop. Alla talar samma språk. I stället för att sprida 
ut sig vill de bygga ett torn ”som når ända upp till himlen.” Men Guds 
planer för människan måste gå i uppfyllelse. Gud säger: ”’Låt oss stiga ner 
och skapa förvirring i deras språk, så att den ene inte förstår vad den 
andre säger’. Och Herren skingrade dem från denna plats ut över hela 
jorden, och de slutade att bygga på staden. Därför kallas den Babel, ty 
där skapade Herren språkförbistringen på jorden, och därifrån skingrade 
han människorna ut över hela jorden.”166 Denna språkförbistring och ut-
spridning av människor över hela jorden blir den tredje stora vändpunk-
ten i människans historie. 
 Människorna förökar sig snabbt, och eftersom de inte längre kan 
förstå varandra börjar de sprida sig. Livsbetingelserna efter floden är 
dock extremt svåra. All tid går åt att skaffa mat. Det enda skydd man har 
är grottor. En kulturell kollaps äger rum. S.k. primitiva kulturer är inte 
tecken på människans utveckling utan tecken på en kulturell kollaps. 
Denna syn på den mänskliga historien var vanlig ända fram till 1700-talet. 
Man betraktade de s.k. urinvånarna utanför Europa som ”’förfallna söner 

 
163 Läs Psaltaren 104:6-9. 
164 Istiden uppstod som en konsekvens av syndafloden. Det första som hände var att 
jordens klimat på polarområdena blev mycket kallare efter floden. Havsvattnet var 
dock fortfarande varmt. Det ångande vattnet från de varma haven övergick snabbt 
till snö som sedan föll ner.  Effekten blev att klimatet blev ännu kallare (molnen hind-
rade solen att värma upp atmosfären) med konsekvensen: ännu mer snö. Massiva 
landisar bildades under bara några få hundra år. Oard, 1990; Andrew Snelling, 2009 
(vol 2), sidorna 769-778. 
165 Läs Första Moseboken kapitel 10. 
166 Första Moseboken 11:7-9. 
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till Adam’. De var grupper som hade sjunkit ner i barbarism efter fallet 
eller i den utspridning som följde efter förstörelsen av Babels torn.”167  
 Spåren efter den ”förhistoriska” människan talar alltså inte om 
människans kulturella evolution, utan vittnar om de extrema livsbeting-
elser människan möter under de första århundradena efter floden. Det 
är först efter att den s.k. upplysningen och utvecklingsläran slår riktigt 
igenom som dessa spår av människor börjar betraktas utifrån en evolut-
ionär infallsvinkel. Föreställningen om den ”förhistoriska” människan, 
hur hon såg ut etc. byggs helt på subjektiva tolkningar utgående från den 
nya (evolutionära) historie- och människosynen. 
 När förhållandena efter floden börjar stabiliseras, börjar tillgång 
till mat och andra förnödenheter öka och människor bildar fasta bosätt-
ningar. Man börjar odla mark, tillverka redskap av sten, järn och andra 
malmer. S.k. historiska kulturer uppstår. Sten-, brons- och järnåldern är 
spår av mänsklig aktivitet strax efter floden, men tidperioder omfattar 
bara några hundra – på sin höjd ett par tusen år. I mest extrema fall har 
förhistoriska kulturer existerat fram till vår egen tid och därför samexi-
sterat med de historiska kulturerna. Naturligtvis är det svårt för den mo-
derna människan att acceptera denna syn på människans tidiga historie. 
Svårigheterna uppstår därför att man tror på evolution.  
 I Mesopotamien finner vi de första tecknen på skrivkonst.168 Också 
Bibeln placerar mänsklighetens vagga efter floden i samma område. 
Detta är den fjärde centrala vändpunkten i historien. Skriftkulturen har 
uppstått. Vi har skrivna källor till mänsklighetens förgångna. Vi ligger 
här på en historiskt stabil grund.  
 
 
 
 

 
167 John C. Green. The Death of Adam. Evolution and Its Impact on Western Thought, 
The Iowa State University Press, 1959, s. 201. 
168 Naturligtvis kunde människan skriva redan före floden. Vi har bara bevarade skrif-
ter från tiden efter floden. Det är sannolikt att Noa hade med sig berättelsen om uni-
versums skapelse. Vi bör också komma ihåg att Set, Adams son efter Abel, fortfa-
rande levde när Noa föddes. Noa hade nästan förstahands uppgifter om skapelsen. 
Om vi utgår ifrån Septuagintas kronologiska uppgifter hade Adam dött ungefär 500 
år före Noas födelse. 



- 78 - 
 

ABRAHAMS KALLELSE 

När Gud kallar Abraham är det första gången sedan Noa han uppenbarar 
sig för en människa. Det har gått mellan 1000 – 2000 år sedan dess.169 
Gud väljer en man från vilken han vill skapa ett helt folk och som får 
uppdraget att bevara Guds ord till eftervärlden (se kapitel fyra om Bi-
beln).  
 Det är värt att notera att Abraham kommer från det geografiska 
området där de mesopotamiska skapelse- och flodberättelserna skrevs 
ner för första gången. Några av dessa texter är samtida med honom. Vi 
vet inte om Abraham kom i kontakt med dessa berättelser men vi kan 
anta att han åtminstone kände till innehållet i dem.  
 Om Abrahams religiösa bakgrund vet vi bara att han själv och 
hans förfäder var avgudadyrkare innan han fick kallelsen att lämna sitt 
land.170 I Andra Moseboken får vi veta att Abraham inte kände den ende 
sanne Guden alls innan Gud uppenbarade sig för honom. ”Gud talade till 
Mose och sade: ’Jag är Herren. Jag visade mig för Abraham, Isak och Ja-
kob som Gud den Väldige, men jag gav mig inte till känna för dem under 
mitt namn Herren’.”171  
 I Abraham skulle alla folk på jorden bli välsignade genom att Jesus 
Kristus föddes som ”son av Abraham”.172 Abrahams kallelse är den femte 
viktiga vändpunkten i historien. Historiska händelser i Mellersta Östern 
och senare i den västliga kulturkretsen kan endast förklaras utifrån Guds 
uppenbarelse och ingripanden i mänsklighetens historie i och genom 
Abraham. 
 Men varför kallade Gud Abraham att lämna sitt land och vandra 
till Kanaans land? Svaret finner vi i Första Moseboken (18:19). För att 

 
169 Från floden till Abraham är det ca 300 år enligt vår Bibel, enligt Septuaginta ca 
1200 år. 
170 Läs Josua 24:2, 14. 
171 Andra Moseboken 6:3-4. ”Gud den Väldige” är översatt från hebreiskans el 
šaddai. Betydelsen av uttrycket är oklar. I äldre översättningar har man ”den 
Allsmäktige”, ett uttryck som kommer från Septuaginta, i stället för ”den Väldige”. 
Septuaginta är en gammal grekisk översättning av Gamla testamentet från ca 200 
f.Kr. Att Guds namn nämns redan tidigare t.ex. i Första Moseboken beror kanske på 
att senare kopierare/redaktörer uppdaterade texten så att läsaren får veta att det är 
fråga om en och samma Gud. 
172 Matteusevangeliet 1:1. 
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Abrahams ”barn och efterkommande” skulle ”lyda hans befallning att 
hålla sig till Herrens vägar och göra vad som är rätt och rättfärdigt." Men 
Abrahams ”andra” uppgift är än viktigare. I Abraham skulle Gud välsigna 
alla folk på jorden genom att Jesus skulle födas som ”son till Abraham”.173 
 
 

SINAI OCH GUDS UPPENBARELSE 

Den sjätte viktiga vändpunkten i historien blir när Gud uppenbarar sig 
själv och sin vilja för Israels folk vid Sinai.174 För första gången efter syn-
dafallet kommer Gud ner till jorden och visar sin fruktansvärda härlig-
het. Mose möter Gud vid Sinaiberget, och Gud ger honom de tio budor-
den. Guds moraliska vägledning för människan skrivs ner av Gud själv. 
Ingenting lämnas åt slumpen när det gäller Guds uppenbarade vilja. 
 Vi har fortfarande svårt att förstå vilken avgörande betydelse som 
Guds uppenbarelse vid Sinai och utgivandet av de tio budorden har haft 
för mänskligheten. Vår västerländska kultur och moraluppfattning blir 
helt obegriplig om den inte avspeglas mot Guds uppenbarade vilja så som 
den uttrycks i de tio budorden. Vår syn på människan och det som är rätt 
och fel, bra och dåligt kan fortfarande härledas till denna Guds uppen-
barelse, även om vi i allt snabbare takt håller på att överge dessa omist-
liga grunder för ett bra mänskligt liv.  
 
 

JESUS 

Den åttonde, den definitiva och avgörande vändpunkten i historien äger 
rum i.o.m. Jesus. Jesus blir den andre Adam. Den förste Adam föll i synd 
och människan kom under synden och döden. Den andre Adam föll 
inte.175 Genom Jesus försonade Gud världens synder. Genom tron på Je-
sus har vi åter tillgång till det eviga livet. Kanske de mest berömda orden 
från Jesus handlar just om detta: ”Så älskade Gud världen att han gav den 
sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha 

 
173 Se Matteusevangeliet 1:1. 
174 Läs Andra Moseboken kapitel 19 och 20. 
175 Läs Romarbrevet kapitel 5:12-21; jfr Första Korinthierbrevet kapitel 15:20-22, 45-
49. 
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evigt liv. Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan 
för att världen skulle räddas genom honom.”176  
 Hela vårt historiska betraktelsesätt bestäms av Jesus. Vi skriver ab-
soluta tidsangivelser utgående från honom, tiden före Kristus och tiden 
efter Kristus. Jesu inträde i världen har varit så betydelsefullt att vi inte 
riktigt kan förstå det än.  
 
 

DEN KRISTNA KYRKAN 

Jesu utsändning av lärjungarna att gå ut till hela världen med budskapet 
om honom är den nionde viktiga vändpunkten i mänsklighetens historie. 
När Jesus visar sig för sista gången för lärjungarna innan han tas upp till 
himlen ger han ett uppdrag till dem: "Åt mig har getts all makt i himlen 
och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Fa-
derns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla 
de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut."177 Den 
kristna tron sprids snabbt i det Romerska riket, som känner sig hotat av 
de kristna när de hävdar Jesu absoluta herravälde. Frukten blir att de 
kristna förföljs. Apostlarna Petrus och Paulus lider martyrdöden i Rom.178 
Trots hotelser och förföljelser har budskapet om Jesus spridits ut över 
hela världen. När budskapet har förkunnats ”till ett vittnesbörd för alla 
folk” kommer Jesus tillbaka.179  
 Förföljelserna dog så småningom ut och den kristna tron upphöj-
des till en statsreligion med följden att människorna förlorade sin relig-
ionsfrihet. En mörk period i den kristna kyrkans historie inleds.  
 
 

 
176 Johannesevangeliet 3:16-17. 
177 Matteusevangeliet 28:18-20. 
178 Förstahands kunskap om den kristna kyrkan efter apostlarna finner man i boken 
De apostoliska fäderna, Skeab Verbum, 1967 och Eusebios, Kyrkohistoria, Artos, 
1995. De apostoliska fäderna är en samling av de äldsta kristna texterna generat-
ionen efter apostlarna från första och andra århundradet e.Kr. Eusebios (ca 262-339 
e.Kr.) är den första kyrkohistorikern. Han avslutar sitt verk med händelser som äger 
rum kring 324 e.Kr. 
179 Matteusevangeliet 24:14. 
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REFORMATIONEN OCH DEN NYA VETENSKAPEN 

Den tionde viktiga vändpunkten i historien blir den protestantiska re-
formationen och den moderna vetenskapens uppkomst och den nya 
hednamissionen. Missbruken i den medeltida kyrkan leder till att Martin 
Luther (1483-1546) spikar fast sina berömda 95 teser på dörren till slotts-
kyrkan i Wittenberg. Reformationen vill återgå till Skriftens klara ord. 
En allegorisk bibelläsning ersätts av en bokstavlig läsning. Luther övers-
ätter Bibeln till tyska, och en ny era i historien börjar. Reformationen 
sprider snabbt till hela Europa och protestantismen blir en dominerande 
form av kristen tro på den nordamerikanska kontinenten. 
 Den nya bokstavliga läsningen av Bibeln skapar ett nytt intresse 
för naturstudier. Naturen bör också läsas ”bokstavligt”.180 Genom Nikol-
aus Kopernikus arbete kommer den aristoteliska jordcentrerade världs-
bilden att ifrågasättas.181 Idén om att Gud har två böcker, det skrivna or-
det och skapelsen, föds. I o.m. den nya vetenskapen återuppstår den kre-
ationistiska traditionen som den tidiga kyrkan hade byggt sin världsbild 
på.182 Christopher Kaiser skriver: 

I den kreationistiska traditionen utgick man ifrån att världen kunde be-
gripas av människor åtminstone så långt den mänskliga erfarenhetens 
begränsningar tillät. Underliggande för denna föreställning var läran 
att Gud hade skapat världen enligt sin vishet eller förnuft och att han 

 
180 För intresserade rekommenderas Angus J. L. Menuge (ed.) Reading God’s World, 
Concordia Publishing House, 2004. 
181 När man talar om jordcentrerad världsbild menar man att jorden skulle befinna 
sig i universums absoluta centrum. Även om jorden inte skulle befinna sig i univer-
sums mittpunkt betyder detta inte att jorden inte skulle ha en central position i uni-
versum. Vi vet idag att jorden befinner sig på en mycket privilegierad plats i Vinterga-
tan och därmed i hela kosmos. John Hartnett, Starlight, Time and the New Physics, 
Creation Ministries, 2007, s. 74-89; Joseph Silk, The Big Bang (tredje upplagan), Free-
man, 2001, s.55. Till denna jord kom Jesus. Här levde, dog, och uppstod han. Jorden 
utgör ett centrum när det gäller hela evangeliets spridning i kosmos, se Efesierbrevet 
3:8-11. 
182 Christopher Kaiser, Creation & the History of Science, Marshal-Pickering, 1991. Se 
också Vesa Annala, Ateism, förnuftet på villovägar, Palmia, 2009, kapitel 3. 
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hade skapat människan till sin egen avbild. Eftersom människor var 
delaktiga av Guds förnuft kunde de i princip förstå skapelsens plan.183 

Den protestantiska reformationen och den nya, på erfarenhet grundade 
vetenskapen har haft en oerhörd betydelse för mänskligheten. Protest-
antismens och den nya vetenskapens förgrundsfigurer var helt säkra på 
att Gud ledde dem. Gud hade åter gripit in i mänsklighetens historie, inte 
genom att uppenbara sig för någon specifik människa utan genom att i 
sin försyn leda människor tillbaka till den uppenbarelse han gett i sitt 
Ord och i sin skapelse. Den egentliga orsaken bakom den moderna ve-
tenskapens uppkomst var viljan att reparera den skada människans fall 
hade orsakat.184 
 Reformationen lade också grunden för den moderna hednamiss-
ionen. Den började på allvar i slutet av 1700-talet i.o.m. William Carey 

(som har kallats för den moderna missionens fader) och har sedan dess 
vuxit i ominskad styrka. I dag är den kristna tron den största av världs-
religionerna. 
 
 

EVOLUTIONISM, DEN ATEISTISKA SKAPELSEBERÄTTEL-

SEN 

Den elfte stora – och negativa – vändpunkten i historien är utvecklings-
lärans eller evolutionismens uppkomst. Den nya vetenskapen började 
ganska snart användas av radikala filosofer i syfte att förklara inte bara 
den existerande naturen utan också dess uppkomst utifrån naturlagarna. 
Denna idé accepterades snabbt av de intellektuella. Gud förklarades vara 
onödig. I sin radikalaste from ledde denna nya idéströmning till ateism-
ens uppkomst. Det finns ingen Gud. Materia och energi är allt som finns. 
Tron på materians inneboende krafter tillsammans med långa tidspe-
rioder kunde förklara allting.  
 I dag sprids denna nya filosofi (eller religion utan gud) i skolor och 
högre lärosäten under vetenskapens täckmantel. Också massmedierna 

 
183 Kaiser (1991), s. 121. 
184 Peter Harrison, The Fall of Man and the Foundations of Science, Cambridge Uni-
versity Press, 2007. 
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är med och sprider ut denna gudlösa religion av ateism och materialism 
till massorna.  
 Många människor brukar reagera kraftigt när man kallar evolut-
ionism för religion. Faktum är dock att evolutionsteorin försöker svara 
på samma grundläggande frågor som religioner, nämligen frågor om ur-
sprunget, framtiden och identitet, varifrån och varthän och vem är jag.185 
Evolutionismen har också sin egen historiesyn och historietolkning. 
 
 

DEN NYA KREATIONISMEN OCH INTELLIGENT DESIGN 

Gud som historiens herre har dock inte lämnat mänskligheten åt sitt öde. 
På 1900-talet återuppstår den nya kreationismen186 som vill vända till-
baka till den skrivna uppenbarelsen och till den moderna vetenskapens 
friska idékällor.187 Evolutionismen har, trots dess hegemoni, varit totalt 
impotent att kunna förklara världen och dess uppkomst. Den lavinartat 
ökade kunskapen om världen visar med all tydlighet att naturen inte kan 
skapa sig själv. Biologin har kunnat visa att organismerna är oerhört 
komplexa sammansatta helheter. Organismerna lever och förökar sig i 
isolerade grupper – någonting som man kan förvänta sig utifrån skapel-
seberättelsen. Fossil visar inga övergångsformer från en organism till en 
annan. Den nya kunskapen har gjort det uppenbart att evolutionsteorin 
redan har kollapsat som en rationell förklaring till organismernas 

 
185 Mary Midgley, Evolution as a Religion (rev upplaga), Routledge, 2002. 
186 Med kreationism syftar man på biblisk skapelsetro, dvs. tron på att Bibelns skapel-
seberättelse är en trovärdig återgivning av universums, livets och människans tillbli-
velse. 
187 Redan tidigt på 1900-talet började man peka på vetenskapliga fakta som bättre 
kunde förklaras utifrån Bibelns skapelse- och syndaflodsberättelser än utifrån dar-
winistisk evolution och uniformistisk geologi. Med uniformistisk geologi menar man 
en föreställning enligt vilken jordens gångna historia kan förklaras med hjälp av de 
naturprocesser som observeras i dag. I dag har denna idé få försvarare bland geolo-
gerna. De flesta skulle beskriva sig som neo-katastrofister. Neo-katastrofisterna tror 
att jordens geologi snarare vittnar om ett katastrofalt än ett uniformistiskt förflutet 
för jorden. Se t.ex. Derek Ager, New Catastrophism, Gambridge University Press, 
1993.  
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uppkomst.188 Den överlever bara i kraft av sin dominans i skolor och i 
massmedier, m.a.o. genom att ungdomar och massorna indoktrineras till 
att tro att evolutionen är en sann förståelse av verkligheten.  
 För att möta denna uppväxande, och felaktiga, föreställning 
väcker Gud upp den moderna skapelsetron. Den är ett fenomen som 
ingen trodde skulle återuppstå. Guds hand har åter synliggjorts i histori-
ens gång. Historikern Roland Numbers skriver:  

Under senare delen av 1800-talet infiltrerades evolutionära föreställ-
ningar också i evangelikala kyrkor, och enligt många observatörer tyck-
tes tron på en särskild skapelse vara på väg att dö ut på samma sätt 
som dinosaurierna. I motsats till de liberalas förhoppningar och de 
konservativas farhågor dog kreationismen inte ut…  
 Utöver dess oväntade förnyelse under de senaste åren, som 
överraskade även dess förespråkare, är uppkomsten av den specifika 
grenen av kreationism som kallas för vetenskaplig kreationism på 
1960-talet den mest förbryllande utvecklingen av 1900-talets kreat-
ionism.189 

Vid 1990-talets slut fick också den nya rörelsen Intelligent design (ofta 
förkortad ID) sin början. Duktiga vetenskapsmän och filosofer började 
ifrågasätta darwinismens mekanismers (det naturliga urvalet och mutat-
ioner) förmåga att kunna skapa komplexitet i naturen. Komplexitet tycks 
omistligt peka på design bakom naturen. Design å sin sida förutsätter en 
Designer.  
 Berkeley-professorn Phillip Johnsons bok Darwin on Trial190 har 
ordentligt skakat darwinismens grunder. Johnson visar att darwinismen 
har misslyckats som en vetenskaplig teori. Argument som förs fram av 
darwinisterna håller inte. Enligt Johnson kan darwinismen betraktas som 
den moderna människans religion utan Gud.  
 Filosofen Thomas Negel kom nyligen ut med en bok med talande 
titeln, Mind and Cosmos. Why the Materialist Neo-Darwinian 

 
188 För vidare läsning, Ariel Roth, Science Discovers God, Autumn House Publishing, 
2008. 
189 Ronald L. Numbers, The Creationists. The Evolution of Scientific Creationism, Uni-
versity of California Press, 1993, s. ix-x. 
190 Utgiven av InterVarsity Press, 1991 (nyare utgåva från 2003). Boken har kommit 
ut på svenska (2011) under titeln Fallet Darwin utgiven av CredoAkademin. 
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Conception of Nature Is Almost Certainly Falce.” (Utgiven av Ox-
ford University Press, 2012) I sin bok nämner Nagel Intelligent De-
sign som han vill försvara. ”Ändå anser jag att försvararna av intel-
ligent design förtjänar vår tacksamhet för att ha utmanat en ve-
tenskaplig världsbild som är skyldig en del av den passion som 
dess anhängare har visat just det faktum att det är tänkt att befria 
oss från religionen.” (Sida 12) Nagel fortsätter (på samma sida) att 
denna 

världsbild är mogen för att ersättas trots dess framgångar som reduk-
tiv materialism,… Och att detta kan betyda att vissa inriktningars strä-
van efter materialistiska förklaringar kommer att betraktas som vägs 
ändar. Om uppkomsten av medvetna organismer i världen grundar sig 
på processer som inte kan härledas till tidlösa fysikaliska lagar, kan 
detta bli skäl för pessimism att förklaringar grundat uteslutande på 
kemi skulle räcka till att förklara själva livets uppkomst. 

 I denna utveckling har också den analytiska filosofin fått en ny ak-
tualitet. Många av dessa duktiga filosofer är kristna och ofta anhängare 
till intelligent design.191 
 Den moderna kreationismens och intelligent design-rörelsens upp-
komst och utbredning i världen utgör den tolfte viktiga vändpunkten i 
historien. Den kreationistiska traditionen och intelligent design präglas 
av prövbar och observerbar vetenskap och rationellt tänkande. Båda 
upplevs som ett hot mot den etablerade vetenskapen när de kritiserar 
den materialistiska (evolutionistiska) skapelseberättelsen. Verkligheten 
är dock att de båda strävar efter att återupprätta vetenskapen genom att 
återgå till dess friska rötter, dvs. att acceptera design i naturen (sunt för-
nuft).  
 
 

POLITISKA OCH EKONOMISKA FÖRÄNDRINGAR 

Den senaste tidens politiska och ekonomiska förändringar har varit stora 
och genomgripande. Östkommunismens kollaps i slutet av 1900-talet 

 
191 Här vill vi nämna bara Alvin Plantinga, William Lane Craig, Gary Habermas, J P Mo-
reland. 
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betydde frihet för många människor. 2010-talets oroligheter i den mus-
limska världen antyder att någonting viktigt håller på att hända i vår 
värld. Islam har varit en konkurrerande religion till den kristna kyrkan 
och har därför utgjort en stor utmaning till den kristna missionen. Sam-
tidigt pågår en snabb globalisering av världen. Medvetenheten om värl-
dens begränsade resurser och överkonsumtionen av dem samt det alltid 
överhängande miljöhotet har skapat en känsla av undergång.  
 Dessa händelser utgör den trettonde viktiga vändpunkten i histo-
rien.  
 Alla dessa vändpunkter leder till den viktigaste av alla framtida 
vändpunkter: Jesu återkomst. 
 
 

HISTORIENS SLUT: JESU ÅTERKOMST 

Historiens slut når vi när evangeliet om Jesus har spridits till alla folk. I 
Uppenbarelseboken, Bibelns sista bok (14:6-7) finner vi följande text.  

Och jag såg en annan ängel flyga över himlens mitt. Han hade ett evigt 
evangelium att förkunna för jordens invånare, för alla länder och stam-
mar och språk och folk, och han sade med hög röst: "Frukta Gud och 
ge honom er hyllning, ty stunden för hans dom är inne. Tillbe honom 
som har skapat himlen och jorden och havet och vattenkällorna."  

Denna text håller på att gå i uppfyllelse inför våra egna ögon. Budskapet 
om Jesus sprids med ökad hastighet till alla jordens folk. Kreationismens 
återuppståndelse och Intelligent design-rörelsens uppkomst är synliga 
tecken på att Gud i sin försyn leder den mänskliga historien mot sitt 
snara slut, Jesu återkomst och upprättelsen av Guds rike.  
 När Jesus kommer igen kommer han att göra slut på den (onda) 
världen på samma sätt som på Noas tid. Det blir dock ingen världsom-
spännande flod utan en eld som förtär allt det som är ont.192 Jesu åter-
komst följs av en gudomlig skapelseakt då jorden och himmelen skapas 
på nytt (skapelsen befrias från det onda).193 Människan (den som har ta-
git emot budskapet om försoning och förlåtelse i Jesus) får gå in i det 
eviga livet. 

 
192 Läs Andra Petrusbrevet 3. 
193 Romarbrevet 8:19-21, läs också Uppenbarelseboken kapitel 20-22. 
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AVSLUT 

Ovan har vi sett hur Gud har lett historiens gång. I alla viktiga historiska 
och världsvida händelser har den judekristna verklighetsuppfattningen 
och senare den kristna tron haft en avgörande betydelse. Den mänskliga 
historien har sin början i skapelsen och börjar på nytt efter syndafloden. 
Både den profana och den bibliska historien beskriver den världsvida flo-
den och placerar mänsklighetens vagga till Mesopotamien. Där uppstår 
skriftkulturen. De skrivna texterna är de enda tillförlitliga källorna till 
människans historie när det gäller den absoluta tiden. Andra ”spår” (red-
skap etc.) bekräftar mänsklig närvaro men säger ingenting om den abso-
luta tiden för denna närvaro. De s.k. ”primitiva” kulturerna vittnar om en 
kulturell kollaps efter floden. 
 Genom historiens gång har Gud gripit in. De vändpunkter vi kan 
dokumentera är entydiga vittnesbörd om detta. Varje fall och förfall i den 
kristna kyrkan och i mänsklighetens historia har Gud mött med ”reform-
ation”. Guds försyn är uppenbar! 
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INLEDNING 

VARFÖR LIDANDE OCH död? Denna fråga tycks vara kanske den svåraste av 
alla frågor och till synes utan svar. Alla berörs vi av det onda. Vi drabbas 
av det personligt onda, t.ex. av sjukdomar, men också av personlig 
ondska när vi blir överfallna av någon eller råkar ut för inbrott eller något 
liknande. Också naturen tycks vara i ”obalans”. Naturkatastrofer av olika 
slag drabbar både djur och människor.  
 Utifrån detta sakernas tillstånd uppstår en fråga som ofta kallas 
för teodicé, dvs. tron på en god Gud och det ondas verklighet. Ordet 
teodicé är en sammanslagning av två grekiska ord theos, ”gud”, och dikē, 
”rättvisa”. Teodicé handlar om en (god) Gud, rättvisa och det onda. Hur 
kan Gud vara god, kärleksfull och rättvis när det finns så mycket lidande 
i världen? Ofta används det ondas problem som ett argument mot den 
kristna tron. Eftersom frågan är så betydelsefull tar vi den upp i två ka-
pitel. I nästa kapitel diskuterar vi frågan utifrån ett kristet perspektiv. 
 I tidigare kapitel har vi diskuterat bl.a. Guds existens och Jesus. I 
det femte kapitlet diskuterade vi mänsklighetens historia. Och det är väl 
ingen överdrift att hävda att den mänskliga historien kantas av det onda 
i dess olika skepnader. Mycket av det onda har också ”rättfärdigats”, som 
t.ex. krig och andra våldshandlingar som sägs ha som syfte att upprätt-
hålla frihet, lag och ordning. Ett otaliga antal böcker har skrivits om ond-
kans problem. Men låt oss börja med själva begreppet ondska/det onda. 
 
 

VAD ÄR ONDSKA? 

Ibland svarar man på denna fråga genom att säga att ondskan är frånvaro 
av det goda. Med detta svar kommer man dock inte speciellt långt ef-
tersom det genererar bara en ny fråga, nämligen: vad är godhet? På 
denna fråga kan man inte heller svara bara enkelt genom att säga att 
godhet är frånvaron av det onda. 
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 Ofta beskrivs både det onda och det goda som upplevelser av något 
negativt resp. positivt. Vi upplever fysisk smärta när vi t.ex. skadar oss 
eller blir sjuka. Vi upplever ilska och t.o.m. hat om vi själva eller någon i 
vår närhet blir offer för onda handlingar. Dessa negativa och personliga 
upplevelser leder oss till att vi börjar ställa frågor om det onda på ett mer 
abstrakt och djupare plan. Varför upplevelsen av det onda? Alltså: vad är 
ondskan egentligen? Är det onda bara en ”normal” del av livet och verk-
ligheten eller är det på något sätt ”onormalt” och ”främmande”? Om det 
onda är en ”normal” del av livet, varför då bry sig! Men om det onda är 
”främmande” och ”onormalt” i tillvaron, vad är då detta onda och hur 
kom det onda in vår värld i första hand?  
 När det gäller det första alternativet har vi svårt att acceptera det 
onda som en ”normal” del av livet, något som vi inte ska bry oss om. Nej, 
alla goda krafter i samhället försöker bekämpa det onda. Vi har också 
svårt att acceptera att det onda bara skulle vara en upplevelse av någon-
ting negativt. Men om det onda är något främmande i tillvaron, hur ska 
vi tackla det då? Finns det några tillfredställande svar på dessa svåra frå-
gor? Låt oss bara i all korthet se hur människor i andra kulturer och tidi-
gare i mänsklighetens historia har försökt förklara det onda och hur den 
moderna icke-troende människan hanterar denna fråga. 
 
 

DET ONDA INOM BUDDHISMEN OCH HINDUISMEN 

I religioner och myter utanför de judekristna (och islamska) tradition-
erna betraktas det onda ofta som en del av verkligheten. Själva orsaken 
till det ondas existens tycks man inte ha funderat över. Inom buddh-
ismen har varken godhet eller ondska någon egen existens utanför värl-
den. Godhet och ondska är dharmas, existensfaktorer. Däremot tar li-
dandet en stor plats i det buddhistiska tänkandet. "Allt är lidande" är ett 
känt uttryck. Lidandet uppstår ur livstörsten. Bara genom att utsläcka 
livstörsten kan människan befrias från lidande. Godhet blir då männi-
skans goda gärningar. I de tallösa existenser människan går igenom renar 
hon sig själv genom goda gärningar. 
 Enligt buddhismen är okunnigheten den yttersta källan till allt 
ont. Denna okunnighet kan endast övervinnas genom upplysning. Frå-
gor kring lidandet som en följd av naturkatastrofer blir helt utan svar. 
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Buddhismen tycks bara erbjuda en tröstlös existens med ondskan som 
en alltid närvarande realitet. Själva ondskan tycks inte ha någon lösning.  
 Någon lära om godhet respektive ondska och dess ursprung tycks 
vara svår att skönja i hinduismen. Föreställningar om himlar och under-
jordiska strafforter omfattar mångahanda levande varelser, gudar såväl 
som demoner, anfäder, naturandar, djur mm. som verkar representera 
allt mellan det goda och det onda. Utifrån idén om det eviga kretsloppet 
kan man dra slutsatsen att både godhet och ondska alltid funnits i värl-
den sedan begynnelsen (om det nu har funnits någon begynnelse). Den 
jordiska tillvaron präglas av lidande. Lidandet är självförvållat och beror 
på människans gärningar i en tidigare existens. Tron på återfödelsen ty-
der på människans inneboende behov att sträva efter någonting högre 
och bättre och till sist befria sig från lidande. Det hinduistiska svaret är 
tröstlöst. Om nu både det goda och det onda alltid har existerat parallellt 
måste båda vara ändlösa och representera två sidor av samma verklighet. 
 
 

ISLAM OCH JUDENDOM 

Enligt islam kallas Allah den ”barmhärtige Förbarmaren”, all godhets ur-
källa. Också ondskan är verklig i världen. Islam erkänner existensen av 
Satan. I likhet med den gammaltestamentliga berättelsen i Första Mose-
boken beskriver Koranen hur både Satan och Adam faller. Satan frestar 
Adam, och denna frestelse leder till Adams fall. Adam kommer att räknas 
bland de ”orättfärdiga”. Adams fall tycks orsaka allt elände och lidande 
på jorden. (Den sjunde Sūran) 
 Enligt judendomen är Gud källan till allt gott. Hela skapelsen var 
i början något ”mycket gott”.194 Det är utifrån Guds godhet som det goda 
definieras. I hans gemenskap och i lydnad för honom kan godhet för-
verkligas bland människorna.  
 Tanken om synd är central i judendomen som förklaring till allt 
ont och lidande i världen. Människan, lockad av ormen (som senare i 
Bibeln beskrivs som ”Djävul” och ”Satan”.195) vänder Gud ryggen (Första 
Moseboken kapitel 3). Ondskan och lidandet härleds dels från 

 
194 Läs hela skapelseberättelsen i Första Moseboken kapitel 1:1 -2:4. 
195 Uppenbarelseboken 12:9. 
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människans olydnad och fall, dels från ”djävulens avund”.196 Skapelsen 
blev skadad genom människans synd, och därför präglas livet av en in-
neboende dualitet197, en kamp mellan det goda och det onda. Lidandet 
är dock inte enbart något ont utan kan också tolkas som Guds sätt att 
pröva och uppfostra människan (se Jobs bok).  
 
 

GAMLA MYTER FRÅN MESOPOTAMIEN OCH DET ONDA 

I gamla myter från orienten har man funderat över det ondas intrång i 
världen. Några av sådana myter kommer från Sumer (från 3000 till 1000-
talet f.Kr.). Det tycks ha ingått i gudarnas plan att ”skapa synd och 
ondska, lidande och olyckor”. Men varför ville gudarna skapa ondska 
tycks förbli obesvarat.198 Människan skapas för att tjäna gudar.199 I en av 
de äldsta sumeriska myterna beskrivs dock en ”gyllene tidsålder” då 
ingen ondska fanns. Människor och djur levde i harmoni.200 Det onda 
tycks ha kommit in i världen vid en senare tidpunkt.  
 Enligt den egyptiska mytologin är det onda en del av det levande 
kosmos. Det onda kan inte existera åtskilt från skapargudens ordnande 
vilja. Det onda, som död, lögn, bedrägeri etc. är snarare enstaka hand-
lingar som bryter den gudomliga ordningen.201 
 En viktig epok i det ondas ”historia” börjar i Iran med Zarathustras 
(levde troligen någon gång mellan 1800-1100 f.Kr.) lära om absolut dual-
ism.202 Det onda är ingen manifestation av något gudomligt alls utan 
framträder från en annan princip. Poängen i Zarathusthras tanke var att 
det goda och det onda har skilda ursprung.203  

 
196 Enligt den judiska traditionen beskrivs djävulens fall som avund som riktade sig 
mot människan, Salomos vishet 2:24.  
197 Uttrycket kommer från latinets duo som betyder ”två”. 
198 Samuel Kramer, History Begins at Sumer (3. upplagan), University of Pennsylvania 
Press, 1981, s. 105. 
199 Kramer, 1981, s. 105. 
200 Samuel Kramer, Sumerian Mythology,  University of Pennsylvania Press, 1972, s. 
x. 
201 Jeffrey Burton Russel, The Devil, Cornell University Press, 1977, s. 76. 
202 Dualism används i betydelsen att världens skulle bestå av två motsatta entiteter, 
det andliga och det materiella. 
203 Russel, 1977, s. 98-99. 
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DEN GREKISKA MYTOLOGIN OCH DET ONDA 

Det är i Grekland som man börjar ställa mer filosofiska frågor kring det 
onda. Grekerna hade blivit starkt påverkade av Zarathusthras dualism. 
Som bekant omfattade det grekiska pantheon (gudasamlingen) flera 
gudaväsen som hade både goda och onda kvalifikationer. I de orfiska my-
terna (på 700-talet f.Kr.) förklaras det ondas uppkomst. Där berättas hur 
Zeus, ”himmelsguden” (den yngste sonen till gudarna Kronos och Rhea 
som i sin tur var barn till Uranos, ”himlen” och Gaia, ”jorden”), vill ge 
världsherravälde till sin son Zagreus eller Dionysios, men titanerna 
(Uranos och Gaias barn) gör uppror, dödar Zagreus, sliter sönder honom 
och till slut äter upp honom. Zeus blir rasande över detta. Han dödar 
titanerna med sin blixt och bränner upp dem till aska. Ur denna aska 
skapar Zeus människan. I människan förenas två naturer: titanernas 
syndfulla natur och den gudomliga gnistan eller Dionysios-barnet. Där-
med får det ondas existens en förklaring. Det onda i människan är hen-
nes materiella kropp (askan från titanernas döda kroppar) och det goda 
hennes själ (den gudomliga gnistan eller Dionysios-barnet).  
 I den grekiska mytologin gjorde man inte någon större skillnad 
mellan theos (gud) och daimon (lägre gudaväsen, varav vårt låneord ”de-
mon”). Ytterst tycks både det goda och det onda har sin källa i en enda 
gud.204  
 Ganska snart uppstod också frågan om rättvisa. Människor som 
begick många onda handlingar tycktes klara sig utan straff i detta liv. 
Men hur var det i livet efter detta? De onda som inte fick sina straff i 
detta liv skulle kanske straffas i det kommande. Här spelar de orfiska 
myterna en central roll.205 Föreställningen om ett ”helvete”, de ondas 
straffort efter döden, uppstår. 
 Hos filosofen Platon (300-talet f.Kr.) finner den grekiska dual-
ismen sitt klaraste uttryck. Verkligheten består av formernas (idéernas) 
eviga och tingens (fenomenens) timliga värld. I synen på människan be-
tyder detta att människan består av två delar, av en ”själ” som utgör 

 
204 Russel, 1977, s. 122-123. 
205 En utförlig beskrivning av helvetets historia finns i Martin P:n Nilsson, Helvetets 
förhistoria, Bokförlaget Aldu/Bonnier, 1963. En kort sammanfattning finns i Vesa An-
nala, Helvetet, det mänskliga sinnets skamfläck (opublicerat, men kan beställas från 
författaren). 
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hennes sanna väsen som i någon mening är gudomlig och därför god och 
odödlig, och av materia (kroppen), som är ond och förgänglig.206 Själen 
betraktas som odödlig. Under individens liv har den bara temporärt varit 
i kroppen och återvänder dit varifrån den kom när den befrias från ma-
terian, dvs. från kroppen.207 N. T. Wright skriver: ”Själen, eftersom den 
är odödlig, fanns till före kroppen och kommer att finnas till efter att 
kroppen har försvunnit. Eftersom ’de odödliga’ för många greker var gu-
dar, fanns det alltid en möjlighet, åtminstone en antydan om, att mänsk-
liga själar var i någon mening gudomliga.”208 Som vi senare kommer att 
se är denna tanke (själens odödlighet) helt främmande för den bibliska 
synen på människan.209  
 
 

GNOSTICISMEN OCH MÄNNISKAN 

Denna grekiska (platonska) syn på människan kom in i den kristna kyr-
kan genom gnosticismen210 och omfattas idag av nästan alla kyrkor och 
samfund. Man har dock modifierat denna syn så att man betraktar män-
niskan som bestående av ”tre delar”, av en ande, en själ och en kropp. 
(Ande och själ används dock ibland omväxlande syftande på samma en-
titet.211) Vid döden åtskiljs själen/anden från kroppen. Den troendes 
själ/ande går till himlen och den icke-troendes till helvetet.212 

 
206 Russel, 1977, s. 148. 
207 Nicholas Thomas Wright, The Resurrection of the Son of God, Fortress Press, 2003, 
s. 230. 
208 Wright, 2003, s. 49. 
209 Det hebreiska ordet nefes, ”själ” eller snarare ”varelse” förekommer ca 750 
gånger i Gamla testamentet men aldrig i betydelsen ”odödlig”. Nytestamentlig mot-
svarighet för nefes är psyche, som betyder ”liv”, ”själ”, ”en själv” osv. Det förekom-
mer ca 60 gånger i Nya testamentet men aldrig i betydelsen ”gudomlig” eller ”odöd-
lig”. 
210 Gnosticism kommer från det grekiska ordet gnosis, som betyder ”kunskap”. Med 
kunskap menade man ”andlig” eller ”mystiskt uppenbarad” kunskap. En av grund-
uppfattningarna var att världen hade skapats av en demiurg, en ond Gud. Vi tar upp 
frågan om människan i ett annat kapitel. 
211 John W. Cooper, Body, Soul, and Life Everlasting, Eerdmans, 1989, s. 92. 
212 Cooper, 1989, s. 98. John Walwoord, ”The Literal View [on Hell]” i William Crock-
ett (ed.), Four Views on Hell, Zondervan, 1992, kapitel ett. En nyare bok om helvetet 
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”HELVETET” OCH EN GOD GUD 

Tron på ett evigt brinnande inferno där de ickefrälsta skulle plågas ge-
nom evigheternas evighet är ganska vanlig i den kristna kyrkan. Om 
denna föreställning skulle vara sann, skulle det betyda att det onda och 
lidandet aldrig kommer att försvinna från Guds skapelse. Istället för att 
vara en kärleksfull och frälsande Fader blir Gud en som förevigar männi-
skans plågor.213 
 Efter att ha sagt detta måste man dock komma ihåg att Bibeln är 
mycket klar när den lär den s.k. dubbla utgången för mänskligheten vid 
tidens slut. En del kommer att bli räddade, en del kommer att gå förlo-
rade. Den som tror på Gud och har tagit emot evangeliet om Jesus har 
redan övergått från döden till livet.214 Över den som inte tar emot Jesus 
kvarstår Guds dom vars slutgiltiga resultat är en evig skilsmässa från 
Gud.215 Jesu egna ord i Johannesevangeliet kapitel 17 och vers 3 gör detta 
mycket klart: ”Och detta är det eviga livet: att de känner dig, den ende 
sanne Guden, och honom som du har sänt, Jesus Kristus.” Och i kapitel 
3 vers 18: ” Den som tror på honom (dvs. Jesus) blir inte dömd, men den 
som inte tror är redan dömd, eftersom han inte har trott på Guds ende 
sons namn.” Det finns inget evigt liv (dvs. existens) utanför Jesus. Apos-
teln Johannes skriver: ”Den som har hans son har livet. Den som inte har 
Guds son har inte livet.”216 
 Bibelns sista bok gör det mycket klart att det onda och all ondska 
kommer att avlägsnas från Guds skapelse. Gud själv ”skall torka alla tårar 
från deras (de frälstas) ögon. Döden skall inte finnas mer, och ingen sorg 

 
på svenska är Stefan Swärd, Efter detta, XP-media, Gospel Media, 2011. Swärd för-
svarar den traditionella helvetesläran. 
213 Denna föreställning om ”helvetet” bidrog till att t.ex. Carles Darwin lämnade den 
kristna tron. James Moore, The Darwin Legend, Baker, 1994, s. 38, 46, 52.  
214 Läs Johannesevangeliet 5:24. 
215 Läs första kapitlet i Paulus Andra brev till Thessalonike. Ordet ”fördärv” kommer 
från grekiskans olethros, som utöver fördärv också betyder att ”gå under” (1 Kor. 
5:5); ”katastrof” (1 Thess. 5:3); se också 1 Tim. 6:9. Ordet används synonymt till or-
det död. 
216 Första Johannesbrevet 5:12. 
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och ingen klagan och ingen smärta skall finnas mer. Ty det som en gång 
var är borta."217  
Läran om ett evigt brinnande inferno ger en grotesk bild av Gud.218 Men 
nu ska vi gå över till en helt annan form av funderingar kring det onda. 
 
 

MATERIALISTISK LIVSÅSKÅDNING OCH DET ONDA 

Vår tid präglas av en materialistisk syn på tillvaron. De flesta i Sverige 
tror inte på någon personlig Gud som skaparen av allting. Inte heller tror 
man på en personlig ond, dvs. djävulen. Istället tror man på den evolut-
ionistiska berättelsen. Människan har blivit till genom en naturalistisk 
process från aplika förfäder. Dessa föreställningar har djupgående kon-
sekvenser för synen på det onda i tillvaron. Det onda (död, lidande etc.) 
får karaktären av att vara skapande krafter. Den moderna utvecklingslä-
rans fader, Charles Darwin, slutar sin berömda bok Om arternas upp-
komst på följande sätt:  

Det mest upphöjda vi alls kan föreställa oss, de högre djurens tillkomst, 
är alltså en direkt följd av detta krig i naturen, av hunger och död. Det 
finns en storslagenhet i denna syn på hur livet, med dess många olika 
krafter, ursprungligen blåstes in i ett litet fåtal former, kanske i bara 
en enda; och hur det, medan denna vår planet fortsatte sitt kretslopp 
i enlighet med gravitationens fasta lagar, ur en så enkel början utveck-
lats och utvecklas vidare mot otaliga former av den yttersta och un-
derbaraste skönhet.219 

Darwin betraktar detta ”krig i naturen, av hunger och död” som en ”stor-
slagen” syn på livet. Sedan Darwins dagar har denna syn på livet varit 
förhärskande.  

Men hur kan ”krig i naturen av hunger och död” vara så storslaget? 
Intuitivt reagerar vi (också Charles Darwins mest hängivna anhängare) 
mycket negativt på destruktiva krafter i naturen. Samhället som präglas 

 
217 Uppenbarelseboken kapitel 21:4. Läs gärna de två sista kapitlen i Uppenbarelse-
boken. Läs också Johannesevangeliet 5: 19-29. 
218 Ordet ”helvete” kommer från germanskas hel, ”dödsrike” och vite, ”straff”.  
219 Charles Darwin, Om arternas uppkomst, Natur och kultur, 1994, s. 372. Kursive-
ring tillagd. 
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av Darwins föreställningar satsar stora resurser på att hjälpa de nödli-
dande med både mat, husrum och sjukvård. Vi använder stora resurser 
för att rädda utrotningshotade djurarter osv. osv.220 Det finns ingen stor-
slagenhet i att se lidande och död i naturen! Alla som är utrustade med 
ett sunt förhållningssätt inför naturen ser ”krig i naturen, av hunger och 
död” som nedbrytande och motbjudande.  
 Även om denna darwinistiska syn på tillvaron är mycket populär i 
dag behöver vi inte alls acceptera den som en förklaring till det onda och 
lidande i världen. Darwins föreställning svarar nämligen inte alls på frå-
gan om det onda och dess ursprung. Darwin ger bara en beskrivning av 
naturen så som han själv upplever den och låter sedan sin fantasi tolka 
”hungerns” och ”dödens” betydelse utgående från hans föreställningar 
om en biologisk evolution. Darwin hade övergett den kristna skapelse-
tron. Men för att kunna förklara organismernas uppkomst utan Gud be-
höver han en ny ”skapare”. Den nya skaparen blir ”det naturliga urvalet” 
som använder ”krig i naturen, av hunger och död” för att skapa nya arter. 
En allsmäktig Skapare byts ut till okänsliga, nedbrytande naturkrafter. 
Det naturliga urvalet (som han kallar för ”min teori”) beskrivs av honom 
som en ”naturlag”, ”den lag nämligen som säger till allt liv: föröka er, 
förändra er, låt de starkaste överleva och de svagaste dö”.221 
 Också många troende har accepterat denna syn på naturen med 
det tillägget att det är Gud som är bakom det naturliga urvalet, bakom 
”kriget i naturen, av död och hunger”. Teologen Carl Reinhold Bråkenhi-
elm t.ex. talar om en form av gudstro som ”inte är oförenlig med teorin 
om den biologiska utvecklingen [utan] är en kombination av slump, till-
fällighet och olika naturlagar.”222 Något senare skriver Bråkenhielm: ”Li-
dandet blir en ofrånkomlig del av tillvaron med mångfald och nyskap-
else.” Och ”[d]en modifierade teismen är förenlig med den neodarwin-
istiska tolkningen av evolutionsläran”.223 
 Här uppstår dock samma fråga om Guds väsen som i synen på ett 
evigt brinnande inferno. Skulle en allsmäktig, god och kärleksfull Gud 

 
220 Torbjörn Fagerström, Den skapande evolutionen, Nya Doxa, 2009, s. 143. 
221 Darwin, 1994, s 187. 
222 Carl Reinhold Bråkenhielm, Torbjörn Fagerström, Gud & Darwin – känner de 
varandra?, Verbum, 2005, s. 44. 
223 Bråkenhielm, 2005, s. 88. 
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skapa liv genom lidande och död under årmiljonernas gång? Birgitta 
Forsman (evolutionist och ateist) skriver:  

Den som inte kan förneka evolutionen men ändå vill behålla Gud väljer 
kanske att tro att evolutionen är Guds sätt att skapa världen. Själv hop-
pas jag att det inte är så, för om en medveten vilja har valt att skapa 
de levande varelserna genom evolutionen – med allt lidande den pro-
cessen har medfört – måste det vara en sadistisk vilja. Och en gud som 
är sadist är det värsta jag kan tänka mig.224 

 Forsman hänvisar till Georg Williams (amerikansk evolutionsbio-
log) som har sagt att ”det naturliga urvalet är ont.”225 Trots dessa insikter 
i naturen tvingas troende evolutionister (som Bråkenhielm ovan) att ac-
ceptera denna konsekvens som tron på darwinismen innebär för ens 
gudsbild. 
 

Naturen, etik och moral 

Denna tro att livsformerna har ”skapats” under årmiljonernas gång ge-
nom ”krig i naturen, av hunger och död” har naturligtvis kolossala kon-
sekvenser för synen på det onda. Många moderna forskare vill hävda att 
i naturen finns varken det goda eller det onda. Naturen sägs vara amora-
lisk, varken god eller ond. Gravitationen, Newtons rörelselagar, elektro-
magnetism eller vinden som blåser har ingen inbyggd moral. Också det 
darwinistiska ”naturliga urvalet” sägs vara moraliskt neutralt. Men detta 
är dock att blunda inför verkligheten. Det naturliga urvalet är ”ont” som 
Birgitta Forsman noterade tidigare. Låt oss belysa frågan om naturlagar-
nas relation till det onda med ett par exempel. 
 Om två bilar kolliderar med varandra med dödlig utgång, kan vi 
inte beskylla vare sig rörelselagar eller Newton som upptäckte dem för 
olyckan. Konsekvenserna av kollisionen är dock onda, lidande och i 
värsta fall död. Eller om ett träd under en storm faller på en människa 
och skadar henne kan vi inte beskylla vare sig trädet, stormen eller grav-
itationen för skadan. Men lidandet för den drabbade är konkret. Men om 
en människa medvetet fäller ett träd med avsikten att skada en annan 
människa, måste denna människa hållas som ansvarig för sin illgärning 

 
224 Birgitta Forsman, Arvet från Darwin, Fri tanke, 2010, s. 277-278. 
225 Forsman, 2010 (2009), s. 279. 
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och det lidande den orsakar. Vi kan inte beskylla vare sig trädet eller 
gravitationen (som verkande orsaker) som ansvariga för skadan. Samti-
digt vet vi att rörelselagarna, gravitationen liksom alla andra naturlagar 
är nödvändiga för vår existens. Men de förklarar inte det onda på något 
sätt.  
 

Det onda och avsiktlighet 

Om nu naturen är amoralisk och vi människor är en del av naturen, vad 
är det då för skillnad mellan vindens ”kraft” och människans ”kraft?” Ef-
ter en liten reflektion upptäcker vi att skillnaden förklaras med hjälp av 
två begrepp: oavsiktlighet och avsiktlighet. Människan agerar avsiktligt, 
viljemässigt. Människan är en fri moralisk agent som handlar i avsikt att… 
Bilar, vinden, tallar etc. är inte moraliska agenter. De agerar inte avsikt-
ligt. Reflektionen kring moral och moraliska handlingar blir menings-
fulla endast när handlingarna relateras till människan och hennes val. 
Moderna materialister kan inte heller förneka detta. En del av dem säger 
bara att moralen inte är verklig. Den bara är en illusion, en ”kollektiv 
illusion”, för att citera evolutionisten och ateisten Michael Ruse.226  
 Denna föreställning om moralen som en ”illusion” får märkliga 
konsekvenser om vi tänker på vårt rättsväsende och det onda. Alla juri-
diska påföljder som förkunnas i våra domstolar utgår ifrån att det finns 
en verklig ondska och en objektiv moralisk ordning som grund för domen. 
Ingen domstol skulle våga säga att man dömer folk till långa fängelse-
straff utifrån en illusion! Den moral, som t.ex. säger att mord som sådant 
är en ond handling men att föreställningen om mord som en ond hand-
ling i någon absolut mening är en illusion, är oerhört självmotsägande! 
Dom och straff bär med sig en föreställning om en absolut moralisk ord-
ning. Men om moralen i dess djupaste mening är en illusion, varför av-
kunna dom?  
 Den naturalistiska och ateistiska synen på naturen slutar i en åter-
vändsgränd. I en mening liknar den av evolutionsteorin påverkade män-
niskans syn på lidandet buddhismen. Det onda är inte på något sätt främ-
mande eller ”onaturligt”, utan en nödvändig del av existensen. Och när 
den moderna människan inte finner någon rationell förklaring till det 
moraliskt onda försöker hon bortförklara det genom att hävda att 

 
226 Michael Ruse, Taking Darwin Seriously, Blackwell, 1986, s. 253. 
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moralen är en ”kollektiv illusion”. Upplevelsemässigt är dock det onda 
och lidandet fortfarande högst närvarande. 
 
 

AVSLUT 

Ovan har vi diskuterat det onda i ett mer historiskt perspektiv. Den onda 
har plågat mänskligheten och olika försök att förklara det onda har sys-
selsatt både religiösa och icke-religiösa människor. Olika religioner och 
livsåskådningar ger sina ”svar” på frågan om det ondas uppkomst. I vår 
egen tid har den moderna människan försökt snarare bortförklara än för-
klara det onda genom att omdefiniera och ”neutralisera” det onda som 
en skapande kraft i naturen. Det onda är dock högst påtagligt i vår värld. 
Hela vårt rättssystem skulle braka ihop om vi inte tog det onda på fullt 
allvar. Ingen skulle kunna dömas till straff om det onda bara skulle vara 
en illusion. 
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INLEDNING 

I FÖRRA KAPITLET diskuterade vi det onda i ett historiskt perspektiv. I 
detta kapitel kommer vi att se på lidandet utifrån en kristen synvinkel.  
 Ofta säger man från kritikernas håll att lidandets problem utgör 
den största utmaningen för den kristna tron. Att försöka förena en tro på 
en god, kärleksfull, rättvis och allsmäktig Gud och lidandet i världen 
tycks vara en omöjlighet. ”Det ondas förekomst är en stötesten för de 
troende och ett vapen för ateister”, skriver t.ex. Thomas Anderberg.227 
Denna sorts påstående är dock meningslöst om man tror att naturen har 
blivit till genom opersonliga krafter, som Nils Uddenberg har uppmärk-
sammat. ”Om utvecklingen styrs av opersonliga krafter väcks inga frågor 
om hur en välvillig och allsmäktig Gud kan tillåta så mycket lidande i 
världen.”228 
 
 

TEOBONUS, GUD OCH DET GODA 

Den kristna människan medger gärna att lidandet är ett kolossalt pro-
blem i tillvaron (teodicé-problemet). Att se människor och djur lida och 
dö är hemskt! Samtidigt måste man vara medveten om att tillvaron inte 
består bara av lidandet. I tillvaron finns också mycket av det som gott, 
vackert, tilldragande, upplyftande och livgivande. Frågan är alltså inte 
bara: varför det onda utan också varför det goda? Det är intressant att de 
som kritiserar den kristna tron tar nästan aldrig upp problemet med det 
goda. Eftersom sakernas tillstånd är så skulle vi kunna införa ett nytt be-
grepp för att balansera diskussionen, teobonus dvs. Gud och det goda.229 
Varför är inte det goda och Gud något problem för kritiker? Det är minst 
lika obegripligt och svårförklarligt att se det goda i världen, att se 

 
227 Thomas Anderberg, Guds moral, Nya Doxa, 1997, s. 13.  
228 Nils Uddenberg, Arvsdygden, Natur och kultur, 1998, s. 35. 
229 Teo kommer frångrekiskan theos, ”gud” och bonus från latin och betyder ”god”.  
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människor offra sig själva för andra. Jesus är det främsta exemplet på 
denna självuppoffrande handling! Varför gör man så? Den kristna tron 
kan ge ett tillfredställande svar på denna grundläggande fråga om godhet 
och dess ursprung. Ofta brukar man använda termen altruism230 när man 
talar om ett osjälviskt beteende. Jesu ord ”du skall älska din nästa som 
dig själv”231 fångar väl upp vad altruism är. När Gud skapade universum 
var allting ”mycket gott” 232. Det goda är det ursprungliga, det naturliga. 
Detta naturliga goda är ett utflöde av Guds goda väsen, inte en egenskap 
i materian. Jesus förklarar i Matteusevangeliet (5:45) denna Guds natur-
liga godhet med orden att Gud ”låter sin sol gå upp över onda och goda 
och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga.” Godhet är ingen 
belöning utan en skapelsegiven ordning som uppenbarar Skaparens goda 
karaktär. 
 De som har en naturalistisk världsbild har svårt att förklara varför 
det goda och det onda över huvud taget när man tror att processerna i 
naturen är neutrala. Samtidigt erkänner man, som t.ex. Thomas Ander-
berg, att ”[l]idandets problem inte bara kvarstår när Gud försvinner, det 
har vuxit ytterligare”.233 
 
 

GUD ENLIGT KRISTEN TRO 

Innan vi tar upp uppgiften att analysera de argument som riktas mot den 
kristna tron utifrån teodicéproblemet låt oss först klargöra vad den 
kristna människan tror om Gud, om den kristnes natursyn och om det 
onda och dess ursprung.  
 I det första kapitlet har vi redan diskuterat Gud. Här vill vi ut-
veckla tanken lite vidare, det som har betydelse för ämnet här.  

 
230 Ordet kommer från latinets a´lter, ”annan”, via franskans autrui, ”för andra män-
niskor” (Nationalencyklopedin). Den moderna sekulariserade människan har försökt 
förklara altruistiskt beteende på många olika sätt eftersom alla former av osjälviskt 
beteende passar dåligt in i den darwinistiska natursynen, där ”krig i naturen av 
hunger och död” och de ”starkas överlevnad och de svagas undergång” tycks råda, se 
kapitlet om ”Ondskans historia”, not 26.  
231 Matteusevangeliet 22:39. 
232 Första Moseboken 1:31. 
233 Anderberg, 1997, s. 131. 
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 En av de mest grundläggande tankarna om Gud – utöver att Gud 
är skaparen av allting – är att Gud är fri. Han är fri att göra det han vill. I 
Psalm 135:6 kan man läsa följande: "Allt vad Herren vill, det gör han." I 
profeten Jesajas bok säger Gud: ”Jag berättar i förväg vad som skall ske, 
förutsäger det som ännu inte hänt. Jag säger: Mina planer står fast, allt 
jag vill, det gör jag… Det jag har sagt, det låter jag ske, det jag bestämt, det 
gör jag.”234 
 En ytterligare viktig aspekt om Gud är att Gud äger allting. I Femte 
Moseboken (10:14) finner vi följande: "Himlen, himlarnas himmel, tillhör 
ju Herren, din Gud, liksom jorden och allt vad den rymmer." Kung David 
har sagt följande i Psaltaren (24:1): "Jorden är Herrens med allt den rym-
mer, världen och alla som bor i den." Den kristnes övertygelse är också 
att för Gud är allsmäktig. Ingenting är omöjligt för honom. Han kan göra 
allt det han vill göra. Profeten Jeremia (32:17) har sagt följande om Gud: 
"Ack, Herre, min Gud, du har gjort himlen och jorden med väldig makt 
och lyftad arm. Ingenting är omöjligt för dig" (kursiv tillagd). Samma 
tanke kommer fram i Lukasevangeliet (1:37) i samband med Jesu födelse, 
"ty ingenting är omöjligt för Gud".235  
 Den kristna gudsbilden är klar: Gud är fri och allsmäktig och gör 
allt vad han vill göra med det som är hans. Som skapelsens ägare får Gud 
också göra vad han vill med sin skapelse. Någon skulle protestera hög-
ljutt, men faktum kvarstår: Gud får göra vad han vill med sin skapelse. 
Aposteln Paulus är mycket klar på denna punkt. Han skriver i Romarbre-
vet (9:20-21). "Men tror du, stackars människa, att du kan göra invänd-
ningar mot Gud? Kan det formade säga till formaren: Varför gjorde du 
mig sådan?  Bestämmer inte krukmakaren över sin lera, så att han av en 
och samma klump kan göra både ett fint kärl och ett som inte är så fint?" 
Självfallet kan Gud göra vad han vill med sin skapelse! Antingen accep-
terar man Guds ägarförhållande till sin skapelse eller inte. Men att peka 
ut Gud som orsak (direkt eller indirekt) till det ondas uppkomst är att 

 
234 Jesaja 46:10,11. Kursiv tillagd. 
235 Kursiv tillagd. Även om orden "allmakt", "allsmäktig", "allsmäktige" inte förekom-
mer i Bibel 2000 förekommer ordet "allsmäktige" över 30 gånger i Bibel 82 (den revi-
derade upplagan av 1917 års översättning) som beskrivning av Guds makt. De 
bakomliggande orden i grundspråken, hebreiskans shaddai och dess grekiska mot-
svarighet pantokrátor har dock just denna betydelse. Det yttersta beviset på Guds 
allmakt är att han har skapat allt. 
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missa målet. För den troende är det skönt att veta att Gud gör vad han 
vill med sin skapelse. Den troende vet också att Guds handlingar alltid 
är rätta även om den troende inte alltid förstår Guds handlande. Den 
troende vet att det finns En som vet allting, kan allting och gör allting 
efter sin goda vilja. 
 Kritikerna (ofta ateister) pekar också på det onda och lidandet 
som finns i naturen som ett problem för den troende. Djur dödar 
varandra. Naturkatastrofer drabbar både djur och människor etcetera. 
Här vill vi bara åter påminna kritikerna om den kristnes syn på ondskan, 
dess uppkomst och dess konsekvenser. Det är människan som är orsaken 
till olyckor och annat fallet i naturen..  
 Det finns också oskyldigt lidande. Ett barn dör helt onödigt när en 
onykter man kör ihjäl det. Är det Gud som är skyldig till att mannen 
drack och körde på barnet? Naturligtvis inte! Om mannen hade tänkt på 
vilka faktiska konsekvenser som hans drickande och bilkörning kunde få 
hade han avstått från att dricka eller att köra i onyktert tillstånd. Men 
om mannen skulle hävda att det var Gud som befallde honom att ta en 
ordentlig sup innan du åker hem, skulle vi undra om den mannen var 
helt frisk!  
 

Gud som kärlekens källa 

”Gud är kärlek” är en av de oftast citerade texterna i Bibeln.236 Vi kan 
aldrig tala eller skriva om den kristna gudsbilden om vi inte talar om Gud 
som kärleken och kärlekens yttersta källa. När Nya testamentet beskriver 
Gud och hans kärlek använder man ordet agapē. Från början hade ordet 
ingen särskild betydelse. När den kristna kyrkan började använda ordet 
om den gudomliga kärleken fick ordet denna unika innebörd. Agapē är 
den självutgivande kärleken, kärlek som är ”inte självisk”, som aposteln 
Paulus har uttryckt det i ”kärlekens lov” i Första Korinthierbrevet (13:5). 
När Jesus dör på korset bevisar Gud sin kärlek till oss människor. Om 
Gud inte hade denna egenskap som den främsta och mest styrande ka-
raktärsegenskapen i sitt väsen hade han redan för länge sedan förintat 
all ondska. Det onda måste avspeglas mot Guds godhet och kärlek. 
 Som vi redan påpekade skapade Gud i början ett universum, som 
var ”mycket gott”. I skapelsen fanns varken det fysiskt eller moraliskt 

 
236 Första Johannesbrevet 4:8. 
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onda. Människan skapas till att ta hand om och leva i denna goda skap-
else. Hennes första upplevelse av skapelsen är just att den är god. Det 
goda är det ursprungliga. Den kristna tron ger ett bra och tillfredsstäl-
lande svar på det godas ursprung. 
 
 

DEN ONDE, SATAN OCH DJÄVUL 

En viktig aktör i det ondas problematik utifrån ett kristet synsätt är den 
onde, Satan. Enligt syndafallsberättelsen i Första Moseboken (kapitel 3) 
är det "ormen" som lockar människan till fall. Varför och varifrån ormen 
är en rättmätig fråga. Vi vet bara att Gud hade skapat ormen. Ormen 
presenteras som den "listigaste"237 av alla vilda djur Gud hade skapat. Or-
men "lurade" människan till att bli olydig mot Gud. När människan kom-
mer till insikt om sin synd upptäckter hon att hon är "naken" och göm-
mer sig för Gud. På Guds fråga: "Vem har talat om för dig att du är na-
ken?" kommer inget svar. Gud fortsätter att fråga: "Har du ätit av trädet 
som jag förbjöd dig att äta av?" Sedan följer det tragiska. Mannen pekar 
på Gud och säger: "Kvinnan som du har ställt vid min sida, hon gav mig 
av trädet, och jag åt." Och kvinnan pekar på ormen. "Ormen lurade mig 
och jag åt." Ormen ljuger och människan pekar ut någon annan som 
skurken! Varför erkänner varken Adam eller Eva sitt felsteg? Ormens 
”list” får ingen förklaring! 
 Det onda kommer in i tillvaron genom människans felaktiga be-
slut och handling. Genom att äta av trädet som ger kunskap om gott och 
ont väljer människan att handla mot Guds uttalade vilja. Människans mo-
raliska fall beskrivs där som att trotsa Guds uttalade vilja. Människan 
valde att gå sin egen väg. Som konsekvens av detta moraliska fall blir 
människan rädd när Gud söker kontakt med henne. I sin nakenhet för-
söker hon gömma sig för Gud. Men detta försök är dömt att misslyckas. 
Gud uttalar den dom han hade hotat människan med innan fallet ägde 
rum, nämligen att människans skulle dö. 
 Den viktiga lärdomen som vi kan dra av berättelsen är följande: 
Människan vill inte erkänna sin skuld och sitt felsteg. Det är "någon an-
nan" eller "något annat" som får bära skulden. Denna "någon"/detta ”nå-
got" har följt människan under historiens gång. Kritikerna följer Adam i 

 
237 Det hebreiska ordet "listig" kommer från samma rot som ordet "naken".  
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spåren. Gud bär all skuld för lidandet. Thomas Anderberg är klar i sin 
åsikt: "Gud har ansvaret för den situationen som har uppkommit och de 
värden som står på spel är för stora i förhållande till människans möjlig-
heter att ingripa."238 Det paradoxala är dock att den gud som kritikerna 
pekar ut som den som bär ansvaret för allt elände finns inte enligt dem! 
Utpekandet blir meningsfullt endast om denne/denna gud existerar. Ar-
gumentation mot en föreställd icke-existens är nämligen det mest me-
ningslösa och irrationella som människan har hittat på. Hela resone-
manget blir bara en lek med ord! Den troende är naturligtvis i en bättre 
position. Hon vet att Gud existerar och det är därför meningsfullt att be-
möta kritikernas argumentation. Den troende medger dock villigt att 
hon aldrig till fullo kan bemöta argumentationen. Synden – och därmed 
allt lidande är och förblir irrationell. Synden har ingen förnuftig, filoso-
fisk eller ens religiös förklaring som till fullo skulle kunna tillfredställa 
alla våra nyfikna och ofta plågsamma frågor. 
 Människans moraliska fall har också konsekvenser för naturen. 
Gud uttalar en ”förbannelse” över naturen p.g.a. människans fall, ”för din 
skull”.239 Detta blir Guds ”främmande verk”. Skapelsen kommer "under 
förgängelsen", som aposteln Paulus uttrycker det i Romarbrevet (8:21). 
Harmonin bryts och disharmonin speglar skapelsen.240 I skapelsen finns 
både det goda (det ursprungliga) och det onda (det främmande). Det 
onda får en förklaring. Det onda är inte en del av Guds ursprungliga skap-
else. Det onda är en konsekvens av människans moraliska felsteg. Män-
niskan hade fått Guds uppdrag att bruka och bevara skapelsen. Trots fal-
let förändrar Gud inte människans uppdrag som hans förvaltare.241 Upp-
draget blir dock härefter både besvärligt och mödosamt. 
 

Jesus och det onda 

I Nya testamentet pekar Jesus ut Satan eller Djävulen som ormen i Edens 
lustgård. Djävulen "har varit en mördare från första början, och han står 
utanför sanningen därför att någon sanning inte finns i honom. När han 

 
238 Anderberg, 1997, sida 110. 
239 Första Moseboken 3:17. 
240 Läs syndafallsberättelsen i Första Moseboken kapitel 3. 
241 Det moderna miljömedvetandet bekräftar på ett intressant sätt Guds ursprungliga 
plan för människan. Både troende och icke-troende har samma vilja att bevara skap-
elsen. Man tycks vara eniga om skapelsens värde. 
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ljuger talar han med egna ord, ty han är en lögnare och lögnens fader" 
(Johannesevangeliet 8:44). Här karakteriserar Jesus den onde som en 
som "står utanför sanningen därför att någon sanning inte finns i ho-
nom". Den ondes "budskap" är lögn och består av hans "egna ord". Därför 
är han "lögnare och lögnens fader". Jesus ger inte heller någon rationell 
förklaring till den onde. Han bara karaktäriserar honom som en som ta-
lar egna ord och ljuger därför att ingen sanning finns i honom. Ingen vet 
vad som ledde till att lögnens fader blev till. I Uppenbarelseboken (12:9) 
beskrivs ”Djävulen och Satan” som ”ormen från urtiden”.242 Ormens ord 
till Eva innehöll bara lögn. Varför han bedrog det första människoparet 
finns det ingen förklaring till!243 Agerande mot Guds uttalade vilja är och 
förblir en gåta. Detta är det mest irrationella en förnuftig varelse kan 
göra, att välja att gå mot Guds vilja, att ifrågasätta honom som har gett 
människan liv och allt! 
 När vi nu känner till bakgrunden till naturens disharmoni kan vi 
förstå varför Gud tillåter det onda och lidandet. Varför skulle han inte 
göra det? Om Gud inte skulle tillåta det onda skulle människan inte 
längre vara fri! När människans fall var ett faktum hade Gud som fri va-
relse tillsynes bara två handlingsalternativ. Antingen skulle han förinta 
allt ont och alla människor (det finns ingen som bara är god), och bli av 
med det onda eller också skulle han kunna tvinga människorna att bli 
bara goda, men i så fall hade han tagit bort människans frihet och själv 
blivit som en tyrann. Gud väljer ett tredje alternativ, med alla de risker 
det innebär, att tillåta det onda därför att människan valde att trotsa hans 
uttalade vilja. Gud respekterade människans fria val och lät människan 
ta på sig de konsekvenser valet innebar. 
 
 
 
 

 
242 Ordet “urtiden” har översatts från grekiskans archaios som betyder “gammal”, 
”åldrig” och syftar på ormen i Edens lustgård. 
243 Det finns dock några bibeltexter som sedan kyrkofadern Origenes har använts 
som “förklaring” till den ondes ursprung, Jesaja 14:12 och följande verser, samt He-
sekiel 28:11 och följande verser, se Jeffrey Burton Russel, Satan. The Early Christian 
Tradition, Cornell University Press, 1981, s. 130-131. 
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LIDANDET OCH DEN KRISTNA TRON 

Men låt oss se på de argument utifrån lidandets problem som används 
mot den kristna tron. Egentligen skulle vi inte behöva bemöta denna ar-
gumentation när vi nu vet svaret på lidandets problem. Men vi gör det 
bara för att visa hur argumentationen är upplagd och vad som är fel i 
argumentationen. Argumenten formuleras ofta formellt som syllogism 
på följande sätt: 

(1) Om det finns en allgod och allsmäktig Gud 
(2) vill han förinta det onda 
(3) kan han förinta det onda 
(4) det finns ondska och lidande i världen 
(5) alltså finns det ingen allgod och allsmäktig Gud 

Logiken är enkel och rättfram. Premisserna är enkla och slutsatsen klar. 
Det ondas problem tycks utgöra en svår utmaning för den kristne. Men 
hur är det egentligen? Finns det svagheter i argumentationen? Låt oss 
undersöka saken. 
 För det första begår kritikerna det misstaget att de skapar ett mot-
satsförhållande mellan Guds allgodhet och hans allmakt. Resonemanget 
tycks vara att om Gud vill och kan göra något så gör han det också. Om 
han inte gör det han vill tycks slutsatsen bli att Gud inte kan. Genom 
detta resonemang berövar man helt Guds frihet. (Det är vanligt att kriti-
kerna tiger om Guds frihet i sin argumentation.) Låt oss med hjälp av en 
enkel illustration visa hur fel kritikernas argumentation är.  

(6) Om Karl finns  
(7) vill han baka en sockerkaka 
(8) kan han baka en sockerkaka 
(9) Karl bakar inte en sockerkaka 
(10) alltså finns Karl inte 

Argumentation är helt korrekt. Men ska vi verkligen dra den slutsatsen 
att Karl inte finns när han inte bakar sockerkakan! Naturligtvis inte. Att 
inte göra det man har viljan, avsikten och förmågan att göra, ger bara 
uttryck för ens frihet att välja mellan olika handlingsalternativ och säger 
absolut ingenting om någons existens. Det finns inget motsatsförhål-
lande mellan Karls vilja och förmåga att göra någonting och låta bli att 
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göra detta någonting. Samma resonemang kan tillämpas på Gud. Kriti-
kernas argument från det onda visar sig vara helt fel.244 
 
 

GUD SOM MORALENS GRUND 

Den kristna människans övertygelse, när det gäller Guds agerande i na-
turen och i historien, är att allt vad Gud gör är definitionsmässigt rätt 
eftersom Guds moraliska väsen är moralens måttstock. Detta framgår 
tydligt från Bibeln. Den nybabyloniske kungen Nebukadnessar har ut-
tryckt detta på följande sätt i profeten Daniels bok (4:34): "Nu vill jag, 
Nebukadnessar, prisa, upphöja och förhärliga himlens konung (dvs. 
Gud), ty allt han gör är rätt och rättvist, och de högmodiga har han makt 
att kväsa." I Femte Moseboken (32:4) uttrycks samma sak på följande 
sätt: "Han (Gud) är vår klippa, hans verk är utan brist, hans vägar alltid 
de rätta. Han är en trofast Gud, fri från allt ont, han är rättfärdig och 
rättvis." Profeten Sefanja har uttryckt samma sak i negativ form (3:5) 
"Herren, den rättfärdige, är mitt ibland dem ― han gör aldrig orätt."245.  
 Av insikter ovan följer att Gud inte är ansvarig för det onda och 
lidandet som finns i världen. Han har inte skapat världen som en ond 
värld. När t.ex. filosofen Thomas Anderberg skriver om det ”lidande som 
finns inlagt i naturens ordning"246 har han helt enkelt fel. Även om Gud 
som Skaparen av allting är ansvarig för sin skapelse har han inte "lagt" 
lidande "i naturens ordning". Vi såg ovan att det onda och lidandet är en 
konsekvens av människans moraliska fall. Låt oss illustrera saken på föl-
jande sätt: Som läsare gör du någonting som är helt och vackert, fullän-
dat på allt sätt, t.ex. en vas. Du lämnar vasen till en annan människa, men 
på vissa bestämda villkor. Den som du lämnar vasen till får inte orsaka 
någon skada. Men denna någon väljer att slå den sönder. Ingen skulle 
påstå att du i slutändan bär skulden till att vasen har slagits sönder ef-
tersom du har gjort den. Skulden vilar helt på den som orsakade skadan. 

 
244 Enligt den kristna tron kommer det onda att förintas vid historiens slut, se t.ex. 
Matteusevangeliet 25:31-45; Andra Petrusbrevet 3:1-13; Uppenbarelseboken kapitel 
20. Det ondas problem är inte en fråga om Gud kan göra slut på det onda utan när han 
gör det. 
245 Kursiv tillagd. 
246 Anderberg, 1997, sida 29. 
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Och vår rättskänsla säger att hon/han få bära konsekvenserna. Samma 
resonemang gäller i fråga om syndafallet och det ondas tillträde in i värl-
den. Gud går fri. 

 

Frihet och ansvar 

Det som blir tydligt är att Gud gav människan frihet och en förmåga att 
fritt välja mellan olika alternativ. Det ursprungliga valet hade två alter-
nativ: att välja att leva i Guds vilja eller att välja att leva efter ens egen 
vilja. I skapelsen garanterade Gud denna frihet. Även om Gud visste att 
människan skulle välja att gå mot hans vilja skapade han ändå männi-
skan. Gud har skapat fria varelser, och ingen av oss ― inte ens ateister 
― tycks ha åsikten att frihet i sig är något ont. Anderberg har rätt: Gud 
bär ansvaret för sin skapelse. Som skapelsens ägare och Herre har han 
detta ansvar. Men han bär inte ansvaret för att frihet missbrukas. Låt oss 
illustrera detta med en enkel illustration.  
 Johan är törstig och vill släcka sin törst. Karl ställer framför Johan 
två glas med vätska i. I det ena finns rent vatten och i det andra dödligt 
gift. Karl säger klart och tydligt vad de respektive glasen innehåller. Jo-
han har friheten att välja och vet vad konsekvenserna av hans fria val blir. 
Han väljer att dricka ur det glas som innehåller dödligt gift och faller död 
på marken. Vem är ansvarig för handlingen och dess konsekvenser? 
Självfallet är det Johan som ensam bär ansvaret. Som rationell varelse 
kunde han göra rationella och förnuftiga avvägningar och dra slutsatser 
om vilka konsekvenser hans val skulle medföra honom. Karl som gav Jo-
han glasen förklarade mycket tydligt innehållet i dem båda. Han går helt 
fri. Han kan inte heller belastas med det faktum att han gav Johan val-
möjlighet. Resultatet visade också att Karl som hade gett glasen hade ta-
lat sanning. Johan valde mot sitt bättre vetande. Friheten i sig är en god 
sak. Och här tror vi att de flesta håller med. (En del kritiker är dock re-
duktionister247, och då undrar man hur mycket av verklig frihet som 
finns)                 

 
247Med reduktionism förstår man en uppfattning enligt vilken allting i naturen kan 
härledas från mer fundamentala teorier. Analogt till detta har man tänka att även 
psykologiska och moraliska skeenden kan reduceras till fysiologiska processer i hjär-
nan.  
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 Låt oss återvända till den uppställda argumentationen. Den såg 
alltså ut på följande sätt: 

(11) Om det finns en allgod och allsmäktig Gud 
(12) vill han förinta det onda 
(13) kan han förinta det onda 
(14) det finns ondska och lidande i världen 
(15) alltså finns det ingen allgod och allsmäktig Gud 

Av diskussionen ovan om Guds frihet och äganderätt måste vi modifiera 
argumentationen genom att ta hänsyn till denna Guds egenskap och 
hans äganderätt till skapelsen.  

(16) Det finns en allgod och allsmäktig Gud 
(17) Gud vill och kan förinta det onda 
(18) Gud är fri  
(19) Gud äger allting 
(20) Gud får göra vad han vill med sin skapelse 
(21) det finns ondska och lidande i världen 
(22) Gud har valt att inte (än) förinta det onda 

I denna modifierade form visar argumentationen med all önskvärd tyd-
lighet att ondskan bara är ett övergående fenomen och ett problem som 
får sin lösning vid den tidpunkt som Gud väljer. Argumentet säger abso-
lut ingenting om Guds begränsningar och existens.248 
 
 

AVSLUT 

Vi kan avsluta vår diskussion kring det ondas problem och den kristna 
tron genom att konstatera att ondskans problem är ett verkligt problem 
för de troende, och av den enkla anledningen att Gud finns. Den kristnes 
övertygelse och livs- och världsförklaring ger en bra förklaring till det 
ondas problem. Vi brottas med den frågan dagligen. Det onda är dock 
bara ett tillfälligt, ett främmande element, i Guds skapelse. Som från 

 
248 Det finns mycket litteratur i denna komplexa fråga om Gud, det goda och det 
onda, men den är ofta svårtillgänglig för den som inte är hemma i filosofiskt resone-
mang. Här nämner jag bara två böcker: David Bagget och Jerry Walls, Good God, Ox-
ford University Press, 2011; Paul Copan, Is God a Moral Monster, Baker Books, 2011. 
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början fria varelser valde människan att trotsa Guds vilja. I sin godhet lät 
Gud människan leva vidare, dock under ”förbannelsen”. 
 Det ursprungliga goda är dock inte helt borta. Gud är god, och 
mycket av denna godhet präglar fortfarande skapelsen och mänskliga re-
lationer. Självuppoffring (altruism) är ett bra vägmärke om skapelsens 
ursprungliga godhet. Också lidandet är högst påtagligt i skapelsen och i 
de mänskliga relationerna. Gud kommer dock att göra slut på det onda 
när hans tid är inne. 
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Kapitel nio 

 

Människan, Guds avbild  
eller bara ett djur? 
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INLEDNING 

VEM ÄR JAG? Vad är en människa? Det finns många föreställningar om 
människan och hennes väsen. Den mest utbredda förställningen i dag är 
att människan är en produkt av en lång naturalistisk utveckling. Männi-
skan är ”Ett djur bland andra” som titeln till en modern bok uttrycker 
det.249 Men är det verkligen sant att människan är ingenting annat än ett 
djur bland andra djur? Frågan om människan är säkert lika viktig som 
frågan om Guds existens. I detta kapitel tar vi upp denna viktiga fråga. Vi 
börjar med den bibliska synen på människan. 
 
 

MÄNNISKAN: GUDS AVBILD 

I Första Mosebokens första kapitel (verserna 26-27) kan vi läsa att Gud 
skapade människan till sin egen avbild och med ett specifikt uppdrag, att 
ta hand om jorden. ”Gud sade: ’Vi skall göra människor som är vår avbild, 
lika oss. De skall härska över havets fiskar, himlens fåglar, boskapen, alla 
vilda djur och alla kräldjur som finns på jorden’. Gud skapade människan 
till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna 
skapade han dem.” 
 I kapitel två (verserna 7, 18-23) får vi en lite närmare beskrivning 
av hur människan skapades. Gud ”formade … människan av jord från 
marken och blåste in liv genom hennes näsborrar, så att hon blev en le-
vande varelse.” Skapelsen av människan är dock inte färdig än. Männi-
skan, dvs. Adam är ensam. Övriga djur skapade Gud parvis, han- och 
honkön. Bland alla djur fanns dock ingen som skulle vara Adams lika. Då 
skapar Gud kvinnan: ”Då försänkte Herren Gud mannen i dvala, och när 
han sov tog Gud ett av hans revben och fyllde igen hålet med kött. Av 

 
249 Boken är skriven av Nils Uddenberg, forskare i livsåskådningar, utgiven av Nya 
Doxa, 1993. Boken har en undertitel, ”Biologin och människans uppfattning av sin 
plats i naturen”. 
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revbenet som han hade tagit från mannen byggde Herren Gud en kvinna 
och förde fram henne till mannen.”250 Som man och som kvinna är båda 
var för sig och tillsammans Guds avbild. 
 Naturligtvis uppstår frågan: i vilken mening är människan Guds 
”avbild” och hans ”lika”? Det två ord som har använts i den hebreiska 
grundtexten är țselem och demuth. Ṭselem betyder just ”avbild” och an-
vänds också t.ex. om statyer.251 Människan är m.a.o. Guds ”staty” i bety-
delsen ”avbild”.252 Demut, uttrycker likhet och identitet, ”som Gud är, är 
människan”, skulle man kunna uttrycka det. Det bästa sättet att beskriva 
människans likhet med Gud är att tala om människan som en person, 
utrustad med Guds egenskaper, men i form av en ”kopia”. I Andra Mose-
boken (3:14) presenterar Gud sig själv som en person, ett ”JAG ÄR” (Jahve 
på hebreiska253). Bara en självmedveten person kan vara ett ”jag”.  
 Alla ovan nämnda och ytterligare många egenskaper (som vi ska 
återkomma till) är unika för oss människor. Alla försök att förklara män-
niskans ursprung måste kunna förklara dessa egenskapers uppkomst. 
Den bibliska berättelsen om människans skapelse ger oss denna förkla-
ring, och det finns ingen anledning att överge den. Bara i två betydelser 
är människan lik övriga varelser. Människan är gjord av samma materia 
som de övriga levande organismerna. Och i likhet med övriga djur är 
också hon en ”levande varelse”.254  

 
Människan som en ”levande varelse” 

Men vad betyder uttrycket ”levande varelse”? Ordet är översatt från 
hebreiskans nefes som ofta översätts ”själ”. I Nationalencyklopedin skri-
ver man bl.a. följande om ”själen”:  

Det finns många föreställningar om själen, men de kan indelas i två 
huvudkategorier. Enligt den ena kategorin är själen något substantiellt 

 
250 Första Moseboken 2:18, 21-22. 
251 Se t.ex. Fjärde Moseboken 33:52. 
252 Jämför 1 Moseboken 5:3 där det beskrivs hur Adam och Eva får en son som är 
”lik” Adam, hans ”avbild”. Här används samma ord. 
253 Andra Moseboken 3:14. 
254 Vi brukar ”dela upp” den levande naturen lite slarvigt i tre olika kategorier, växter 
som är levande men inte är organismer (kan inte förflytta sig), organismer (bakterier, 
maskar, småkryp) och varelser (djur, fåglar och människan). 
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som befinner sig i mentala tillstånd, dvs. som tänker, varseblir, dröm-
mer etc., men som kan tänkas existera utan dem, i tillståndet av med-
vetslöshet eller rentav före födelsen och efter döden… Enligt den 
andra kategorin är själen ingenting annat än summan av en individs 
mentala tillstånd; den blir då identisk med medvetandet eller psyket. 

Den första kategorin innefattar olika religiösa och filosofiska före-
ställningar om själen.255 Inom hinduismen och i den grekiska filosofin 
(platonismen) har själen betraktats som icke-materiell, evig och odödlig. 
Kroppen är i någon mening ett fängelse från vilken själen befrias när in-
dividen dör. Befrielse kan också vara en moralisk reningsprocess som 
äger rum redan under individens livstid. Denna sorts föreställning av sjä-
len kan spåras till det antika Grekland och framför allt till den stora filo-
sofen Platon. 
 I ett modernt bibliskt uppslagsverk sägs det följande om männi-
skan: Människan består av ”två självständiga entiteter som formar hela 
personen: (1) kroppen, som vid döden återvänder till jorden där den vän-
tar på uppståndelsen; och (2) icke-materiellt jag (”self” på engelska), 
som, om pånyttfödd, går till paradiset eller himlen; om inte, till platsen 
för de onda döda.”256 Med ”icke-materiellt jag” syftar man på själen.  
 Ganska tidigt kom denna platonska föreställning av själen in i den 
kristna teologin. Här hade kyrkofadern Augustinus en viktig roll. Han 
trodde att själen var en självständig entitet i människan som lämnar 
kroppen vid dödsögonblicket. När Augustinus mor dog vid 55 års ålder 
var Augustinus vid hennes dödsbädd. Han skriver: ”När hon legat sjuk i 
åtta dagar löstes hennes fromma och gudfruktiga själ från sin lekamen; 
hon var då femtiofem år gammal.”257 
 Den andra kategorin omfattas av den moderna synen på männi-
skan (som vi ska återkomma till). 
 
 

 

 
255 Det svenska ordets (”själ”) ursprung är oklart. Enligt Svenska Akademiens ordbok 
(nätupplaga) infördes det i det svenska språket troligen i o.m. kristendomens infö-
rande i landet. Ordet kan vara besläktat med det grekiska ordet för ”rörlig”, aíólos. 
256 Zondervan Illustrated Bible Dictionary (rev. ed.), 2011, s.1386-1387. 
257 Augustinus, Bekännelser, Nionde boken, XI 28, Artos, 2003. 
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Själen i den bibliska traditionen 

Den platonska föreställningen om själen är dock helt främmande för Bi-
beln. I artikeln om själen i Nationalencyklopedin skriver man följande om 
den bibliska synen på själen:  

I den hebreiska bibeln (vårt Gamla Testamente) däremot uppfattas sjä-
len som intimt förknippad med kroppen; den är livsprincipen knuten 
till blod, hjärta, lever och andedräkt men också bärare av känslo- och 
viljeliv. I Nya Testamentet (N.T.) möter i huvudsak samma syn, men 
alltifrån Augustinus har kristen teologi och bibeltolkning ofta varit 
starkt influerad av hellenistisk (platonsk) själsuppfattning.258 

Frågan är: har människan en själ eller är människan en själ? I några texter 
i Gamla testamentet används ordet ”blod” (som Nationalencyklopedin 
påpekar) som synonym till ordet själ. Till förbudet att äta blod ges denna 
förklaring i Tredje Moseboken (17:11,14):  

Ty varje varelses liv (nefes i grundtexten) är dess blod (dām i grundtex-
ten), och jag har gett er blodet (dām) för att ni skall stänka det på al-
taret och bringa försoning åt er själva. Blodet (dām) ger försoning, ef-
tersom det är livet (nefes)… Ty om varje varelses liv (nefes) gäller att 
blodet (dām) är dess liv. Därför har jag sagt till israeliterna att de inte 
får äta någon varelses blod, ty varje varelses liv (nefes) är dess blod 
(dām); var och en som äter av det skall utstötas.259  

Ofta används ordet själ om människan som helhet. T.ex. har Bibel 
2000 översatt ordet ”själ” (nefes) med ”mig” (Psalm 23:3); ”mitt” (Psalm 
25:1) osv.  
 Motsvarande ord i Nya testamentet är psyche, som betyder ”liv” 
och i överförd betydelse ”själ”. Själen är dock inte en fristående entitet (i 
platonsk mening) i människan utan används oftast om människan som 
helhet. T.ex. används ordet för att beskriva Jesu (persons) uppståndelse 
från de döda i Apostlagärningarna (2:27): ”Ty du skall inte lämna min själ 
(psyche) i dödsriket eller låta din helige (dvs. Jesus som person) möta 
förgängelsen.” Ordet kan också beskriva den inre människan som t.ex. i 

 
258 Nationalencyklopedin, Bra böcker, uppslagsordet ”själ” (band 16). 
259 I Nya testamentet, i Apostlagärningarna upprepas detta förbud, Apg. 15:28-29. 
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Lukasevangeliet (1:46; 2:35); Johannesevangeliet (12:27); Andra Petrus-
brevet (2:8) och på många andra ställen. 
 Många har misstolkat själen betyda något oförstörbart, ”odödligt” 
(som Augustinus ovan), och därmed någonting gudomligt i människan. 
Denna föreställning var mycket utbredd i antikens Grekland. Ingenstans 
i Bibeln finner man dock något stöd för denna tanke. Enligt Bibeln är 
endast Gud” odödlig”, ”som ensam är odödlig”, så som aposteln Paulus 
uttrycker det i Första Timotheosbrevet (6:16). Allt annat är dödligt. När 
människan dör, dör hon i sin helhet. När Jesus talar om sin kommande 
död, talar han inte om själens eller kroppens död utan sin död som per-
son. Han använder personpronomenet ”han”, ”honom” om sig själv.260  
 
 

DET ”IMMATERIELLA” I MÄNNISKAN 

Det finns dock något immateriellt i människan. Hon är inte bara av ma-
teria. Vi nämnde tidigare att människan är en person. Varje individ är en 
unik person och har en unik personlighet. I dag vet vi att våra materiella 
kroppar hela tiden förnyas. För ca vart sjunde år förnyas våra materiella 
kroppar så gott som helt. Ingen av oss består av samma materia, av 
samma atomer och molekyler, som vi var för – säg – 20 år sedan.261 Men 
personen och personligheten förblir densamma. Hur är detta möjligt? 
Personen och personligheten tycks i någon mening ”rida” på materian 
och förbli densamma under årens lopp. Hur kan vi t.ex. komma ihåg sa-
ker som vi gjorde när vi var barn när ingenting av denna materia (celler 
där minnen ”lagras”) från den tiden finns kvar i oss! Minnena tycks också 
i någon mening vara icke-materiella. Det tycks m.a.o. vara ganska klart 
att någonting i oss inte är av materia även om den inte är oberoende av 
materian. Det bästa sättet att beskriva detta ”någonting” är kanske det 
tidigare använda begreppet ”jag”. Jaget omfattar självmedvetandet, per-
sonligheten, förmågan till abstrakt tidsuppfattning, reflektionen över 
moraliska beslut och mycket mer. Och när vi gör något så är det ”jaget” 
som är verksamt. ”Jag tänker”, ”jag springer”, jag skriver”, osv. Även om 
det är hjärnan där tänkandet pågår så är det min hjärna som tänker. Och 

 
260 Läs Matteusevangeliet 17:22-23. 
261 Charles Taliaferro, ”Human nature, personal identity, and eschatology” i Jerry L. 
Walls (ed.), The Oxford Handbook of Eschatology, 2008, s. 538. 
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när ”jag skriver” är det naturligtvis fingrarna som slår på tangenterna. 
Men återigen är det mina fingrar som slår på tangenterna. Vad detta 
”min” och ”mina” syftar på är svårt att ha någon klarhet över. Så mycket 
vet vi att det har med vårt medvetande att göra, men hur? Och vad är 
medvetandet? Det tycks vara en paradox att vi i ett lagbundet universum 
kan göra fria val. Vårt medvetna ”jag” tycks överskrida tidens, rummets 
och materians begränsningar! Bruce Rosenblum och Fred Kuttner skri-
ver: ”Även om vi påverkar den fysiska världen genom våra medvetna fria 
val, kommer den enda yttre observerbara effekten av en medveten fri 
vilja indirekt genom våra muskler som fysiskt rör vid tingen. Vårt med-
vetande kan betraktas som inneslutet i vår kropp.”262 ”Jaget i oss” skulle 
vi kunna uttrycka det! På ett plan är jaget fritt från materians bundenhet, 
på ett annat plan är det beroende av materian. Jaget tycks inte styras av 
materian, medan materian kan styras/påverkas av jaget. 
 Den bibliska synen på ”jaget” som en avbild av Guds eviga jag ger 
en bra och tillfredställande förklaring till detta mysterium och denna pa-
radox. Som person, som ett medvetet jag, kan människan styra och på-
verka den materiella världen. Denna relation ger starka indicier på att 
människan är mer än bara en anhopning av materia. Människans med-
vetenhet, hennes person, hennes ”jag” är dock oerhört svårt att komma 
åt. Kanske förblir vårt ”jag”, vårt innersta väsen, oupptäckt som John 
Horgans boktitel The Undiscovered Mind (”Det oupptäckta innersta”, 
fritt översatt) antyder.263  
 
 

JAGET OCH DÖDEN 

Naturligtvis frågar vi nu: vad händer med detta ”jag” vid döden? Det finns 
många föreställningar och gissningar. En del tror att ”jaget” lämnar krop-
pen för att ingå en annan form av existens. Denna uppfattning är vanlig 
inom österländska livsåskådningar. Bland kristna är tron att ”själen” (de 
frälstas) går till paradiset och de icke-frälsta döms till evig förtappelse 
vanlig.  

 
262 Bruce Rosenblum, Fred Kuttner, Quantum Enigma. Physics Encounter Conscious-
ness, Oxford University Press, 2006, s. 33. 
263 John Horgan, The Undiscovered Mind, Free Press 1999. 



- 121 - 
 

Det bibliska svaret om jaget och döden 

Det bibliska svaret om döden är klart. Jaget ”somnar” och ”sover” när in-
dividen dör och är död. Om sin vän Lasaros, som hade dött, säger Jesus: 
"Vår vän Lasaros sover, men jag går dit för att väcka honom." (Johanne-
sevangeliet 11:11) I ett annat sammanhang möter Jesus en man (en syna-
gogföreståndare) vars dotter håller på att dö. När Jesus och de andra 
kommer till synagogföreståndarens hem möter de den gråtande folkho-
pen. Flickan hade dött. Lukas (8:52-53) skriver: ”Alla grät och höll döds-
klagan över henne. Men Jesus sade: ’Gråt inte! Hon är inte död, hon so-
ver.’ Då skrattade de åt honom, de visste ju att hon hade dött.”  
 Observera vad Jesus säger om Lasaros, ”Lasaros sover”. Om flickan 
säger Jesus, ”hon sover”. De två orden i grundspråket som används här 
är koimāo (Johannesevangeliet) och katheύdō (Lukasevangeliet) som 
båda betyder just sömn.264 Jesus säger inte att bara kroppen skulle ha 
dött, ”somnat in”. Personen har dött, somnat in. Lärdomen av sömnen 
som bild på tillståndet i döden tycks vara följande: varje kväll lägger vi 
oss och somnar. Vi sover. Personen sover. Jag sover. Vi befinner oss i ett 
tillstånd av omedvetenhet. Vi vet ingenting om den yttre världen. Vi upp-
fattar inte tidens gång. När vi vaknar igen, kommer vi tillbaka till med-
vetandet. Jag blir ”levande” igen. Personen vaknar till liv igen. Det som 
är viktigt att förstå är att under sömnen förblir personen densamma. Vi 
tvekar inte om vi är samma personer som lade oss kvällen innan när vi 
vaknar morgonen därpå. Vi kommer ihåg händelser som ägde rum dagen 
innan, eller för flera veckor sedan – ja t.o.m. saker som hände för flera år 
sedan, men vi kommer inte ihåg någonting av det som har hänt under 
natten medan vi sov (om vi inte har drömt). 
 På samma sätt som vår person och personlighet bevaras under 
normal sömn så bevaras vår person och personlighet under dödens 
sömn. Vi vet bara inte hur detta sker. Men så mycket vet vi att de troen-
des liv är sammankopplade med Jesu liv.265 Den troendes liv, hennes per-
son och personlighet bevaras i Jesus. Johannes skriver i sitt Första brev 

 
264 I följande texter används samma grekiska ord om vanlig sömn, Matteusevangeliet 
8:24; 13:26 (katheύdō); Matt. 28:18; Luk. 22:45 (koimāo). 
265 Läs t.ex. Johannesevangeliet 5:24; 6:47,51,57,58; 14:6; 17:3; Filipperbrevet 1:21; 
Första Johannesbrevet 5:12,20. 
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(2:24): ”Bevara det ni har hört från början. Om det ni har hört från början 
finns i er förblir också ni för alltid bevarade i Sonen och i Fadern.” 
 Den icke-troende sover på samma sätt, men hennes liv, ”perso-
nen”, är inte bevarat med Jesus. När Jesus kommer, kommer han att upp-
väcka alla från dödens sömn. De som tillhör honom uppstår till ett evigt 
liv. De som inte tillhör honom uppstår till dom. Jesus är mycket klar på 
denna punkt. I Johannesevangeliet (5:28-29) säger han följande: ”Var inte 
förvånade över detta. Den stund kommer då alla som ligger i sina gravar 
skall höra hans röst och gå ut ur dem; de som har gjort det goda skall 
uppstå till livet, och de som har gjort det onda skall uppstå till domen.” 
Båda kategorierna av människor har samma liv från skapelsen. Men bara 
den troende, pånyttfödda människan, har evigt liv som Gud har gett som 
en gåva i Kristus. Johannes skriver i sitt Första brev (5:11-12): ”Gud har 
gett oss evigt liv, och det livet finns i hans son. Den som har hans son har 
livet.” 
 När Jesus uppstod från de döda var han samma person (dock för-
härligad). Lärjungarna hade svårt att tro att det verkligen var samma Je-
sus de hade umgåtts med tidigare, före hans död. För att bevisa att han 
var samma person visar han dem sina händer. ”’Se på mina händer och 
mina fötter, det är jag och ingen annan. Känn på mig och se på mig, en 
ande har inte kött och ben, och det kan ni se att jag har.’ Och han visade 
dem sina händer och fötter.” (Lukasevangeliet 24:39-40266) Observera 
Jesu ord: ”det är jag”. Samma person med samma personlighet hade upp-
stått från de döda! Jesu person och hans personlighet hade bevarats un-
der dödens sömn. 
 Döden är med andra ord ett tillstånd av sömn, men det är inte ett 
tillstånd av icke-existens. Den kristna synen på människan är inte en 
materialistisk och reduktionistisk syn (se nedan) där människan reduce-
ras till materia.  
 Låt oss sammanfatta den bibliska synen på människan. Männi-
skan har skapats till Guds avbild och till hans likhet. Människan är en 
person som i sitt väsen bär Guds egenskaper. Till skillnad från Gud är 
människan dödlig, ofullkomlig, inte allvetande etc. Hon är bara en svag 
kopia av sin Skapare. Men som sådan har människan ett oändligt värde 

 
266 Vi har kursiverat personpronomina för att poängtera denna personaspekt som är 
så typisk för både Gamla och Nya testamentets syn på människan. 
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oavsett bakgrund, grupptillhörighet, ekonomisk ställning etc. Den bib-
liska människosynen är en personalistisk syn. 
 
 

BRUSTEN AVBILD 

Även om människan är Guds avbild är bilden inte längre hel. Människan 
missbrukar ofta de gåvor hon är utrustad med. Orsaken till detta miss-
bruk beskrivs i Bibeln som synd. Människan är m.a.o. en moraliskt fallen 
varelse. Människans ”hjärta”, dvs. hennes innersta väsen är ofta ont. ”Ty 
från hjärtat kommer onda tankar, mord, äktenskapsbrott, otukt, stöld, 
mened, förtal”, som Jesus säger i Matteusevangeliet (15:19). Synden har 
gjort att människans liv är kluvet. Hon vill och kan göra det som är gott. 
Men hon kan – och också vill – göra det som är ont. Mänsklighetens 
historia och den enskilda människans liv är en ständig kamp mellan det 
goda och det onda i hennes väsen. Även om människan är en fallen va-
relse har inte hennes i skapelsen givna moral- och andra förmågor helt 
blivit förstörda. Alla människor – oavsett livsåskådning – är utrustade 
med dessa förmågor. 
 
 

MÄNNISKAN OCH UTVECKLINGSLÄRAN 

En helt annan uppfattning av människan får vi genom den moderna ut-
vecklingsläran. Enligt den är människan en produkt av en lång utveckl-
ing från den första encelliga organismen till människan. Människan är 
därmed genetiskt släkt med alla levande organismer, både djur och väx-
ter. Denna uppfattning får kolossala konsekvenser för människosynen. 
Man talar om en reduktionistisk människosyn. Människans värde och 
värdighet reduceras till djurens nivå och i det mest extrema fall till ma-
teria. Människan är inte i någon absolut mening mer unik och än en go-
rilla, en tall, en koltrast eller en fluga. Hon är inte heller mer värd än en 
katt eller en varg (även om också de som har reduktionistisk människo-
syn tycker att det är mer fel att skjuta en människa än en varg eller en 
katt).  
 Människans förmodade släktskap med andra organismer förs ofta 
fram som ett vetenskapligt bevisat ”faktum”. Detta ”faktum” illustreras 
ofta med hjälp av grenar i ett ”evolutionistiskt släktträd” där alla levande 
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organismer kopplas ihop med hjälp av ”grenar”. Detta ”släktträd” existe-
rar dock bara i evolutionisternas fantasi som sedan överförs med hjälp av 
konst till en synlig bild. Bilden motsvarar m.a.o. inte verkligheten! Det är 
oerhört viktigt att vi håller fantasin och verkligheten åtskilda.267  
 I dag är det helt oomtvistat (även om vissa evolutionister katego-
riskt hävdar det motsatta) att det inte finns någon gradvis utveckling från 
en aplik urform till människan. Det finns fynd av benrester, men att för-
söka arrangera dem till en snygg evolutionär serie har visat sig vara 
”mycket svårt… så gott som omöjligt”, som Ernst Mayr uttrycker det.268 
Samma förhållande gäller mellan apor och apor (t.ex. mellan gorilla och 
schimpans, eller schimpans och orangutang etc.). Detta gäller också i det 
fossila materialet. T.ex. är den ”äldsta” upptäckta fossila orangutangen 
mycket lik de nu levande.269 
 

S.k. bevis för människans utveckling 

Men låt oss titta lite närmare på hur evolutionister resonerar kring män-
niskans ursprung från aplika ”föräldrar”.  
 Vanligtvis lägger man fram fyra ”bevisområden”. För det första är 
vi av samma materia, för det andra finns det yttre likheter. För det tredje 
finns det en genetisk likhet mellan oss och apor, och sedan beteendet. 
Jämförelsen mellan människan och aporna görs ofta. ”Människan och 
aporna är … nära släkt och delar en lång, gemensam utvecklingshistoria. 
Den är synlig inte bara i en rad fysiska likheter och i vårt arvsmaterial 
utan även i vårt beteende, som uppvisar många likheter”, skriver man i 
Livets utveckling.270 

 

 
267 Biologen Jonathan Wells i Icons of Evolution (kap. 11) har en bra sammanfattning 
av myten om människans evolution, Regnery Publishing, 2000. 
268 Ernst Mayr, What Evolution Is, Basic Books, 2001, s. 238. Mayr var en av de le-
dande personligheterna bakom den moderna evolutionsteorin som ibland kallas för 
neodarwinism. 
269 http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/2823245.stm. Utifrån den bibliska 
skapelseberättelsen kan det inte finnas mellanformer mellan dessa organismer som 
skapades samtidigt. Gång på gång blir den bibliska skapelsemodellen bekräftad ge-
nom fynden! 
270 Lotte Juul Nielsen (chefsredaktör), Livets utveckling, 2008/2009, Bonnier Publicat-
ions International AS, sida 78. 
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Kritik av bevisföringen 

Det faktum att människor och övriga organismer i skapelsen består av 
samma materia har inget bevisvärde. ´När det gäller det andra argumen-
tet, frågar vi: På vilket sätt skulle yttre likheter tyda på ett biologiskt släkt-
skap? Det enkla svaret är: inte på något sätt! När man hävdar att yttre 
likhet tyder på ett gemensamt ursprung, argumenterar man i cirkel. På 
frågan varför har människan och schimpansen yttre likheter? är svaret: 
de har ett gemensamt ursprung. På frågan hur vet man att schimpansen 
och människan har samma ursprung? är svaret: yttre likheter tyder på 
detta. Att argumentera i cirkel är helt värdelöst i vetenskapliga samman-
hang.271 
 För att belysa det felaktiga i det evolutionistiska resonemanget 
kan man använda analogier. Låt oss ta traktor, lastbil och personbil som 
ett exempel. Av dessa tre fordon är personbil det äldsta. Den gemen-
samma ”urformen” till dessa skulle man kunna betrakta det första ång-
drivna fordonet som vi kan kalla för ”urfordonet”. Först ”utvecklades” 
personbilen, sedan kom lastbilen och sist traktorn. Eftersom personbilen 
är äldst borde både lastbilen och traktorn ha utvecklats ur personbilen. 
Så är dock inte fallet. Vi har aldrig funnit övergångsformer mellan dessa 
fordon. Alla fordonen har sin egen historia. ”Urfordonet” i sin tur har inte 
heller utvecklats från någonting ännu mer ”primitivt”. Det har inte heller 
uppstått av sig självt av råvaror det består av. Bakom ”urfordonet”, per-
sonbilen, lastbilen och traktorn ligger människans intelligens, dvs. män-
niskans skaparförmåga.  
 Vi finner samma sakförhållande i naturen. Schimpanser och män-
niskor har sin egen historia. Ganska nyligen (2005) gjorde man det första 
fyndet av schimpansfossil. Fyndet består av bara tre (eller kanske av fyra) 
tänder.272 Fyndet tyder på att schimpanserna har varit oförändrade.273 
Från samma område (i östra Afrika) har man hittat fossila rester av män-
niskor. Det betyder att redan då för över en halv miljon år sedan (enligt 
den evolutionistiska tidskalan) levde schimpanser och människor sida 
vid sida. Fossila rester av orangutang är relativt många. Orangutangen 

 
271 Cirkelresonemang kallas ofta i vetenskapliga sammanhang för tautologier. 
272 http://www.newscientist.com/article/dn7917-first-convincing-chimp-fossil-disco-
vered.html. 
273 http://www.msnbc.msn.com/id/9145721/ns/technology_and_science-sci-
ence/t/first-ever-chimpanzee-fossils-found/. 
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har inte heller utvecklats till någonting annat. Också fossila fynd (några 
få tänder) av gorilla tyder på att de alltid varit gorillor. Detta sistnämnda 
fynd har åter inneburit att man får revidera föreställningarna om männi-
skans förmodade utveckling, som Berhane Asfaw (en av upptäckarna) 
säger: ”Grundat på denna nya information måste splittringen (som ledde 
t.ex. till människan) ha ägt rum för mer än 10 miljoner år sedan. Tidigare 
hade man daterat denna splittring till 5-6 miljoner år sedan. Det betyder 
att informationen i alla läroböcker måste skrivas om."274 
 När det gäller schimpansen och människan har deras yttre likhet-
ers betydelse ofta grovt överdrivits. Det är t.ex. bara människan som är 
upprättgående. Alla apor går på alla fyra ben. Schimpansens hjärnstorlek 
är bara en tredjedel av människans. Schimpansens fötter är väldigt an-
norlunda uppbyggda. De är uppbyggda för att klättra. Schimpansen sak-
nar alla de mentala egenskaper som är unika för människan. Schimpan-
ser är helt enkelt djur i samma betydelse som en katt och en häst är djur.  
 Men låt oss återgå till boken Livets utveckling och påståendet om 
den genetiska likhetens betydelse samt likheter i beteendet. Påståendet 
med genetisk likhet lider återigen av det cirkulära resonemanget. Evo-
lutionen sägs förklara den genetiska likheten och samtidigt används den 
genetiska likheten som bevis för evolution!  
 Under många år har man upprepat att människans och schimpan-
sens genetiska likhet är ca 98-99 %. Faktum är dock att man har fått börja 
revidera siffran. I en kort artikel i Scientific American (dec. 2006) fick 
man läsa följande: Genom att använda nyare och förfinade mätmetoder 
kunde forskare “rapportera att schimpansen och människan delar endast 
94% av sina gener, inte 98 till 99 procent som ofta anges.”275 I en artikel 
nyligen i tidskriften Nature redogör man för ytterligare nya resultat. För 
första gången har man kunnat göra en jämförelse mellan schimpansens 

 
274 http://www.cbc.ca/news/technology/story/2007/08/22/tech-fossil070822.html. 
Läroböcker rediceras dock sällan. Samma föråldrade, och ofta felaktiga, ”kunskaper” 
om människans förmodade förfäder förmedlas till ungdomar utan att man ifrågasät-
ter dessa ”kunskaper”. Idag tror man inte längre att t.ex. neandertalmänniskan skulle 
ha tillhört den utvecklingslinje som ledde till människan. Man tror att den moderna 
människan och neandertalare kunde få barn tillsammans. http://www.washington-
post.com/wp-dyn/content/article/2010/05/06/AR2010050604423.html 
275 http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=human-chimp-gene-
gap-wide. 
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och människans Y-kromosom. Resultatet blev chockerande. Skillnaden i 
totalt antal gener i Y-kromosomen visade sig vara hela 53 %!276 

Ganska nyligen har Kevin Laland påpekat vad som är det grund-
läggande felet med denna sorts statistisk. Han skriver: 

Den kanske mest missförstådda statistiken inom vetenskapen är att 
människor och schimpanser skulle vara till 98,5 procent genetiskt 
lika. För många människor innebär denna statistik att schimpans 
skulle vara till 98,5% lik människan, eller att 98,5% av schimpansge-
nerna fungerar på samma sätt som våra, eller att skillnaderna mellan 
människan och schimpanser kan tillskrivas till 1,5% genetisk skillnad. 
Alla sådana slutsatser är grovt felaktiga.277 

 
För att läsaren skulle förstå poängen i resonemanget tar Laland två språk 
(tyskan och engelskan) som ett illustration 

När vi betraktar deras symboliska former (dvs. använda bokstäver), är 
dessa två Indoeuropeiskaa språk identiska, även om tyskan använder 
umlaut [dvs. ü], något som igenkänns med två prickar över vokalen 
och som ändrar dess uttal. Det skulle vara ren vanföreställning att 
hävda att alla skillnader mellan dessa två språk kan tillskrivas umlaut, 
eller att en engelsktalande skulle behärska tyskan bara genom att be-
härska reglerna för användning av umlaut. Skillnaderna mellan dessa 
två språken har att göra hur bokstäverna används [i respektive språ-
ken], hur bokstäver kombineras till ord och meningar, än till skillna-
der i de fonologiska elementen. Så är det med gener.278 

 
Mitokondria Eva 

Under senare tid har frågor kring mitokondrisk Eva skapat stor upp-
märksamhet. Frågan är följande. Alla människor ärver sitt mitokondria 
från sin mamma. Utifrån detta faktum har man dragit den slutsatsen att 
alla människor har en gemensam ”moder” från vilka alla människor 

 
276 Vol 463 | 28 January 2010 | doi:10.1038/nature08700. 
277 Kevin L. Laland, Darwin’s Unfinished Symphony, Princenton University Press, 
2017, s. 16. 
278 Laland, 2017, s. 18. 
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härstammar.279 Därför termen ”mitokondrisk Eva”. När denna ”Eva" 
levde skapade naturligtvis många debatter. ”Den mest radikala versionen 
av RH [Replacement Hyphothesis] kallad ’Noah’s Ark” eller ’Mitokondria 
Eva hävdar att alla moderna människor är avkommor till en enda 
kvinna.”280 Och som bekant levde Noa bara några tusen or sedan. 
 Naturligtvis har evolutionister inte kunnat acceptera detta utan 
har försökt förklara (eller snarare bortförklara) detta enkla faktum med 

ofta mer eller mindre spekulationer grundat på olika matematiska mo-
deller. Problemet med dessa evolutionistiska (bort)förklaringar är att 
den mäta mutationshastigheten (som används för att ta reda på när 

 
279 Francisco J. Ayala and Camilo J. Cela-Conde, Processes in Human Evolution (sec. 
ed.), Oxford University Press, 2017, s.418. 
280 Ayala, Cela- Conde, 2017, s. 418. 
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denna ”Eva” levde ger stark stöd för att denna Eva levde faktiskt bara 
några tusen år sedan.  
 När man hänvisar till Eva och Noa är det lite vilseledande. Eva 
levde ca 2000 före Noa. Det är rättare att säga att alla nulevande männi-
skors mitokondria kan härledas till Noas tre sonhustrun (se figuren på 
föregående sida). I dag kan man dela mänskligheten i tre mitokondriala 
halogrupper, L, M och N. Dessa i sin tur kan delas till undergrupper. Var-
för just i tre huvudgrupper? Svaret är enkelt. Alla människor 
mitokondrial DNA kan härledes till Noas tre sonhustrun.  

”Konsekvenser för människan härstamning från moderns sida enligt 
denna modell (skapelsemodell) är klar. Eftersom mtDNA (mitokond-
risk DNA) ärvs från modern och inte från fadern, hade Noas tre söner 
ärvt sina mtDNA från Noas hustru. Men dessa sekvenser skulle inte gå 
vidare. Dessa män kunde inte föra vidare sina mtDNA sekvenser till 
sina barn utan de skulle ärva mtDNA sekvenser från dessa tre mäns 
fruar.”281 
 

De föreställda evolutionära ”anfäderna” till människan 

De flesta av oss känner åtminstone till namnen till några av de förmo-
dade evolutionära övergångarna till oss människor som t.ex. australipet-
hicus afarensis (Lucy), homo erectus, homo habilis, neandertalmänniskan 
etc.282 Dessa ”namn” får ofta ”ansikten” genom konstnärliga teckningar 
och modeller som förmedlas till den breda allmänheten i form av ”foto-
grafier”. Dessa konstverk är mycket bedrägliga eftersom det bakomlig-
gande faktamaterialet oftast består av ett fåtal benrester (ofta från olika 
individer) utifrån vilka man sedan försöker återskapa den varelse man 
tror sig ha funnit. Man ska också komma ihåg att forskarna vill finna det 
man söker efter.  

 
281 Nathaniel T. Jeanson, Replacing Darwin. The New Origin of Species, Master Books, 
2017,s. 191 
282 Numera har vi fått många ”nya namn” på denna lista. En sådan ”lista” av de viktig-
aste ”namnen” finns i Ann Gibbons bok The First Human, Doubleday, 2006. I boken 
G.J. Sawyer, Viktor Derek, The Last Humans utgiven av Yale University Press 2007 
presenterar man 22 (föreställda) försvunna föregångare för den moderna männi-
skan. Bilderna på dessa 22 ”föregångare” är oerhört skickligt gjorda.  
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 Problemet (utöver det bristande materialet) som uppstår i försö-
ket att återskapa s.k. ”mellan”- eller ”övergångsformer” är följande: Hur 
såg mjukdelarna ut? Mjukdelarna bevaras som bekant inte som fossil. Ur 
bristfälliga benbitar är det oerhört svårt att föreställa sig hur mjukde-
larna såg ut. I inledningen till boken The Least Human skriver Ian Tat-
tersall (en ledande paleoantropolog) följande: ”Ursprunget till vår egen 
hominidae familj är inte speciellt klart, delvis därför att vi egentligen inte 
har någon idé hur de allra tidigaste hominiderna borde ha sett ut, delvis 
därför att det fossila materialet från den avgörande perioden från 8 mil-
joner år till 6 miljoner år sedan är mycket bristfälligt.”283 
 Brist på material gäller inte bara den tidiga perioden Tattersall 
skriver om. Man brottas med samma problematik också när det gäller en 
”nyare” tid. Ett bra exempel på detta är ”Lucy” (kanske den mest kända 
av alla fynd). Det finns ett stort antal ”bilder” på Lucy, men faktum är att 
Lucys ”skalle aldrig blev funnen”, som Donald Johanson, en annan le-
dande paleoantropolog skriver.284 Hur vet man då hur Lucys huvud och 
ansikte såg ut när man inte har hittat hennes skallben (de övriga skelett-
delar man har hittat liknar mycket en modern schimpans skelett)? Det 
enkla svaret är att man inte vet!  
 Den moderna konsten kring människans förmodade föregångare 
har blivit så skicklig att konstnärerna t.o.m. kan skapa varelser med ”per-
sonlighet” som Ian Tattersall uttrycker det i The Last Human.285 Han på-
minner oss dock om att den förmodade människans utvecklingshistoria 
är en ”stor såpopera” som framförs med hjälp av dessa oerhört duktiga 
konstnärer.286 Man bör också komma ihåg att människans s.k. föregång-
are kommer från olika världsdelar och länder. Den viktiga, vetenskapliga 
frågan lyder då: hur kan man veta att dessa spridda fynd av benbitar 
hänger biologihistoriskt ihop med varandra? Det enkla svaret är åter: vi 
kan inte veta! 
 Tron på människans evolution är en idé som ligger utanför alla 
möjligheter att kontrollera. Tron på människans evolution är en tro på 
en historisk process som varken kan observeras eller testas! 

 
283 Ian Tattersall i The Last Human, s. 19. När vi här nämner dessa långa tidsepoker 
gör vi det bara för att visa vad olika författare tror.  
284 Donald C Johanson i The Last Humans, s. 16. 
285 Sida 23. 
286 Ian Tattersall i The Last Humans, s. 23. 
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Vetenskapliga observationer kan äga rum bara här och nu. Vi kan aldrig 
flytta oss tillbaka i tiden för att se hur det var i det förgångna.  
 Om du bäste läsare däremot går ute på stan, eller där det finns 
människor, för att observera människans evolution så måste vi göra dig 
besviken. Det spelar ingen roll i vilken världsdel du befinner dig. Du 
kommer aldrig att observera någon form av evolution!287 
 Observationer och tester är essensen i den experimentella veten-
skapen. När det gäller människan förökar hon sig som alla andra varelser 
inom de gränser hennes genetiska förutsättningar sätter. Det finns inga 
observerade undantag! Det finns inga utförda experiment som skulle 
tyda på människans utveckling.  
 När det gäller generna (arvsmassan) bör man komma ihåg att den 
genetiska informationen som finns i människans gener har ett enda syfte: 
att producera en vuxen människa som i sin tur kan föra ”arten” vidare. 
Alla organismers arvsmassa (den genetiska informationen) är artspecifik. 
Denna artspecifika information är förprogrammerad i generna. Vi tar det 
som en given sak att människor föder nya människor, att tallar produce-
rar nya tallar, att schimpanser föder nya schimpanser o.s.v. Det finns inga 
observerade undantag, 
 Trots all intensiv forskning kring människan kan vetenskapen inte 
ge svar på människans uppkomst. ”Den tuffaste (hardest) frågan är 
sålunda: vad är det som gör oss till människor?” frågar man i en artikel i 
Nature.288 Och i en ytterligare artikel beskriver man hur forskarna, med 
hjälp av datasimulerade modeller, grundade på kunskaper om männi-
skans kända historia och geografi, fann ”att en individ som är den gene-
tiska föregångaren till alla nu levande människor existerade bara för 
några få tusen år sedan.”289  
 Den bibliska berättelsen om människans skapelse bara för några 
årtusenden sedan tycks inte i den slutliga analysen vara så långt ifrån 
verkligheten! Naturligtvis behöver vi inte lägga någon särskilt stort vikt 
vid ”nyheter” som dessa. Alla nyheter om människans förgångna är spe-
kulativa och modellberoende. Folk (forskarna medräknade) väljer ofta 
den nyhet som passar bäst för deras föreställningar.  
 

 
287 Davis Stove, Darwinian Fairytales, Askhate, 1995, s. 1. 
288 Vol 437| 1 September 2005| doi:10.1038/nature04072. 
289News and Views Nature 431, 518-519 (30 September 2004). Kursivstil tillagd. 
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Människans unika egenskaper 

Hur är det då med beteendet? Har människan och schimpansen ett be-
teende som skulle tyda på ett gemensamt ursprung? Inte alls. Här har 
forskarna underskattat olikheter i beteendet. Kom ihåg att schimpansens 
beteende är schimpansens beteende och människans människans. För att 
få en realistisk och sanningsenlig bild på frågan låt oss lyfta fram det som 
är typiskt för människans beteende.  
 Det unika för människan är att hon är en kulturskapande varelse. 
”I vid mening avser kultur resultatet av all mänsklig verksamhet.”290 Den 
första grundläggande egenskap som krävs för kultur är rationalitet och 
symbolspråk. Rationalitet innebär bl.a. ”förnuftighet, ofta i betydelsen att 
man medvetet och metodiskt väljer de bästa medlen för att uppnå sina 
mål.”291 Språket som bekant är helt unikt för människan.292  
 Människan använder oerhörda resurser till att skapa kultur. Hon 
skapar musik, konst, teater; hon bygger hus, bilar, datorer etc. Hon sitter 
i sin bil och kör till affären för att handla. Hon kör också gräsklippare, 
hon cyklar, flyger, hoppar tresteg och höjd, kastar spjut, springer mara-
ton, skapar matematiska ekvationer, tar rationella beslut. Hon tillverkar 
kläder, beundrar skönhet och vill själv se attraktiv ut. Människan skapar 
vetenskap, försöker återskapa historia, hon vill komma upp i rymden, 
forska sin miljö, hon vill skydda och bevara sin miljö, men hon kan också 
förstöra; hon skapar förstörelseredskap, atombomber, missiler, handva-
pen; hon släktforskar, funderar över sina moraliska beslut, funderar över 
sin död, ställer frågor om existensen. Hon älskar och vill bli älskad. Hon 
upprättar rättväsendet. Hon vill hjälpa de nödlidande, strävar efter olika 
värden i tillvaron, etc. etc. Listan över människans unika beteenden är 
lång. Ingenting av detta finner vi hos schimpanser! De ”likheter” som finns 
i beteendet är triviala. Ofta tar man upp schimpansens beteende som 
flockdjur och talar om schimpansens ”sociala” beteende. Men också var-
gar och många andra djur är flockdjur som visar ”socialt” beteende. Men 
kom ihåg att det fortfarande är schimpansens (och vargars och andra 
djurs) och människans beteende vi talar om. Det händer så lätt att man 
förmänskligar djurens beteende. Man talar ofta om antropomorfismer, 

 
290 Nationalencyklopedin http://www.ne.se/kultur/1191561.  
291 Nationalencyklopedin http://www.ne.se/rationalitet. 
292 Dean Falk, The Fossil Chronicles, University of California Press, 2011, s. 27. 
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dvs. att man tillskriver djur mänskliga egenskaper (eller lika ofta och fel-
aktigt människans djuriska egenskaper).  
 

 

AVSLUT 

Det är många falska föreställningar som sprids om människan. En 
av dem är tron på människans odödlighet. Genom denna tro ”gu-
domliggörs” människan i någon mening. En annan är tron på att 
hon bara är ett djur bland andra djur. Genom denna tro reduceras 
människan till ett djur och därmed reduceras hennes värde och 
värdighet till djurens nivå. 
 Diskussionen ovan har visat att människans ursprung och 
hennes unika egenskaper kan bäst förklaras utifrån Bibelns skap-
elseberättelse. Människan är en medveten och självmedveten per-
son. Hennes säregenskaper som kulturskapande varelse är helt 
unika jämfört med vad vi annars finner i skapelsen. Gud skapade 
människan från jordens stoft, till sin egen avbild. Människan är 
Guds medskapare, men hon kan skapa bara från redan existerande 
materia. Som Guds avbild kan människan beskrivas som deus spe-
cies, ”Guds art”.  
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Bibelns stora profetior 
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INLEDNING 

VI MÄNNISKOR ÄR intresserade av framtiden. Många statliga och kommu-
nala myndigheter tillsätter olika framtidskommittéer. Det är dock väl-
digt svårt för människan att sia om det som ska komma. Ett av modeor-
den i dag är ”hållbar” när man talar om framtiden. Ordet används flitigt 
framförallt när man talar om ett ”hållbart ekosystem”. Vi bör också sträva 
efter en ”hållbar energiförsörjning”, ”hållbar skogshållning”, ”hållbart 
jordbruk”, ”hållbar utvecklig av jordens klimat”. Vi bör också sträva efter 
”en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling” osv. osv. Ordet har blivit 
så populärt att det redan har förlorat sin innebörd. Begreppet ”hållbar 
utveckling” myntades 1981 av den amerikanska miljövetaren och förfat-
taren Lester Brown.  
 Men varför vill människor planera för framtiden? Varför bry sig 
om framtiden om allting i universum bara är en frukt av en oplanerad 
naturalistisk slump utan mål och mening, som den moderna människan 
tror? Ja, varför? Den som tar Bibeln på allvar vet svaret! All mänsklig strä-
van för en hållbar framtid är bara ett eko från skapelsen. Gud gav män-
niskan uppdraget att ”bruka och vårda” skapelsen.293 Men någonting gick 
fel. Människan vände Gud ryggen, men ville inte erkänna det. Sedan dess 
har människan missbrukat och slösat bort Guds skapelsegivna gåvor. 
 Insikten om naturens begränsade resurser har vuxit allt starkare. 
Vi måste göra någonting innan det är för sent. Strävan efter en ”hållbar” 
framtid visar på en oro för framtiden. I dag slösar vi så mycket av jordens 
resurser att vi skulle behöva ungefär 2 jordklot för att hålla naturens bud-
get i balans. Människan skulle så gärna vilja veta om framtiden. Samti-
digt har den moderna människan förlorat tilltron till denna enda källan 
till framtiden, nämligen Gud och hans profeters utsagor i Bibeln.  
 I det femte och sjätte kapitlet diskuterade vi frågan om historia 
utifrån olika aspekter. Vi såg att Gud har gripit in i mänsklighetens 

 
293 Första Moseboken 2:15. 
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historia vid vissa specifika tidpunkter. Vi upptäckte också att Gud i sin 
försyn leder historiens gång. Vår fråga i detta kapitel är: finns det i Bibeln 
några tydliga profetior om framtiden? I det tredje kapitlet upptäckte vi 
att är Bibeln framförallt en bok om Jesus. Vi hänvisade där till några pro-
fetior om honom. I detta kapitel försöker vi lyfta fram några av de klar-
aste och mest oemotsägliga profetiorna om den mänskliga historian. 
 Den moderna människan har ifrågasatt profetians verklighet och 
menar att profetior t.ex. i Daniels bok har skrivits efterhand men i form 
av förutsägelser. Detta sätt att skriva historia kallas för profetia ex 
eventu.294 Denna sorts skepticism faller dock på sin egen orimlighet som 
vi kommer att se. 
 
 

SYNDAFALLET OCH RELATIONEN MELLAN MAN OCH 

KVINNA 

I samband med syndafallet uttalas den första profetian i Bibeln. Profetian 
handlar om relationen mellan män och kvinnor: ”Till kvinnan sade han 
(Gud): ’Stor skall jag göra din möda när du är havande, med smärta skall 
du föda dina barn. Din man skall du åtrå, och han skall råda över dig’."295 
Ordet ”råda” (mašal på hebreiska) kan också översättas ”tyrannisera”.296 
 Denna text har ofta tagits som en befallning till mannen att råda 
över sin hustru. Men texten uttalar snarare en profetia om vilka konse-
kvenser som synden bär med sig i äktenskapet och i man-kvinna relat-
ionen. Ingen kan förneka denna profetias uppfyllelse t.ex. i form av kvin-
noförtryck oavsett om det sker i hemmen, på arbetsplatser eller i sam-
hället. Män har ofta ”tyranniserat” över kvinnor. 
 

 

 

 

 
294 John J. Collins, “Apocalyptic Eschatology in the Angient World” i Jerry L. Walls 
(ed.), Oxford Handbook of Eschatology, Oxford University Press, 2008, s. 42.  
295 Första Moseboken 3:16. 
296 Så t.ex. Bibeln 82 i Jesaja 14:5. 
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ABRAHAM, ISRAELITER OCH ARABER 

Nästa stora händelse i det profetiska i Bibeln handlar om Abraham.297 
Abraham och hans släkt bor i Mesopotamien i det kaldeiska Ur (och nå-
got senare i Harran) när Gud uppenbarar sig själv och sina planer angå-
ende Abraham (som då heter Abram) och hans efterkommande. ”Och 
Herren sade till Abram: ’Gå ut ur ditt land och från din släkt och från din 
faders hus, bort till det land som jag skall visa dig. Så skall jag göra dig 
till ett stort folk. Jag skall välsigna dig och göra ditt namn stort, och du 
skall bli en välsignelse. Och jag skall välsigna dem som välsignar dig, och 
den som förbannar dig skall jag förbanna, och i dig skall alla släkter på 
jorden bli välsignade’." (Första Moseboken 12:1-3298) 
 Abraham skulle lämna sina fäders land och vandra till det land 
Gud hade valt åt honom. I detta land blir Abraham far till Isak och Is-
mael. Båda sönerna får (enligt löftet) många barn. Den enas (Isaks) ätt-
lingar blir israeliter som bosätter sig så småningom i Kanaans land. Den 
andras (Ismaels) ättlingar, araber, hade redan bosatt sig i samma geogra-
fiska område. Nästan fyratusen år har mellersta Östern varit bosatt av 
Abrahams ättlingar. Denna profetia har bokstavligen gått i uppfyllelse. 
 Den viktigaste profetian som Abraham fick ta emot handlade om 
en avlägsen ättling, Jesus. I Jesus skulle alla folk på jorden bli välsignade. 
Den kristna kyrkan är en ”frukt” av denna profetia, och den kristna tron 
har spridit sig över hela världen, till alla folk, i enlighet med profetian till 
Abraham. Före sin himmelsfärd hade Jesus förutsagt att den kristna tron 
skulle spridas till hela världen (se t.ex. Matteusevangeliet 24:14; 28:19-20; 
Apostlagärningarna 1:8). Att försöka tolka Jesus ord som i någon mening 
profetia ex eventu är helt absurt.  
 Ingen kan förneka att profetian om Abrahams ättling (Jesus och 
den kristna församlingen) har bokstavligen gått i uppfyllelse. 
 
 
 
 

 
297 Vi hoppar över floden eftersom vi redan tagit upp den tidigare, se kapitel 6. 
298 Citatet kommer från Bibel 82. Läs också Första Moseboken kapitel 17 och apos-
teln Paulus förklaring i Romarbrevet kapitel 4 och Galaterbrevet kapitel 3. 
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DANIELS BOK, VÄRLDSHISTORIAN OCH VÄRLDENS 

SLUT 

Daniels bok i Gamla testamentet är den bok som har de mest spektaku-
lära profetiorna om framtiden. I boken finns tre299 parallella profetior 
(visioner) som handlar om samma tidsperiod sett från olika infallsvin-
klar.300 Alla tre visioner börjar med det nybabyloniska riket och sträcker 
sig ända fram till världens slut. I detta kapitel har vi dock ingen möjlighet 
att ta upp allt som Daniel skriver om världshistorien. Vi tar bara upp vis-
ionerna i kapitel 2 och kapitel 9. 
 Daniel levde ca 621 f.Kr. - ca 530 f.Kr. Han tillfångatogs år 605 f.Kr. 
under Nebukadnessars första anfall mot Jerusalem.301 

 
Den glänsande statyn 

Andra kapitlet i Daniels bok handlar om den nybabyloniska kungen Ne-
bukadnessar II (som regerade från 605 till 562 f.Kr.) En natt hade kungen 
drömt, men när han vaknar kan han inte komma ihåg drömmen. Ingen i 
Babylon klarar av att återge och uttyda drömmen för kungen. Till slut 
förs Daniel till kungen. Daniel återger drömmen till kungen och förklarar 
dess betydelse. Nebukadnessar hade haft samma bekymmer som vi: vad 
skulle framtiden bära med sig? ”Konung, då du låg på din bädd kom dina 
tankar att kretsa kring vad som skall ske i framtiden. Och han som up-
penbarar hemligheter lät dig veta vad som kommer att hända.” (Läs ka-
pitel två).  
 Kungen hade sett en mänsklig staty som sedan slogs i spillror av 
en sten som uppfyllde hela jorden. Statyn står som symbol för framtiden. 
Den bestod av fyra olika metaller som symboliserar olika (världs)riken. 
Den börjar med kungen Nebukadnessars rike (Dan. 2:37-38) och slutar 
när ”himmelens konung låter ett rike uppstå som aldrig någonsin skall 
gå under” (vers 44). 
 Hela denna profetia om den dåtida världshistorien har bokstavli-
gen gått i uppfyllelse. Det neobabyloniska riket härskade från år 626 f.Kr. 
till 539 f.Kr. Samma år (539 f.Kr.) efterträddes det av det Medo-Persiska 

 
299 Visionerna i kapitel 9-12 är en del av visionen i kapitel 8. 
300 Kapitel 2, 7 och 8. 
301 Daniel kapitel 1:1-7. 
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riket (vers 39, första delen) som härskade ända fram till 330 f.Kr. Då kom 
det grekiska världsväldet in på scenen (vers 39, den andra delen) och 
härskade fram till år 63 f.Kr. Det efterträddes av det romerska riket (vers 
40), som blev det mest dominerande av alla fyra och varade över 400 år, 
från 63 f.Kr. till ca 400 e.Kr.  
 Det romerska riket delades i två (statyns två ben, vers 33), det 
Västromerska och det Östromerska riket. Det Västromerska riket kom 
att domineras av den katolska tron. I öst blev den ortodoxa tron domi-
nerande. Det romerska riket (både i väst och öst) gick under. Dess plats 
tog den kristna kyrkan. Under tusen år dominerade kyrkan livet i de om-
råden som tidigare hade delar av det romerska riket. Men att fötterna i 
statun bestod av en blandning av järn och lera tyder på att den samtidigt 
hade svagheter (leran symboliserar den mänskliga brustenhet och svag-
het).  
 Det som väntar världen är ”stenen” som slår sönder hela statyn 
och fyller hela världen. ”Under dessa kungars tid skall himlens Gud låta 
ett rike uppstå som aldrig någonsin skall gå under. Inget annat folk skall 
få makten över detta rike. Det skall krossa och tillintetgöra alla de andra 
rikena, men självt skall det bestå för evigt.” (Daniel 2:44) 
 I Daniels bok (kapitel 7, läs hela kapitel) finner vi samma historisk 
skeende men ny med hjälp av fyra olika djur som beskrivs vara ”fyra olika 
kungar [som] skall uppstå på jorden.” Daniel är speciellt intresserade av 
det fjärde djuret som ”var olikt alla de andra djuren”. Den var ”mycket 
förskräckligt”, men den hade ”ögon lika människoögon, och en mun som 
talade stora ord.” Med sina ”stora ord” ”upphäver sitt tal mot den högste” 
 Detta djur hade en likhet med statyn i kapitel två: järnet (ben och 
fötter, kap. 7) och här ”stora tänder av järn”. I statyns fötter var helt ”pas-
siva”. Här finner vi järntänder som ”uppslukade och krossade [det dom 
var] kvar [av de övriga djuren och] trampade det under fötterna.” 
 Var i historian befinner vi oss här? Det är svårt att säga men Da-
niels beskrivning av det ”nya hornet” antyder en gudsfientlig makt som 
”upphäv[er] sitt tal mot den Högste”. Kanske beskriver Daniel här den 
moderna västerländska (sekulär ateistiska) gudsfientliga krafter. Aldrig 
tidigare har man sett en så gudsfientlig makt dominera i en hel kultur 
som i vår västerländska kultur som ändå uppstod ur och har blivit så rik-
ligt välsignade av den kristna tron.  
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De sjuttio årsveckorna: judafolkets särställning som Guds egen-
domsfolk upphör, Jesus och den kristna församlingens uppkomst 

I kapitel nio i Daniels bok möter vi ängeln Gabriel. Daniel befinner sig i 
Babylon. Han är en hög ämbetsman i det babyloniska hovet och är väl 
medveten om sitt folks historia. Daniel läser profeten Jeremias bok och 
upptäcker att den sjuttioåriga fångenskapen i Babylon (se Jeremia 25:11; 
29:10) håller på att gå mot sitt slut och undrar vad som skall hända här-
näst. Den babyloniska fångenskapen hade börjat år 586 då Nebukadnes-
sar II erövrade Jerusalem, förströrde templet och förde folket till fången-
skap.  
 I bön vänder Daniel sig till Gud för att söka vishet hos Gud. Som 
svar på hans bön kommer ängeln Gabriel till honom och säger: "Daniel, 
nu har jag begett mig hit för att ge dig full insikt… För ditt folk och för 
din heliga stad är sjuttio veckor bestämda innan ondskan hejdas, synden 
stävjas och skulden sonas, innan den eviga rättfärdigheten kommer i da-
gen, den profetiska synen beseglas och det allra heligaste invigs.” (Daniel 
9:22,24)  
 ”Sjuttio veckor” är 490 dagar (7x70=490). Traditionellt har man 
tolkat ”sjuttio veckor” betyda 70 årsveckor (70 år x 7 är lika med 490 
år).302 Ordet ”bestämda” är översatt från hebreiskans neḥtaḵ (grundform 
ḥataḵ) som betyder ”dela”, ”bestämma”. 490 år till skulle judarna fort-
sätta att vara Guds egendomsfolk (vers 24) ”till dess att den som är smord 
till furste kommer” (vers 25).  
 För att kunna placera denna profetia på en tidsaxel måste vi först 
veta när ordet om Jerusalems återuppbyggelse gick ut. I två av Gamla 
testamentets historiska böcker finner vi tre olika befallningar om Jerusa-
lems och landets återuppbyggelse. I slutet av Andra Krönikeboken 
(36:22-23) finner vi den första befallningen: ” 

Under den persiske kungen Kyros första regeringsår ingav Herren – för 
att Herrens ord genom Jeremia skulle uppfyllas – Kyros tanke att sända 
ut en förordning, och han tillkännagav i hela sitt rike, både muntligt 
och skriftligt: ’Så säger Kyros, konung av Persien: Alla jordens riken har 
Herren, himlens Gud, givit mig, och han har ålagt mig att bygga ett hus 

 
302 Bibeln 2000 har rubricerat kapitel 9 i Daniels bok” De sjuttio årsveckorna”. Med 
”en årsvecka” menar man då en period av sju år, likt en sjudagars vecka.  
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åt honom i Jerusalem i Juda. De av er som tillhör hans folk – må er Gud 
vara med er – skall bege sig ... ‘303 

 Kyros kom till makten 559 f.Kr. År 538 f.Kr. kommer han till Baby-
lon och utfärdar då befallningen att israeliterna får vända tillbaka till sina 
fäders land och bygga upp templet i Jerusalem.304 
 Den andra befallningen utfärdas av kungen Dareios I år 520 f.Kr. 
(Esra 4:24; 6:1-12), och den tredje av Artaxerxes I år 458/457 f.Kr. (Esra 
7:11-26). Från dessa befallningar skulle det alltså ta 490 år tills en som är 
”smord (Messsias i den hebreiska texten) till furste kommer”. Tradition-
ellt har man tolkat profetian syfta på Jesus.305 Om man räknar från 457 
f.Kr. 490 år framåt kommer vi till år 33 e.Kr.  
 Den sista ”årsveckan”, dvs. 7 år, skulle då omfattar tiden från år 
27/28 e.Kr. till år 33 e.Kr.  Jesus började sin offentliga verksamhet i.o.m. 
dopet år 27/28 e.Kr. då han blir smord av den heliga Anden till sin mes-
sianska uppgift.306 3 år senare dör han, dvs. i mitten av den sista års-
veckan (vers 27). I o.m. sin död ”avskaffar” Jesus alla gammaltestament-
liga offer. Genom Jesu uppståndelse kom ”den eviga rättfärdigheten” i 
dagen (Daniel 9:24). Ca 3 år senare (år 33 e.Kr.) lider Stefanos martyrdö-
den och den kristna kyrkan börjar spridas till hela världen (läs Apost-
lagärningarna kapitel 7 och 8).  
 Samtidigt med Stefanos martyrdöd äger en ännu viktigare hän-
delse rum som har en direkt beröring med Daniel 9 och det judiska fol-
kets ställning som Guds egendomsfolk: aposteln Petrus kontakt med 
Cornelius, en hednisk officer i den italienska ockupationsmakten.  
 På samma sätt som i Daniel 9 är änglar involverade i händelseför-
loppet – något som antyder betydelsen av händelseförloppet. Cornelius 
är en from man som stött det judiska folket och som ständigt bad till 
Gud.307 Cornelius besöks av en ängel som ber honom kontakta Petrus, 
som har ett viktigt budskap att förmedla till honom. Under tiden Corne-
lius (eller snarare hans sändebud) söker upp Petrus får denne se en 

 
303 Samma befallning finner man också i Esras bok, kapitel 1 verserna 1-3. 
304 Zondervan Illustrated Bible Dictionary (rev.), 2011, ”Cyrus”, sida 326. 
305 Zondervan Illustrated Bible Dictionary (rev.), 2011, ”Daniel, book of”, sida 334. 
Man bör nåtera här att Septuaginta har använt det grekiska ordet christos, dvs. 
Kristus. 
306 Läs Apostlagärningarna 10:38; Matteusevangeliet 3:13-17. 
307 Läs hela berättelsen i Apostlagärningarna kapitel 10 och 11. 
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märklig syn. I sin syn ser han en linneduk sänkas ner från himlen, full 
med orena djur som Gud befaller honom att slakta och äta. Detta händer 
tre gånger, och Petrus blir förskräckt men vägrar att äta något orent. När 
synen är över grubblar Petrus över synen och kan inte begripa vad Gud 
menade när han befallde honom att äta orent.  
 Under tiden har sändebuden Cornelius skickade till Petrus kom-
mit fram till det hus där Petrus är. Då säger Guds Ande till honom att det 
är några män som söker honom och befaller honom att följa med män-
nen.  
 Tre dagar senare kommer Petrus tillsammans med Cornelius sän-
debud till Cornelius hem i Caesarea. Cornelius har bett sina släktingar 
och nära vänner att komma till hans hem. Petrus kommer in och ser en 
samling gudfruktiga icke-judar. Nu förstår Petrus den syn han hade i 
Joppe. Gud kallar människor från alla folk att tillhöra honom, att utgöra 
hans eget folk. Ingen människa är oren inför Gud. Petrus börjar tala till 
de församlade: ”Nu förstår jag verkligen att Gud inte gör skillnad på män-
niskor utan tar emot var och en som fruktar honom och som gör vad som 
är rättfärdigt, vilket folk han än tillhör.” (Apostlagärningarna 10:34-35, 
kursiv tillagd). 
 Ungefär 15 år senare (49/50 e.Kr.) samlas apostlarna och de le-
dande bröderna i Jerusalem för det definitiva ställningstagandet till den 
mosaiska lagen (framförallt frågan om omskärelsen) och dess plats i den 
kristna församlingens liv samt för att bekräfta det nya gudsfolkets, den 
kristna församlingens, ställning. Efter en lång överläggning reser sig 
Petrus och berättar sin erfarenhet i Cornelius hus. Alla blir tysta. Därefter 
blir det Paulus och Barnabas tur att berätta hur mycket Gud hade gjort 
genom dem bland hedningarna. När Paulus och Barnabas är färdiga med 
sin berättelse reser sig Jakob (som kanske hade fungerat som ordförande 
i mötet) och säger följande avgörande ord:  

Mina bröder, hör på. Simon har berättat om att Gud först såg till att 
han vann ett folk åt sitt namn bland hedningarna. Till detta passar pro-
feternas ord, där det står: Därefter skall jag vända tillbaka och bygga 
upp Davids fallna hydda. Ur dess spillror skall jag bygga upp den och 
resa den igen, för att alla de andra människorna skall söka Herren, alla 
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folk över vilka mitt namn har utropats. Så säger Herren, som har gjort 
detta känt för länge sedan.308 

Denna apostoliska samling bekräftar de 70 årsveckorna, dvs. den tid som 
Gud hade bestämt för israeliterna. Genom Petrus erfarenhet (som ägde 
rum år 33 e.Kr.) bekräftar Gud att han har börjat fullborda löftet om väl-
signelse till Abraham genom Jesus. Ca 40 år senare jämnas templet i Je-
rusalem med marken och judarna förs bort till olika länder. Jesus hade 
denna profetia i Daniel bok i tankarna när han säger till de judiska le-
darna i Matteusevangeliet (21:43) ”att Guds rike skall tas ifrån [dem] och 
ges åt ett folk hos vilket det kan bära frukt.”309 Eftersom judarna förkas-
tade Messias upphörde de att vara Guds eget folk och ersattes av Jesus-
troende från alla folk och nationaliteter. Den kristna församlingen är det 
nya förbundets Guds folk. Aposteln Petrus skriver i sitt Första brev (2:9): 
”Men ni (kristna) är ett utvalt släkte, kungar och präster, ett heligt folk, 
Guds eget folk som skall förkunna hans storverk. Han har kallat er från 
mörkret till sitt underbara ljus.” 
 Denna profetia i Daniels bok har bokstavligen gått i uppfyllelse 
inför våra egna ögon. 
 
 

ANTIKRIST 

En av Bibelns – och framför allt Nya testamentets – mest intressanta pro-
fetior handlar om ”antikrist”. Ordet kommer från grekiskans an-
tichrístos. Ordet ”anti” kan översättas antingen som ”mot” eller ”istället 
för” och då får man betydelsen: ”den som är mot Kristus” eller/och ”den 
som är i stället för Kristus”. Bibelns beskrivning av ordet tycks inkludera 
båda dessa betydelser. Termen har skapat oerhört många spekulationer 
bland de kristna. Den tidiga kristna församlingen tolkade vissa romerska 
kejsare vara antikrist eller hans förelöpare. Islams grundare Muhammed 
har betraktats som antikrist. Redan på medeltiden spred sig idén att på-
ven var antikrist. Under reformationstiden var det vanligt att tolka 

 
308 Apostlagärningarna 15:13-18. Kursiv tillagd. 
309 Några av Jesu viktiga liknelser handlar just om judarnas ställning som Guds egen-
domsfolk, se t.ex. Matteusevangeliet 21:33-46 (jfr Lukasevangeliet 20:9-19); Lukase-
vangeliet 11:37-54; 13:6-9; 31-35; 14:1-24; 19:1-27. 
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antikrist syftande just på påven i Rom.310 I vår egen tid har man tänkt att 
Adolf Hitler uppfyller väl profetian om antikrist. Sedan finns de som vän-
tar på en kommande världshärskare som uppfyller profetian om an-
tikrist. Men låt oss se vad Bibeln har att säga om antikrist.  
 Ordet ”antikrist” förekommer bara 5 gånger i Bibeln och endast i 
Johannes Första och Andra brev. Så här skriver Johannes i sitt Första brev 
(2:18, 22). 

Mina barn, detta är den sista tiden. Ni har hört att en antikrist skall 
komma, och nu har också många antikrister trätt fram. Av detta förstår 
vi att det är den sista tiden… Vem är nu lögnare om inte den som för-
nekar att Jesus är Kristus? Den är antikrist som förnekar Fadern och 
Sonen. 

 I sitt Andra brev skriver han (vers 7): ”Ty många bedragare har gått 
ut i världen, sådana som inte vill erkänna att Jesus Kristus har kommit i 
mänsklig gestalt. Där har ni bedragaren, Antikrist.”  
 Eftersom dessa är de enda bibeltexter som direkt talar om antikrist 
är det av stor vikt att vi förstår vad Johannes säger. 
 För det första är det viktigt att notera att Johannes talar om flera 
antikrister. För det andra säger han att de fanns redan då, när han skrev 
sina brev. För det tredje kommer de från den kristna församlingen (Första 
Johannesbrevet 2:19). För det fjärde talar han om antikrists ”ande” som 
redan då var ”i världen” (Första Johannesbrevet 4:3). För det femte karak-
täriserar Johannes antikrist/antikrister som ”lögnare” och ”bedragare”. 
Antikrister är de ”som förnekar att Jesus är Kristus. Den är antikrist som 
förnekar Fadern och Sonen” (2:22). För det sjätte uppstår antikrist inom 
den kristna kyrkan. 
 Kanske det mest utpräglade antikristliga tankemönstret är ateism. 
I den västliga kulturen, där kristendomen haft en så stark ställning, är 
det idag ”upplyst” att förneka både Gud och Jesus. I den meningen går 
Johannes profetia om antikrist i uppfyllelse inför våra ögon! Naturligtvis 
finns det också mer subtila antikristliga tankar. Det finns t.ex. människor 
som tror att Jesus har funnits men att han inte är Messias och Guds son. 

 
310 Denna tolkning finns fortfarande kvar t.ex. i Svenska kyrkans bekännelseskrifter, i 
sakregistret under ”Antikrist”, ”Påven”, ”Påvedömet” finns flera hänvisningar till på-
ven som antikrist. 



- 145 - 
 

Denna sorts förnekelse finns både inom och utanför den kristna kyrkan. 
Modern ateism uppstod inom den kristna kyrkan.  
 Men vad menar Johannes med att ”förneka” Jesus och Gud? Det 
grekiska ordet Johannes använder är árnéomai och kan betyda ”förneka”, 
”avsäga”, ”vägra”. Jesus har använt ordet i Matteusevangeliet (10:32-33): 
”Var och en som känns vid mig inför människorna, honom skall jag kän-
nas vid inför min fader i himlen. Men den som förnekar mig inför män-
niskorna, honom skall jag förneka inför min fader i himlen.” Här ställs 
”känns vid” (hόmologéō, ordagrant: ”säga samma sak”) mot ”förneka”, 
”avsäga”, ”vägra”. I Johannesevangeliet (kapitel 9) ställs erkännandet av 
Jesus i relation till hans messiasskap. Jesus har botat en blind man och 
mannen bekänner att Jesus är en ”profet” (vers 17). Då beslutar judarna 
att alla som ”erkände (hόmologéō) Jesus som Messias skulle uteslutas ur 
synagogan”(vers 22).  
 Denna antikrists ande finns i dag överallt. I massmedia, i skolor, 
ja, överallt. I högre lärosäten ifrågasätts Jesus öppet.  
 Antikrister skulle också förneka Fadern. I dag är en stor andel 
svenskar ateister. De förnekar Gud. Denna form av förnekelse försöker 
man motivera utifrån filosofiska och vetenskapliga argument.311 I denna 
form är antikrist ande helt dominerande i vårt svenska samhälle. I det 
första kapitlet visade vi dock att tron på att Gud finns har många överty-
gande ”bevis”. 
 Av stora världsreligioner är t.ex. islam en religiös rörelse som för-
nekar Jesus som Guds Son och Messias. I den mening är också islam en 
antikristen rörelse. Andra stora världsrelifioner som Hinduism och 
Buddhism erkänner inte heller Jesus som Mesias och Guds Son. Johannes 
ord om antikrist har går i uppfyllelse inför våra egna ögon. 
 
 

DEN MODERNA EVOLUTIONSTEORIN OCH PROFETIOR 

En av de mest häpnadsväckande profetiorna handlar om utvecklingslä-
rans uppkomst, dvs. en idé enligt vilken naturen och allting i naturen har 
uppstått utan skapare, samt förnekelsen av syndafloden. Denna profetia 
finner vi Andra Petrusbrevet kapitel 3 (verserna 3-7).  

 
311 Se kapitel ett. 
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Framför allt skall ni tänka på att i de sista dagarna kommer det hånare, 
som styrs av sina egna begär och som hånar er och frågar: "Hur blir det 
med löftet om hans ankomst? Våra fäder har redan dött, och allt är 
som det har varit sedan världens skapelse." De bortser från att det för 
länge sedan fanns himlar och en jord som hade uppstått ur vatten och 
genom vatten i kraft av Guds ord. Den värld som då fanns dränktes 
därför i vatten och gick under. Men de himlar och den jord som nu 
finns är i kraft av samma ord sparade åt elden; de bevaras till domens 
dag då de gudlösa skall förintas. 

Här skriver Petrus uttryckligen att människor ”i de sista dagarna” 

skulle för det första tala hånfullt om Jesu återkomst. För det andra häv-

dar man att allting har varit så som det har varit sedan världens tillbli-
velse. För det tredje förnekar man att Gud har skapat världen så som det 
står i Första Moseboken. Och för det fjärde förnekar man att syndafloden 
har ägt rum.  
 Tron på att allting har varit som det är sedan världens tillblivelse 
uppstod på 1700-talet.312 Den framväxande moderna geologin myntade 
begreppet ”nuet är nyckeln till det förgångna”. Bakom denna idé fanns 
den skotske geologen James Hutton (1726-1797). Uniformismen eller 
aktualismen blev slagord. Ingen storskalig, världsomspännande katastrof 
(syndaflod) har någonsin ägt rum. Jordens yta har formats genom en 
långsam process under eonernas gång.  
 Charles Darwin (den moderna utvecklingslärans ”fader”) accepte-
rade fullt ut denna princip. Enligt honom har också alla arter utvecklats 
mycket långsamt med små variationer tills livet i all dess mångfald blev 
till. Darwinismen blev den nya dogmen i naturstudierna. Gud hade (och 
har fortfarande) ingen del i naturhistorian enligt denna nya filosofi. (Vi 
såg dock att denna föreställning är felaktig, se brev 6.) 
 Inom geologin och paleontologin kom fossil att utgöra ”bevis” för 
evolution. Djur och växter hade under årmiljonernas gång blivit be-
gravda i avlagringar och sedermera omvandlats till fossil. Fossil betrak-
tades inte längre som tysta vittnen för syndafloden utan som ”bevis” för 
en storskalig evolution.  

 
312 Naturligtvis har man haft denna tro tidigare t.ex. inom buddhismen och hindu-
ismen samt i det gamla Grekland, men på 1700-talet ges denna tro s.k. vetenskaplig 
legitimitet. 
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 I dag vet man dock att darwinismens mekanismer – framför allt 
selektionen, eller det naturliga urvalet – ”aldrig har lett till en uppkomst 
av nya arter, så som Darwin hade föreställt”, skriver t.ex. James Shapiro.313 
Man trodde (och tror fortfarande) att om man bara har tillräckligt 
mycket tid kan (nästan) allting hända. Tiden tillsammans med naturliga 
processer skapar dock ingenting. I dag vet man också att fossilbildning 
kräver omständigheter som avviker från det normala, dvs. att det inte 
bildas fossil idag genom de processer som äger rum just nu. I Nationalen-
cyklopedin skriver man följande om fossilbildning: ”Sannolikheten för att 
en organism skall bevaras som fossil är utomordentligt liten, eftersom 
naturens kretslopp kräver omsättning av döda djurs och växters be-
ståndsdelar. Fossilbildning, fossilisering, innebär alltså undantag från det 
normala.”314 Syndafloden (se brev 5 och 6) var verkligen ett kolossalt un-
dantag i jordens historia. 
 Petrus skrev att människor medvetet kommer att förneka den bib-
liska skapelseberättelsen och syndafloden. Denna förnekelse (antikrists 
ande) leder miljoner och åter miljoner människor vilse. Denna profetia 
går i uppfyllelse inför våra egna ögon! Det är tragiskt att se detta hända. 
Samtidigt är det tröstefullt att veta att Gud i förväg har sett till att vi inte 
behöver leva ”i mörkret”, som aposteln Paulus säger i Första Thessaloni-
kerbrevet (5:4). Tvärtom. Vi kan vara ”ljusets söner och dagens söner” 
(vers 5), och därför behöver varken antikristliga krafter eller Jesu åter-
komst komma som en oväntad överraskning för oss. 
 
 

MORALENS KOLLAPS 

En ytterligare profetia som går i uppfyllelse inför våra egna ögon är mo-
ralens kollaps. Jesus jämför tiden före sin andra ankomst med Noas dagar 
före floden. 

Ty som det var i Noas dagar, så blir det vid Människosonens ankomst. 
Under tiden före floden åt man och drack, gifte sig och blev bortgift, 
ända till den dag då Noa gick in i arken, och ingen visste något förrän 

 
313 James A. Shapiro, Evolution. A View from the 21st Century, FT Press Science, 2011, 
s. 121. 
314 Nationalencyklopedin, ”fossil”. Kursivering tillagd. 
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floden kom och förde bort alla. Så blir det också vid Människosonens 
ankomst.315 

Människorna före floden levde i överflöd och i moraliskt förfall.316 Jesus 
jämför det kommande moraliska förfallet med Sodom och Gomorra: ”El-
ler som på Lots tid: folk åt och drack, köpte och sålde, planterade och 
byggde, men den dag då Lot lämnade Sodom regnade eld och svavel från 
himlen och gjorde slut på dem alla. Likadant blir det den dag då Männi-
skosonen uppenbaras.”317 Det moraliska tillståndet i vår tid kan beskrivas 
med ordet ”sodomi”. I Nationalencyklopedins webbupplaga beskrivs 
sodomi som en ”äldre benämning på sexuella handlingar vilka efter reli-
giösa, sociala och juridiska normer ansågs vara ’mot naturen’".318 
 I vårt samhälle finns starka krafter som vill bli av med den bibliska 
etiken och moralen.319 Det som tidigare var moraliskt förkastligt har idag 
blivit moraliskt rumsrent. Exempel på detta är t.ex. homosexualism och 
samkönade äktenskap.320 Det tragiska är att en del av kyrkan i Sverige 
(och i andra länder) försvarar detta moraliska förfall.321  
 När samhället medvetet lämnar den normativa moralen, dvs. att 
moralen har en absolut grund i en moralisk ordning given av Gud, slutar 
man i moralisk relativism där varje individ kan hävda sin moraliska rätt. 
Ett samhälle där allas moral är lika värd och ingen moral är normativ kan 
bara sluta i moraliskt kaos. De mest högljudda och de mest inflytelserika 
kommer att definiera moralen. Den som hävdar att moralens absoluta 
grund vilar i Gud kommer att betraktas som samhällsfientlig och måste 
till slut röjas undan.  
 Detta förfall i den kristna kyrkan är bara möjlig därför att falska 
lärare har smugit sig in. En falsk ande (”falska lärare”) har smugit in i den 

 
315 Matteusevangeliet 24:37-39. 
316 Läs Första Moseboken kapitel 6 - 8. 
317 Lukasevangeliet 17:28-30. Läs också Första Moseboken kapitel 18 och 19. 
318 http://www.ne.se/sodomi. 
319 Se t.ex. Birgitta Forsman, Gudlös etik: en befrielse ur religionens tvångströja, Fri 
Tanke, 2011. 
320 Sedan 1. Maj 2009 kan i Sverige två person av samma kön ingå ett äktenskap. 
http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/12/55/81/d9c8b72b.pdf. 
321 T.ex. har Svenska kyrkan sagt ja till samkönade äktenskap. http://www.svenska-
kyrkan.se/default.aspx?id=628936. Norrmalmskyrkan inom baptistsamfundet tog 
detta beslut före Svenska kyrkan. 
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kristna kyrkan och tagit den heliga Andens plats. Petrus varnar: ”Men 
det fanns också falska profeter i Israels folk, liksom det även bland er 
kommer att finnas falska lärare som smugglar in fördärvbringande kät-
terier; de kommer till och med att förneka den herre som har friköpt dem 
och störtar sig därmed i fördärvet. Många skall följa dem i deras utsväv-
ningar och dra skam över sanningens väg.”322 
 Denna profetia om det moraliska fallet i samhället och i kristna 
kyrkor går i uppfyllelse inför våra egna ögon. 
 
 

VARFÖR PROFETIOR 

Men varför har vi profetior i Bibeln? Jesus har gett oss följande tvåfaldiga 
svar: ”Jag säger det redan nu, innan det sker, för att ni, när det har skett, 
skall tro att jag är den jag är.” Och: ”Detta säger jag er innan det sker, för 
att ni skall tro det när det har skett.”323 Enligt det första svaret är profeti-
ans främsta syfte att vi skulle tro på Jesus som den som han är, dvs. Herren 
och Frälsaren. Enligt det andra svaret stärker uppfyllelsen av profetior vår 
tro. Men vi kan inte förstå profetior i förväg. Först när en profetia går i 
uppfyllelse förstår vi den. 
 I detta kapitel har vi pekat på flera profetior som har gått eller hål-
ler på att gå i uppfyllelse. Tron på Jesus och tron på Bibelordet bekräftas 
och förstärks! 
 
 

AVSLUT 

Ovan har vi lyft fram bara några få av Bibelns profetior som har gått i 
uppfyllelse under årens lopp. Det profetiska ordet är ett säkert ljus som 
lyser vägen till Guds rike i en värld som täcks av ett allt djupare andligt 
mörker. Petrus skriver: ”Nu kan vi ännu mer lita på profetorden. Dem bör 
ni låta lysa för er som en lampa i ett mörkt rum, tills dagen gryr och mor-
gonstjärnan går upp i era hjärtan.”324  
  

 
322 Andra Petrusbrevet 2:1-2. 
323 Johannesevangeliet 13:19; 14:29. 
324 Andra Petrusbrevet 1:19. 
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INLEDNING 

I TIDIGARE KAPITEL har vi diskuterat några för oss människor viktiga frå-
gor, frågor om Guds existens, Jesus, Bibeln, ondskan, människan, histo-
rian osv. Vi har sett att Bibeln ger oss ett tillförlitligt och tillfredsställande 
svar på dessa frågor. Den kanske viktigaste frågan i Bibeln sett utifrån en 
individs perspektiv handlar om frälsningen eller räddningen som vi tar 
upp i detta kapitel.  
 När kristna teologer talar om frälsning brukar de använda ordet 
soteriologi. Ordet kommer från grekiskans sōtér som betyder ”frälsare” 
och logia ”ord” (plural), dvs. läran om frälsning.  
 Från den bibliska historian kan vi läsa hur Gud räddade Noa och 
hans familj undan syndaloden325, hur Gud räddade Israel från Egypten326, 
Daniel från lejonen327 osv. Mycket i Gamla testamentet handlar om Guds 
räddningsgärningar.  
 Samma sak finner vi i Nya testamentet, men där får räddningen 
en helt ny dimension. Räddningen handlar framför allt om räddning från 
synden och döden till evigt liv. Denna räddningshandling är helt sam-
mankopplad med Jesu person och vad han har gjort. Namnet Jesus bety-
der ju ”Herren räddar”. I Lukasevangeliet (2:11) skriver evangelisten Lu-
kas följande om Jesus när han föds: ”I dag har en frälsare fötts åt er i 
Davids stad, han är Messias, Herren.” I Matteusevangeliet (1:21) kan vi 
läsa att Jesus skulle rädda sitt folk ”från deras synder”. Jesus är m.a.o. den 
Frälsare, Herre och Messias, som Gamla testamentet hade talat om.328 
Men innan vi kan studera frälsningen lite närmare måste vi först klargöra 
frågan varför frälsningen är så viktig. 
 
 

 
325 Första Moseboken kapitel 6-8. 
326 Andra Moseboken kapitel 3-14. 
327 Daniel kapitel 6. 
328 Se kapitel tre om Jesus. 
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MÄNNISKANS SKAPELSE OCH MORALISKA TILLSTÅND 

I Bibeln presenteras Gud som en som vill människan väl. Gud skapade 
människan till sin egen avbild och till gemenskap med honom. Som Guds 
avbild bär människan i sitt väsen en bild av Guds väsen. Så som Gud är 
helig (utan synd) så var också människan från början helig (dock inte i 
samma mening som Gud) och syndfri. Hon levde i harmoni med Guds 
vilja. Människan var, för att använda en nytestamentlig term, ”rättfärdig” 
inför sin Skapare. Denna gemenskap skulle bestå för all evighet.  
 I Edens trädgård fanns två specifika träd, mitt i trädgården, ”livets 
träd” och ”trädet som ger kunskap om gott och ont”.329 Tillgång till livets 
träd garanterade livets fortbestånd. Att äta av livets träd betydde evigt 
liv. Människan föll dock, Gud uttalade en dom över människan, och ge-
menskapen med Gud bröts. Människan utvisades ur Edens trädgård och 
vägen till livets träd blockerades av en kerub.330 Människan blev en död-
lig varelse, bunden i tid. 
 
 

MÄNNISKANS FALL 

Många har funderat över vad människas fall betydde; och vad var själva 
fallet? Vad var det som gick så fel och som fick så kolossala konsekvenser 
för mänskligheten och hela världen? Låt oss läsa berättelsen om synda-
fallet i Första Moseboken (3:1-7): 

Ormen var listigast av alla vilda djur som Herren Gud hade gjort. Den 
frågade kvinnan: ”Har Gud verkligen sagt att ni inte får äta av något träd 
i trädgården?” Kvinnan svarade: ”Vi får äta frukt från träden, men om 
frukten från trädet mitt i trädgården har Gud sagt: Ät den inte och rör 
den inte! Gör ni det kommer ni att dö.” Ormen sade: ”Ni kommer visst 
inte att dö. Men Gud vet att den dag ni äter av frukten öppnas era ögon, 
och ni blir som gudar med kunskap om gott och ont.” Kvinnan såg att 
trädet var gott att äta av: det var en fröjd för ögat och ett härligt träd, 
eftersom det skänkte vishet. Och hon tog av frukten och åt. Hon gav 
också till sin man, som var med henne, och han åt. Då öppnades deras 

 
329 Första Moseboken 2:9. 
330 Första Moseboken 3:23-24. 
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ögon, och de såg att de var nakna. Och de fäste ihop fikonlöv och band 
dem kring höfterna.331  

”Ormen” i texten förklaras senare i Nya testamentet (Uppenbarelsebo-
ken 12:9) vara ”Djävulen och Satan”. Om ormen sägs det att den var ”lis-
tigast” av alla vilda djur Gud hade skapat. Det svenska ordet ”listig” mot-
svarar väl det hebreiska ordets betydelse. Det hebreiska ordet har lik-
heter med ordet ”naken”. Det tycks finnas någon form av ordlek mellan 
”listig” och ”naken”. Att bli syndare inför Gud är att stå naken inför ho-
nom.332 
 Som allt annat i Guds skapelse var också trädet ”som ger kunskap 
om gott och ont” fulländat. Trädet var en ”fröjd för ögat” och ett ”härligt 
träd eftersom det kunde skänka vishet.”333 Men varför hade Gud skapat 
detta specifika träd? Det enda rätta svaret är att Gud garanterade män-
niskan frihet. Utan valfrihet ingen sann frihet. Så som Gud är fri, var 
människan fri. Sedan fallet har människan aldrig mer varit fri. Bibeln be-
skriver vårt mänskliga tillstånd som att vara ”slavar under synden”.334 
 Av texten framgår att ”ormen” lyckas övertala människan till att 
tro att äta av det förbjudna trädet (vers 4) inte kommer att skada män-
niskan. Gud kommer inte att verkställa hotet om döden. Tvärtom. Män-
niskan skulle bli klokare, bli som Gud med kunskapen om gott och ont. 
Här kommer ormens list in i bilden. Han lurar Eva och Adam att tro att 
de blir rikare på kunskap om de äter av trädet. 
 När Gud förbjöd människan att äta av detta träd angav han inte 
något motiv till förbudet. Gud varnare dock för konsekvenserna om de 
skulle äta av trädets frukt. Människan faller. Människans fall består av 
hennes olydnad gentemot Guds uttalade vilja. När människan har ätit av 
den förbjudna frukten ”öppnas” deras ögon och de upptäcker att de är – 

 
331 Den moderna människan betraktar denna berättelse som en icke-historisk myt. 
Faktum är dock att Bibelns syndafallsberättelse ger den bästa förklaringen till männi-
skans moraliska tillstånd. 
332 Första Moseboken 3:11. 
333 Första Moseboken 3:6. 
334 Romarbrevet 6:6,17,20. Naturligtvis kan vi välja vad vi äter eller gör i det vardag-
liga livet, men i fråga om vårt moraliska ansvar inför Gud är ingen av oss fri. Vi kan 
inte välja att inte synda. Vi kan inte själva välja oss till frälsning. Vi kan inte själva 
välja att älska Gud över allt annat och vår nästa som oss själva. Vi kan inte i vårt na-
turliga tillstånd välja att börja tro på Jesus. Här räcker inte friheten. 
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inte klokare – utan ”nakna”. Adam och Eva hade varit nakna hela tiden 
(Första Moseboken 2:25). Skillnaden är nu att de upplever skam och för-
söker dölja sin nakenhet.  
 När Gud kommer för att möta människan har människan gömt 
sig. Gud ropar på henne. Och mannen svarar: "Jag hörde dig komma i 
trädgården och blev rädd, eftersom jag är naken, och så gömde jag mig" 
(Första Moseboken 3:10-11). Här syftar kanske nakenheten inte bara på 
människans fysiska nakenhet (hon hade ju dolt sin nakenhet med hjälp 
av fikonlöv) utan snarare på hennes moraliska nakenhet inför sin Skap-
are. Människan gömmer sig av rädsla och söker ett gömställe, bort från 
Herrens ansikte.335 Men detta försök är förgäves. Gud ropar på mannen 
och mannen vet att Gud kommer att finna honom. Gud vet redan vad 
som har hänt. ”Vem har talat om för dig att du är naken?” frågar Gud. 
Adam svarar inte. Gud fortsätter: "Har du ätit av trädet som jag förbjöd 
dig att äta av?" Adam erkänner, men bara indirekt, genom att skylla på 
kvinnan som Gud hade gett honom. Eva följer samma spår. Ormen som 
Gud hade skapat lurade henne (Första Moseboken 3:8-13). 
 

Syndens väsen 

Från berättelsen om människans skapelse och syndafall kan vi dra slut-
satsen att Guds väsen och hans uttalade vilja utgör grunden för männi-
skans moral och moraliska beteende. Genom fallet förlorade människan 
sin oskuld. Bibeln beskriver ofta relationen mellan människan och Gud 
som ett äktenskap.336 Trohet i äktenskap är att bevara ens oskuld. När 
först kvinnan och sedan mannen lyssnade på och lydde någon annan (or-
men) i stället för Gud förlorade de sin moraliska oskuld. Syndens djup-
aste väsen blir då otro(het) mot Gud. Synden har ingen rationell förkla-
ring. Varför en fullkomlig varelse bestämmer sig för att välja bort det 
enda sanna och rätta, Gud, är och förblir en gåta. 

 
335 Sedan syndafallet har människan sökt olika former av ”träd” att gömma sig 
bakom när Gud söker honom/henne. Dessa ”träd” eller gömställen kan vara olika fi-
losofiska, religiösa, vetenskapliga och andra föreställningar om verkligheten. De kan 
också handla om olika livsstilar. Idag är tron på en storskalig evolution ett sådant 
gömställe. 
336 Läs t.ex. Jesaja 54:5-8; Jeremia 2:2; Hosea 2:19; Andra Korinthierbrevet 11:2; Efe-
sierbrevet 5:25-32; Uppenbarelseboken 19:7. 
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Syndens konsekvens, döden 

Syndafallsberättelsen ger också förklaringen till varför vi dör. Döden har 
alltid varit en gåta för människan. Varför döden? Här har vi svaret! Dö-
den är en konsekvens av människans olydnad mot Skaparen och Livgi-
varen. Döden är inte en naturlig del av människans liv, utan ett främ-
mande element, en Guds dom, Guds ”främmande verk”. Det enda i skap-
elsen som Gud inte skapade är döden. Människans fruktan inför döden 
och längtan efter livet är bara ett eko från fallet. 
 Eftersom döden är ett alltid närvarande hot mot människans ex-
istens har människan försökt undvika den. Under historians gång har 
man hittat på många (falska) vägar för att undgå döden. Tron på själens 
odödlighet är mycket utbredd. Tron på att människan efter sin död 
kanske får en annan existensform är också vida utbredd. I vår egen tid 
har materialismen gett sin syn på döden. Döden är att upphöra att exi-
stera. Denna syn på döden är att ge upp, att kapitulera inför det okända. 
Livet betraktas som en dalgång mellan två evighetstoppar, födelsen och 
döden. 
 

Fallets betydelse för människan som Guds avbild 

Människans moraliska fall betydde dock inte att Guds avbild i männi-
skan gick helt förlorad. De skapelsegivna förmågorna finns kvar. Vi tän-
ker fortfarande på evigheten, tiden bortom tidens och materians be-
gränsningar. Gud har lagt ”evigheten i människornas hjärtan”.337 Vi har 
fortfarande en någorlunda klar bild av vad som är moraliskt rätt och fel, 
även om olika människor i olika tider och kulturer har haft skiftande syn 
på moralfrågor. Men själva förmågan till moralisk reflektion finns kvar. 
Med tiden efter fallet blir dock människans moraliska klarsynthet allt 
mer suddig och förvirrad. I vår egen tid har den moraliska vilsenheten 
vuxit snabbt. Mycket av det som betraktas som synd i Bibeln är idag till-
låtet. Människan tycks vara besatt av viljan att nonchalera Guds vilja. 
Människan lever i ständig revolt mot Gud. Den yttersta formen av revolt 
är ateism, att förneka Gud. 

 
337 Se Predikaren 3:11, Bibel 82. Av någon anledning har Bibel 2000 lämnat det 
hebreiska ordet olam ”evighet” oöversatt. Det hebreiska ordet behöver kanske inte 
förstås i någon filosofisk betydelse, dvs. ändlös tid, utan att det snarare beskriver 
upplevelsen av det mänskliga livets korthet. 
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GUDS TIO BUD 

För att människan skulle kunna ha en grundläggande idé om vad som är 
gott och vad som är ont gav Gud människan de tio budorden.338 Guds 
uppenbarelse skapade dock fruktan hos människan. Men det var inte 
meningen. "Var inte rädda! Det är för att sätta er på prov som Gud har 
kommit, och för att ni alltid skall frukta honom och inte synda."339 
 Budorden skulle hjälpa människan att ha en sann och rätt relation 
till Gud och medmänniskan. De fyra första buden beskriver människans 
grundläggande relation till Gud och de övriga buden hennes relation till 
andra människor. I Nya testamentet har Jesus förklarat budens djupaste 
betydelse. ”Han (Jesus) svarade: ’Du skall älska Herren, din Gud, av hela 
ditt hjärta och med hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt 
förstånd, och din nästa som dig själv’.”340 
 

Paulus om syndens väsen i Romarbrevet 

Vi inser dock alla att vi aldrig har älskat Gud över allt annat eller våra 
medmänniskor som oss själva. Människan kommer till korta inför Guds 
uttalade vilja. Även om de tio budorden och Guds uppenbarelse i Gamla 
testamentet kan betraktas som livets väg341 har de aldrig kunnat hjälpa 
människan bort från synden. Budorden bara aktualiserar synden, visar 
människans syndfullhet. Budorden kan inte ge liv som gör människan 
rättfärdig inför Gud. Aposteln Paulus skriver i Romarbrevet (3:20): ”Ty 
genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig inför honom. Lagen 
kan bara ge insikt om synd.” 
 I de tre första kapitlen i Romarbrevet beskriver Paulus vad synden 
har lett människan till. Han delar upp mänskligheten i två grupper: hed-
ningar och judar. Hedningarna har börjat tillbe de skapade tingen istället 
för Skaparen (avgudar i stället för Skaparen under äldre tider och i vår 
egen tid naturen i stället för Skaparen). Denna missriktade tillbedjan har 
inneburit ett avskyvärt moraliskt fall.  
 Judarna å sin sida, som Guds egendomsfolk, har skapat den falska 
föreställningen att deras utkårelse som egendomsfolk är garanterad 

 
338 Läs budorden i Andra Moseboken 20:1-17. 
339 Andra Moseboken Mos 20: 20. 
340 Lukasevangeliet 10:27 
341 Se Femte Moseboken 32:47. 
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p.g.a. av Guds eget val. Man har skapat en form av ödestro. Gud kommer 
aldrig att överge dem. I kapitel tre och fyra visar dock Paulus sina lands-
män att denna föreställning egentligen grundar sig på egenrättfärdighet. 
Judarna tror att en yttre lydnad till Moses lag garanterar deras ställning 
inför Gud. Men människans egenrättfärdighet – även om den är grundad 
på den mosaiska lagen – är lika fel som hedningarnas missriktade tillbed-
jan. Syndens djupaste väsen efter Adams fall är att människan ständigt 
missar målet (Gud och det som tillhör Gud). Hon söker målet, men mis-
sar det alltid. Här kommer frälsningen in i bilden. (I samma kapitel visar 
Paulus dock vägen ut ur detta syndatillstånd, som vi snart ska åter-
komma till). 
 I kapitel fem ger Paulus den historiska bakgrunden till männi-
skans syndatillstånd. Han beskriver hur synden kom in i världen genom 
Adams överträdelse (vers 12). Genom Adam kom döden in i världen. Där-
för att Adam syndade dog han. Därför att Adam syndade dör också vi. 
Därför att vi syndar dör vi. Över mänskligheten vilar en tvåfaldig fördö-
melse till döden.  
 
 

FRÄLSNINGEN 

Vi nämnde redan att Gud vill människans väl. Grundläggande i denna 
Guds vilja är att frälsa eller rädda människan, återskapa och återställa 
den gemenskap hon hade med Gud innan hon föll. Men hur kan detta 
ske? Gud själv dömde ju människan till att dö och utvisade henne från 
Eden och hindrade därmed hennes tillgång till livets träd. Frågan är: Hur 
kan Gud ändra detta människans tillstånd under synd, skuld och död, 
upphäva sin egen fördömelse till döden och förvandla den till befrielse, 
frälsning och liv? Alltså: hur kan en helig och rättfärdig Gud behålla sin 
helighet och rättfärdighet och samtidigt förlåta och frälsa en ohelig syn-
dare? Det bibliska (nytestamentliga) svaret är försoning. Gud försonar 
människan, dvs. återställer människans ställning till vad den var före fal-
let, men med två undantag: det kommer inte att finnas något träd ”som 
ger kunskap om gott och ont” och ingen ”orm” heller. Utan att först bli 
försonad och rättfärdig kan människan inte bli frälst eller räddad. Förso-
ningen och rättfärdiggörelsen är en förutsättning för räddning.  
 

Försoningen 
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Grunden för frälsning är alltså försoningen. När Jesus dör på korset, ger 
han sig själv som ett offer som försonar människan med Gud. Paulus 
skriver i Andra Korinthierbrevet (5:19) följande: ”Gud försonade hela 
världen med sig genom Kristus: han ställde inte människorna till svars 
för deras överträdelser.”342 Jesus måste dö eftersom försoning alltid inne-
bär en dödsdom. I det gamla Israel försonades folket på den stora förso-
ningsdagen, jom kippur.343 På den dagen slaktades två bockar som förso-
ningsoffer, den ena för Arons familj och den andra för folket. En tredje 
bock bar bort alla israeliters synder från lägret.344  
 I likhet med offerdjuren i Gamla testamentet ”slaktades” också Je-
sus som Guds lamm. Johannes Döparens ord i Johannesevangeliet (1:29) 
om Jesus som ”Guds lamm som tar bort världens synd” har ekat genom 
tiderna. Det är Jesus som ”tar bort” våra synder genom att han tog på sig 
våra synder. I Andra Korinthierbrevet (5:21) skriver Paulus att ”Han (Je-
sus) som inte visste vad synd var, honom gjorde Gud till ett med synden 
för vår skull, för att vi genom honom skulle bli till ett med Guds rättfär-
dighet”. Jesus dömdes till döden ”innanför lägret”, så att säga, men fördes 
”utanför lägret” för att avrättas där. I Hebreerbrevet (13:12) skriver förfat-
taren: ”Därför led också Jesus utanför stadsporten för att med sitt blod 
rena folket.” 
 Genom att Jesus blir ”ett med synden” kan vi bli ”ett med Guds 
rättfärdighet”. När Jesus blir ett med vår synd blir Gud själv ett med 
mänskligheten. Jesus levde ett fläckfritt liv. I allt var han som vi utom i 
en sak: han syndade aldrig.345 När Jesus dör på korset, dör han för allas 
synder. Hela världens öde vilar i hans händer. Varför var han redo att 
utstå allt spott och hån och misshandel och till slut en förnedrande död 
på korset? Varför gav Jesus sitt liv för oss? Det enda svaret är: Faderns 
kärlek till oss. ”Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för 
att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. Ty Gud 
sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen 
skulle räddas genom honom”, säger Jesus i Johannesevangeliet (3:16-17). 
Jesus visar samma kärlek till oss. Han säger i Johannesevangeliet (15:13): 

 
342 Eller: ”Gud som i Kristus försonade världen med sig själv…” som 1917 års över-
sättning har det. 
343 Läs Tredje Moseboken kap 16. 
344 Tredje Moseboken 16:20-22. 
345 Läs Hebreerbrevet 4:15. 
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”Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner.” Jesus har 
visat den största av all kärlek genom att ge sitt liv för oss! När vi tror på 
Jesus som Guds lamm, som det offer som synden kräver, ett fullkomligt 
och heligt offer, blir vi försonade med Gud. 
 

Rättfärdiggörelse 

Jesu försoningsgärning slutade dock inte med döden på korset. Hans gär-
ning blev fullbordad genom hans uppståndelse från de döda. Jesu upp-
ståndelse har med vår rättfärdiggörelse att göra. Paulus skriver i Romar-
brevet (4:24-25): ”Vi skall räknas som rättfärdiga, ty vi tror på honom 
som från de döda har uppväckt vår herre Jesus, som blev utlämnad för 
våra överträdelsers skull och uppväckt för vår rättfärdiggörelses skull.” 
Människans rättfärdiggörelse blev fullbordad när Gud uppväckte Jesus 
från de döda. Eftersom Jesus inte hade syndat, kunde inte döden behålla 
honom.  
 Rättfärdiggörelse är ett mycket centralt begrepp i Nya testamentet 
– särskilt hos Paulus. Det grekiska ordet (dikaiosύne) betyder ”rättfärdig”, 
”rättfärdighet” och ”rätt”. Att vara rättfärdig inför Gud är att vara utan 
synd och skuld. Själva rättfärdiggörelsen är en både juridisk och etisk-
moralisk process. Tron på Jesus befriar oss från synden, dess skuld och 
dess fördömelse. Men samma process skapar oss på nytt. Vi blir pånytt-
födda människor som gärna gör Guds vilja. Vi blir nya skapelser. ”Den 
som är i Kristus är alltså en ny skapelse, det gamla är förbi, något nytt 
har kommit”, skriver Paulus i Andra Korinthierbrevet (5:17). 
 

Gud rättfärdiggör syndaren 

Men hur återställer Gud den brustna gemenskapen mellan honom och 
syndaren (rättfärdiggör syndaren)? I Romarbrevet (3:21-22) svarar Paulus 
på denna fråga: ”Men nu har Gud uppenbarat en rättfärdighet som inte 
beror av lagen men som lagen och profeterna har vittnat om - en rättfär-
dighet från Gud genom tron på Jesus Kristus, för alla dem som tror. Här 
görs ingen åtskillnad.” Gud rättfärdiggör (förklarar fria) alla dem som 
tror på Jesus Kristus. Men hur kan människans tro på Jesus göra henne 
rättfärdig, d.v.s. accepterad av Gud? I kapitel fem förklarar Paulus vidare: 
Gud har gjort oss rättfärdiga genom Jesu ”blod” (vers 9). Här blir vi 
påminda om Jesu egna ord vid den sista måltiden. ”Och han tog en bä-
gare, och efter att ha tackat Gud gav han den åt dem och sade: ’Drick av 
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den alla. Detta är mitt blod, förbundsblodet som blir utgjutet för många 
till syndernas förlåtelse.’”346 Gud rättfärdiggör människan genom Jesu 
försonande blod, d.v.s. genom att Jesus utgöt sitt blod till syndernas för-
låtelse. Uttrycket ”förbundsblodet som blir utgjutet” påminner oss om 
det gammaltestamentliga offersystemet där ett djur offrades (dess blod 
utgöts) för att den ångrande människan skulle renas från alla synder, för-
sonas och förlåtas.347 
 När människan i tro accepterar Jesu offer för henne, förklarar Gud 
henne rättfärdig. I denna mening är rättfärdiggörelse en juridisk process. 
Människan förklaras fri från synden och dess fördömelse, men inte p.g.a. 
egna meriter utan p.g.a. Jesu meriter. I Jesus fördömde Gud synden. Pa-
ulus skriver: ”Det som lagen inte kunde göra, eftersom den kom till korta 
inför vår köttsliga natur, det gjorde Gud. Då han lät sin egen son bli lik 
en syndfull människa och sände honom som ett syndoffer, dömde han 
synden i människan.” (Romarbrevet 8:3) Den ångrande syndaren förkla-
ras fri. 
 

Människans del i frälsningen 

Men frälsningen innebär också en aktiv handling från människans sida. 
Hon måste gå genom en omvändelse, pånyttfödelse och död. Människan 
måste komma till ”andra sidan”. Människan måste identifiera sig själv 
med Jesus. Omvändelse och pånyttfödelse äger rum när människan lyss-
nar till evangeliet om Jesus. Paulus skriver i Romarbrevet (10:8-14,17) föl-
jande:  

Vad säger den (skriften) då? Ordet är nära dig, i din mun och i ditt hjärta 
- det vill säga trons ord, det som vi förkunnar. Ty om du med din mun 
bekänner att Jesus är herre, och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt 
honom från de döda, skall du bli räddad. Hjärtats tro leder till rättfärdig-
het och munnens bekännelse till räddning. Skriften säger ju: Ingen som 
tror på honom skall stå där med skam. Det är ingen skillnad på jude och 
grek; alla har samme herre, och han ger av sin rikedom åt alla som åkallar 
honom. Ty var och en som åkallar Herrens namn skall bli räddad. Men 
hur skall de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Hur 
skall de kunna tro på den som de inte har hört? Hur skall de kunna höra 

 
346 Matteusevangeliet 26:27-28. 
347 Se Tredje Moseboken 4:13-20. Läs gärna hela kapitlet. 
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utan att någon förkunnar? … Så bygger tron på förkunnelsen och förkun-
nelsen på Kristi ord. 

I Johannesevangeliet (3:7-8) beskriver Jesus pånyttfödelsens nöd-
vändighet. ”Var inte förvånad över att jag sade att ni måste födas på nytt. 
Vinden blåser vart den vill, och du hör den blåsa, men du vet inte varifrån 
den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som har fötts av 
anden." Att bli pånyttfödd är att ändra ens sinnelag när det gäller Jesus. 
Texten ovan från Romarbrevet beskriver förutsättningarna för pånyttfö-
delsen: ordets förkunnelse.348 Att födas av Anden är alltid Guds eget verk. 
Jesus har själv sagt detta i Johannesevangeliet: (6:29) ”Detta är Guds verk: 
att ni tror på honom som han har sänt.”  
 Människans respons är att acceptera Jesus, hans död och uppstån-
delse. Detta gör man genom att man låter döpa sig. I Romarbrevet (kapi-
tel 6) redogör Paulus för detta.349 Dopet är individens respons på Guds 
kallelse. Vi blir påminda här om den första pingsten efter Jesu uppstån-
delse. Den heliga Anden har kommit. På pingstdagen vittnar aposteln 
Petrus om Jesus, vad Gud har gjort med och genom honom. Sedan fram-
lägger Petrus följande vädjan till dem som har lyssnat till honom: 

Orden träffade dem i hjärtat, och de frågade Petrus och de andra apost-
larna: ”Bröder, vad skall vi göra?” Petrus svarade: ”Omvänd er och låt er 
alla döpas i Jesu Kristi namn, så att ni får förlåtelse för era synder. Då får 
ni den heliga anden som gåva. Ty löftet gäller för er och era barn och alla 
dem långt borta som Herren, vår Gud, vill kalla.” Petrus vädjade till dem 
med många andra ord också, och han uppmanade dem: ”Se till att ni blir 
räddade undan detta onda släkte.” De som tog till sig hans ord lät döpa 
sig, och den dagen ökade de troendes antal med inemot tre tusen.350  

 I Romarbrevet (6:3-5) förklarar Paulus dopets innebörd. Det är att 
bli ett med Jesus i hans död och uppståndelse från de döda. ”Vet ni då 
inte att alla vi som har döpts in i Kristus Jesus också har blivit döpta in i 
hans död? Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med 

 
348 Läs Apostlagärningarna 2:37. 
349 Det svenska ordet ”dop” är översatt från grundspråkets (grekiskans) baptízō som 
betyder ”doppa”, ”doppa under”. Nya testamentet känner bara till troendedopet, 
dvs. människan blir döpt först efter att han/hon har tagit emot evangeliet om Jesus 
och vill bli förenad med Jesu död genom att bli begraven i dopet. 
350 Apostlagärningarna 2:37-41 
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honom för att också vi skall leva i ett nytt liv, så som Kristus uppväcktes 
från de döda genom Faderns härlighet. Ty har vi blivit ett med honom 
genom att dö som han skall vi också bli förenade med honom genom att 
uppstå som han.” När människan i tro tar emot Jesus, har hon fått del av 
Guds gåva. Jesus säger att ingen kommer till honom ”om han inte får det 
som gåva av Fadern”. (Johannesevangeliet 6:65)  
 

Frälsningens mål och garant: det eviga livet och den heliga Anden 

Frälsningens yttersta mål är det eviga livet. Men hur vet vi att vi har det 
eviga livet? Svaret är: den heliga Andens verk i och genom oss. När vi döps 
till Jesus, får vi den heliga Anden som en gåva. ”Ty löftet gäller för er och 
era barn och alla dem långt borta som Herren, vår Gud, vill kalla”, för-
säkrar Petrus oss i Apostlagärningarna (2:39). Varför är den heliga Anden 
så viktig? Paulus kallar den heliga Anden för ”sigill” och ”borgen”. Gud 
har genom sin Ande skapat oss genom omvändelse och pånyttfödelse till 
ett nytt liv som har evigheten som sitt mål. Samma heliga Ande i oss är 
en garant för att vi når det eviga livet. ”Gud har själv skapat oss just för 
detta, och som en borgen har han gett oss Anden”, skriver Paulus i Andra 
Korinthierbrevet (5:5), och i Efesierbrevet (1:13) skriver han: ”i honom (Je-
sus) har också ni, sedan ni hört det sanna ordet, evangeliet om er fräls-
ning – i honom har också ni, sedan ni kommit till tro, fått den utlovade 
heliga anden som ett sigill.” Anden hjälper oss också att leva i Guds vilja 
i Jesu efterföljelse. Paulus skriver dessa viktiga ord i Romarbrevet (8:14-
17):  

Alla som leds av ande från Gud är Guds söner. Ni har inte fått en ande 
som gör er till slavar så att ni måste leva i fruktan igen; ni har fått en 
ande som ger söners rätt så att vi kan ropa: ’Abba! Fader!’ Anden själv 
vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn. Men är vi 
barn, då är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar, om 
vi delar hans lidande för att också få dela hans härlighet.  

 Som kristna drabbas vi då och då av tvivel och besvikelser. Vi kom-
mer att brottas med synden. Men då påminner Anden i oss om att vi har 
blivit friköpta genom Jesus. Vi (vår gamla människa) dog när vi döptes, 
men vi har också uppstått till ett nytt liv med Jesus när vi uppstod ur 
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dopets grav och Anden tog sin boning i oss. När vi i nattvarden tar del av 
brödet och vinet blir vi påminda om Jesu offer för oss.351  
 Alla dessa saker är verkliga händelser i våra liv. Lika verkligt som 
Jesu död och uppståndelse var, lika verkligt är vårt liv i honom. Vi ser 
inte längre på oss själva och våra misslyckanden utan vi ser oss som rätt-
färdiga, accepterade i Jesus Kristus. Gud ser på oss som han ser på sin 
egen Son. Dopet och den heliga Anden har en viktig funktion i det 
kristna livet. Johannes skriver i sitt Första brev (5:5-8,10-12) om det tre-
faldiga vittnesbördet vi bär inom oss när vi har blivit troende:  

Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds son? 
Han är den som kom genom vatten och blod, Jesus Kristus. Inte bara 
med vattnet utan med både vattnet och blodet. Och Anden är den som 
vittnar, ty Anden är sanningen. Det är tre som vittnar: Anden, vattnet 
och blodet, och dessa tre är samstämmiga.  
 Den som tror på Guds son har tagit emot vittnesbördet i sitt 
inre. Den som inte tror på Gud gör honom till lögnare, eftersom han 
inte tror på det vittnesbörd Gud har gett om sin son. Och detta är vitt-
nesbördet: Gud har gett oss evigt liv, och det livet finns i hans son. Den 
som har hans son har livet. Den som inte har Guds son har inte livet. 

 
 

AVSLUT 

Av diskussionen ovan ser vi att frälsningen har två aspekter. För det 
första frälsningen från Adams synd och dom. För det andra frälsningen 
till det eviga livet. Vi har sett att övergången från döden till livet går ge-
nom Jesus. Jesus dör och friköper oss från Adams dom. Tron på Jesus gör 
oss rättfärdiga. Vi är redo för frälsningens andra aspekt: det eviga livet i 
Guds rike. Allt detta får vi som en gåva i Kristus Jesus. Nya testamentet 
använder här ordet nåd. ”Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er 
själva, Guds gåva är det.” (Efesierbrevet 2:8).  
 Frälsningens slutmål är att hela skapelsen blir befriad från sitt sla-
veri under ”tomheten”. 

Ty skapelsen väntar otåligt på att Guds söner skall uppenbaras. Allt 
skapat har lagts under tomhetens välde, inte av egen vilja utan på 

 
351 Läs Matteusevangeliet 26:26-28. 
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grund av honom som vållade det, men med hopp om att också skapel-
sen skall befrias ur sitt slaveri under förgängelsen och nå den frihet 
som Guds barn får när de förhärligas. Vi vet att hela skapelsen ännu 
ropar som i födslovåndor. Och till och med vi, som har fått Anden som 
en första gåva, också vi ropar i vår väntan på att Gud skall göra oss till 
söner och befria vår kropp. (Romarbrevet 8:19-23) 

Paulus kallar denna väntan för ”hoppet” (vers 24). Vårt hopp är grundat 
på Guds löften och hans fullbordade gärning i Kristus. På korset avgjor-
des världens och alla människors framtid. I Kristus kommer Gud att för-
verkliga sin ursprungliga plan för världen och människan när Jesus kom-
mer.  


