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BIBEL OCH TRO

Det är bara att konstatera: Det som är 

gjort är gjort och kan aldrig bli ogjort. 

Och vissa saker vi gjort, sagt och tänkt 

vet vi intuitivt är själviska och onda. 

Därför bär vi på skuldkänslor som kan 

variera beroende på vår egen livshistoria 

och i vilken mån vi lyckas förtränga dem.

Skuldkänslor kan vara nog så tunga att 

bära, men det är inte de som är vårt 

största problem. Det är att skulden inte 

bara består i en känsla – den är högst 

verklig och den är ytterst inför univer-

sums Skapare. Ingen av oss kommer en 

dag att kunna säga: ”Det visste jag inte”. 

En människas behöver inte ha vuxit upp 

i en kultur präglad av kristendomen för 

och att hon bär på en skuld inför honom. 

I fråga om det sitter alla människor i alla 

tider och kulturer i en och samma båt. 

Om detta vore hela sanningen skulle vi 

alla vara hjälplöst förlorade och utan 

hopp för framtiden. Bara mörker skulle 

ha legat över själsdjupen.

Det är mot den bakgrunden som 

Johannes skrev:

det” ( Joh 1:1-5).

Bibelläsaren vet hemligheten: Ordet var 

Jesus. I sin kärlek beslutade Gud redan 

innan syndafallet att inte lämna kvar 

människorna i det mörker som de själva 

skulle komma att försätta sig i. Han be-

redde en väg från mörker till ljus genom 

tro på Jesus, hans älskade Son, som lät 

sig hängas på ett kors och plågas, oskyl-

dig som ett lamm. När det egentligen var 

vi alla som borde ha hängt där, tyngda av 

vår egen skuld. Men döden kunde inte 

behålla den syndfrie – Jesus besegrade 

den när Han uppstod! Därför är univer-

sums Skapare också dess Räddare.

 När det här enkla budskapet blir 

hört och trott frigörs Guds kraft till ra-

dikal förvandling av personligheter och 

livsstilar hos människor från alla kultu-

rer och sammanhang. Det bevisar att det 

vi kallar evangeliet inte är någon mänsk-

lig tankekonstruktion, ingen myt och 

heller ingen berättelse som bygger på 

någon myt. Sådana åstadkommer sällan 

någon radikal förändring, i varje fall inte 

till det bättre.

 Budskapet om Jesus kan rädda 

oss och förvandla oss, just därför att det 

är fast förankrat i världshistorien. Det 

handlar inte bara om att Jesus var en his-

torisk person, inte heller bara om att Han 

var Guds Son, utan på grund av att Han 

genom sin biologiska mor Maria dessut-

om var en fysisk del av samma mänsk-

lighet som vi. Det är tack vare det fysiska 

släktskapsbandet som Han kunde bära 
1 eftersom vi alla, 

liksom Han, härstammar från den förste 

Adam. Evidensen från genetiken visar 

att vi alla gör det, och evidensen för att 

släkttavla i Lukasevangeliets tredje kapi-

tel. Den kompletteras och bekräftas av 

Bibelns övriga släkttavlor2 – bara för att 

vi inte ska behöva tvivla på att det vi tror 

är sant!

NOTER

1. Likt Boas var juridisk återlösare för Noomi - 

 se Rut kap 3-4.

2.  I Matt 1, 1 Krön 1-4, 1 Mos 11 och 1 Mos 5
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