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så annorlunda den 

bibliska skapelsesynen 

är jämfört med den 

naturalistiska.

Enligt den naturalistiska synen upp-

stod jorden som en biprodukt av en 

roterande stjärna bland biljoner an-

dra genom rena tillfälligheter, och 

människan liksom allt annat levande 

är lika oplanerad som den. Lyckliga 

omständigheter och naturen är våra 

för det.

  I Bibeln säger Gud själv att 

hans syfte med att skapa jorden var 

att den skulle bebos av människor. 

Han konstaterade att det Han ska-

pat var gott, men först när männ-

iskan fanns på plats var det mycket 

gott. För vår skull skapade Gud en 

jord som var rik på alla tänkbara re-

surser; de mest utsökta örter och 

frukter att äta av, trä att bygga med, 

ädla stenar till smycken, metaller att 

skapa teknologi av, och obegränsade 

liv att lära och utvecklas till ande, själ 

och kropp i gemenskap med Honom 

själv. Allt var omsorgsfullt planerat av 

omtanke om oss, ingenting lämnat 

åt slumpen. Guds tanke var att öde-

marker skulle befolkas och fyllas av 

glada människoröster, skratt, sång 

och dans, och att Han skulle få äran 

för det.

  Det blev i stället alltför många 

bullrande och överbefolkade storstä-

der med en miljö som skadar invå-

narnas hälsa, triggar våld, kriminalitet 

och framkallar bitter gråt, klagan och 

förbannelser. En mänsklighet som går 

sina egna vägar och förstör den vack-

ra jorden. För det sörjer Gud. För det är 

Gud vred.

  Men Bibelns Gud är, mitt i 

sin rättmätiga sorg och vrede över en 

mänsklighet som vänt sig bort från ho-

nom, ändå full av nåd och kärlek. Han 

kallar oss tillbaka till gemenskap med 

sig själv; oavsett om vi är stora syndare 

eller små sitter vi alla i samma båt och 

är i desperat behov av att bli förlåtna 

och upprättade av honom. Som pro-

feten Jesaja skrev för 2 700 år sedan – 

även du som är arg och bitter på Gud 

kan få bli omsluten av hans fadersar-

mar. Det är möjligt därför att Han i sin 

kärlek sände sin Son, Jesus Kristus, hit 

till jorden. Han utblottade sig och dog 

rättfärdig på ett kors för att vi, genom 

att tro det, ska få del av hans rättfärdig-

het och blir försonade med Gud. Det 

må låta som klichéer, men det är sant! 

Gud valde trons väg för att även vi skul-

le kunna bli räddade som inte är så klo-

ka och duktiga och lyckade.

  Vilken tur att vi har en Gud som 

bryr sig och har tålamod, det är faktiskt 

allt annat än självklart!

/Göran Schmidt


