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”Detta är berättelsen om Noas sö-

ners, Sems, Hams och Jafets, släkt. 

(1 Mos 10:1 NUB)

Om man studerar Bibelns kronologi 
upptäcker man att mänsklighetens his-
toria inte tycks vara särskilt lång. Det 
ser ut att bara ha gått lite mer än 4 300 
år sedan mänskligheten – och de större 

-
ter den globala översvämningen på Noas 

-
kens 10:e kapitel, som utan tvekan är ett 

-
tressant att historiciteten av de platser 

-

utombibliska källor.1

Kontrasten mot den moderna 
och allmänt accepterade evolutionära 
synen på människans ursprung är be-
tydande. Enligt denna har schimpanser 
och människor en gemensam urmoder 

sedan, vilket innebär ett tidsperspektiv 
-

Inget bevis – men väl en indikation 
– på att Bibelns version är mer trovärdig 

-
mar vi oss 8-miljarderstrecket. Vi kan se 

-
ra miljoner människor på vår planet på 
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kanske några miljoner och på Abrahams 

tusen. Och Abraham var tionde genera-
2

En sund, biblisk syn på männis-
-

sistiska idéer. Alla nu levande människor 

-
tiskt minst lika korrekt att säga att vi är 
varandras bröder och systrar som att vi 

3

Även om många av evolutionste-

om det, bevisar historien att det evo-
lutionära perspektivet på människans 

-
grundsdjupa moraliska härdsmälta som 
drabbade oss under 1930- och 40-talen. 
Förhoppningsvis kommer historien den 
här gången inte att upprepa sig.

-
gen inte bara obiblisk, utan i allra högsta 
grad obiologisk. Att som nazisterna häv-

-
sen andra är lika ogenomtänkt som att 

Bibeln och
människans 
ursprung

en pudel skulle vara överlägsen en varg. 

inavel och degenerering.4

-
utveckling stödjer Bibelns berättelse 
om människans tidiga historia. Bibeln 
är trovärdig och sann. Bara på en sådan 
grund går det att bygga en människovär-
dig och hållbar etik!

NOTER
1. Är du intresserad av detta spännande ämne och 

inte har något emot att läsa på engelska så skaffa 
boken ”After The Flood”

också tillgänglig för gratis nedladdning från inter-
net.

2. Vill du läsa en lite mer ett par mer ingående artik-

lar om just detta så titta på Genesis webbplats:

https://genesis.nu/i/artiklar/jordens-befolkning/

(kortare: https://krymp.nu/1Iq) 
3. Att slavhandeln lär ha försvarats med att Noas son

Hams avkomlingar hamnade under förbannelse
är en obehaglig påminnelse om vikten av att läsa
skriften i dess helhet och inte i form av lösryckta
texter. Här ska in ytterligare en länk som jag har 
bett Samuel skicka mig. Återkommer så snart jag
 får den, säkert under dagen. Den får också en 
krymp-adress

4. Se artikeln ”Mutantparaden” i Genesis nr 1-2018 

https://genesis.nu/tidning/tidigare-nummer/
genesis-2018-1/ (kortare: https://krymp.nu/1Ir)
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