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V

ad är då en
människa att du
tänker på henne,
en dödlig att du tar dig an
honom?
Du gjorde honom nästan till
en Gud,
med ära och härlighet krönte
du honom.
Du lät honom härska över
dina verk …
Psaltaren 8:5–7 (Bibel 2000)
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V

em är jag? varför lever

jag? Vad händer efter
döden?
Dessa existentiella frågor
har människan ställt sig från
tidernas begynnelse. Lever vi
bara för att säkra mänskolivets
fortsatta existens? Är det livets
mening?
För några år sedan publicerades en bok som var ett tänkt
samtal mellan Sokrates och Jesus.
Sokrates frågar Jesus: Varför
skapade Gud människan? Varpå
Jesus svarar: För att Gud var
ensam. Vi ska återkomma till
detta senare i häftet.

Frågan om varför Gud
skapade människan leder till
frågor som: Har livet uppstått
av en slump? Vad är en
människa? Varför skapade
Gud människan när han redan
hade miljoner änglars sällskap?
Vilken roll spelar människan i
evigheten?
Vi kommer att se närmare
på dessa frågor och dessutom
på olika mänskosyner. Därefter
presenterar vi den kristna
människosynen och för
försöka förklara vad bibeln
säger om varför Gud skapade
människan. ❒

Häftesserien Livets Källa har som mål att göra evangeliet tydligt
och relevant för vår tid. Den läses av kristna från olika trossamfund.
Vår önskan är att hjälpa var och en att förstå sig själv och sitt
förhållande till Gud, oavsett vilken kyrka man tillhör.
3–5 Har livet på jorden uppstått
av en slump?
6–7 Vad är en människa?
8–9 Skapelseberättelsen
10 Guds avbild?
11 Psaltaren 8
12–14 Nästa steg är att formas
efter Jesu avbild
15–16 Gud är kärlek
16–17 Varför skapa människor när
det fanns änglar?
18–20 Vilken roll spelar människan
i evigheten?
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Vad är en människa?

Har livet
på jorden uppstått
av en slump?

I

Låt oss se på tre exempel, två från mikrokosmos
och ett från makrokosmos.
en bloddroppe så stor som

spetsen på en kulspetspenna
finns det 10 000 röda blodkroppar. Varje röd blodkropp
består av 270 miljoner hemoglobinmolekyler, som var och en
innehåller fyra järnatomer. Det
är järnatomerna som kopplar sig
till syremolekylerna i våra lungor
när vi andas in luft, och därefter

för blodet syremolekylerna
med sig runt till alla celler i
kroppen.
Utan blodets järnatomer
skulle kroppens celler inte få
tillgång till det livsnödvändiga
syret. I en röd blodkropp finns
det fyra gånger 270 miljoner
järnatomer, alltså över en miljard
järnatomer. I en liten bloddroppe
med 10 000 röda blodkroppar
finns det således över 10 000
miljarder järnatomer.
→

Struktur av mänskligt
hemoglobin. Järnatomerna är
grönfärgade.
Vad är en människa?
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Du har cirka fem liter blod i
kroppen som under loppet av
tre veckor blir helt utbytt för
att se till att du har friskt blod.
Kan detta ha kommit till av en
slump?

Röda
blodkroppar

1959 upptäcktes livets byggklossar och fick namnet DNAmolekylen (deoxyribonucleicacid).
Denna molekyl finns i alla
levande celler, och det sätt på
vilket fyra beståndsdelar är
sammanfogade bestämmer färgen
på ditt hår och ögon, din längd
osv. Allt vi genetiskt ärver av
våra föräldrar och av tidigare
generationer är programmerat
i en kod som är i din DNA och
som skiljer sig från alla andra
människors.
DNA-molekylen är lång och
för att ta minst möjliga plats är
den vecklad runt sig själv i en
4

dubbel spiral. Det består av fyra
beståndsdelar: A – adenin,
T – tymin, G – guanin och C –
cytosin, vilka är förenade i en
bestämd ordningsföljd. Det är
detta system som bestämmer
ditt utseende och olika processer
i din kropp, bland annat
åldringsprocessen.
När det är dags för en cell att
dela sig, samlar sig kromosomerna som består av DNA
längs dess ekvator och delar
sig i två. Varje hälft av DNAmolekylen dras till var sin del
av de två cellerna vilket innebär
att de nya cellerna saknar
hälften av det ursprungliga
DNA:et.
Men då sker något otroligt.
På ett eller annat sätt tillförs,
i rätt ordningsföljd, de fyra
beståndsdelarna i DNA som
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saknas i de båda cellerna.
DNA-koden i de nya cellerna
blir identisk med ursprungscellens! DNA-molekylen kan
inte sättas samman på måfå i
de båda cellerna, eftersom din
kod måste kopieras exakt för att
kunna fortsätta vara din, och bara
din, unika DNA komposition. Vi
menar att det omöjligtvis kan ha
utvecklats av en slump.
Låt oss så vända blicken från
cellernas värld till stjärnhimlen.
Även här kan man fråga sig
om den kan ha kommit till av
en slump. Jorden är som ett
dammkorn som svävar runt i
galaxen Vintergatan, som är vårt
hem. Vintergatan är en liten eller
mellanstor galax bestående av
200 miljarder stjärnor.
I dess centrum finns ett svart
hål som hela galaxen rör sig runt.
Det tar galaxen flera miljoner år
att rotera runt sin medelpunkt.
Solen är vår närmaste stjärna

och den är liten i förhållande till
de stjärnor vi ser på natthimlen.
Det tar ljuset cirka åtta minuter
att ta sig från solen till jorden.
Det tar emellertid ljuset 90 000
år att korsa Vintergatan från ena
kanten till den andra. Och här
bor vi. Astronomerna menar att
det finns lika många galaxer i
universum som det finns stjärnor
i Vintergatan. Stjärnor och galaxer
lyder under de fysiska lagarna,
och rörelserna i universum är
så exakta och förutsägbara att
vi kan ställa klockan efter dem.
Har detta uppkommit av en
slump?
När vi tittar in i atomernas
värld upptäcker vi ordning och
system som styrs av de fysiska
lagarna. Vi ser samma sak i vårt
vidsträckta universum. Kan
system och ordning uppstå ur
något som inte är system och
ordning – kan det uppstå ur
ingenting? ❒

Vintergatan
Diameter
Antal stjärnor
Massa
Solens avstånd från centrum
Densitet vid solen
Solens hastighet runt
Solens galaktiska rotationstid

Vad är en människa?

90 000 ljusår
200 miljarder
1 000 miljarder solmassa
26 000 ljusår
2 000 ljusår
220 km/s
225 miljoner år

Källa: www.atlasoftheuniverse.com
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Vad är en
människa?

E

En darwinist skulle hävda att människan är ett
djur, bara aningen annorlunda än andra djur.
Att det inte finns ett liv efter döden och att vi
bara lever för att föra släktet vidare. Livets mening
är att vi ska utbreda oss i en evolutionistisk
utveckling.

n humanist, alltså en som

sätter människan högst
på värdeskalan, skulle
hävda att det är skillnad på
människa och djur. Människan
kan tänka abstrakt, har samvete,
kan förhålla sig till tid och kan
välja efter vilka värderingar hon
vill leva. Dessutom är hon inte
styrd av instinkt i lika hög grad
som djuren. Humanisterna är
uppdelade i fraktionerna ateister
och kristna, och vid frågan om
vad som sker efter döden skulle
deras svar skilja sig åt.
Buddhisterna har ingen lära
om hur människan blev till och
tror inte på en ”gud”. De skulle
trots det svara att människan är
en av de högsta nivåerna bland
livsformerna och att meningen
med livet är att förbättra sig så
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att man stiger till en högre
livsform i nästa liv. Det slutliga
målet är Nirvana, ett oföränderligt tillstånd där allt begär har
upphört. Härifrån återföds man
inte.
En muslim skulle hävda att
människan är skapad av Allah
och att människans mål är att
lyda Allahs bud. Hon ska
underkasta sig Allah och tillbe
honom i bön dagligen. Gör
man detta kommer man till
paradiset efter döden. Islam är
en lagreligion och ordet Islam
betyder underkastelse.
En kristen skulle säga att
människan är skapad av bibelns
Gud med just de egenskaper
som humanisten hävdar, vilka
gör människan och djuren till
olika väsen. Människan har inte
Vad är en människa?

kommit till av en slump, hon
är kronan på Guds skaparverk.
Människan har en speciell roll
i skapelsen och även gentemot
Skaparen. Hon är också en
viktig del av Guds plan för
universum och evigheten.
Resten av häftet ska vi vika
åt denna plan.
Frågan om det finns en
mening med livet måste

delas upp i två delar: finns det
en mening med vårt nuvarande
fysiska liv, och, vad är meningen
med det eviga livet? Låt oss börja
med första delen av frågan. ❒

Stjärndimma
3603 NGC
Denna gigantiska
stjärndimma
innehåller tusentals
glittrande unga
stjärnor. Detta,
stjärnhimlens
”smyckeskrin”,
är en av de
mest massiva
stjärnhoparna på
Vintergatan. Det
ligger ca 20 000
ljusår bort och
spänner över cirka
17 ljusår.
Foto: NASA, ESA och
Hubble Heritage
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Skapelseberättelsen
Bibeln är ingen biologibok utan en bok om frälsning. Den
berättar inte i detalj hur Gud skapade liv på jorden men
den visar klart att livet på jorden inte är ett resultat av
slumpmässig utveckling. Det var omsorgsfullt planlagt
av Gud. Låt oss titta på hur det gick till när människan
skapades.

G

ud sade: låt oss göra

människor till vår avbild,
till att vara lika oss. De
ska råda över fiskarna i havet och
över fåglarna under himlen, över
boskapsdjuren och över hela jorden
och över alla kräldjur som rör sig
på jorden.
Och Gud skapade människan till
sin avbild, till Guds avbild skapade
han henne, till man och kvinna
skapade han dem.
Gud välsignade dem och sade
till dem: Var fruktsamma och föröka
er och uppfyll jorden! Lägg den
under er och råd över fiskarna i
havet, över fåglarna under himlen
och över alla djur som rör sig på
jorden! (1 Mosebok 1:26–28).
I dessa få verser lär vi oss
mycket om människan: vad hon
8

är och varför hon blev skapad.
Hon skapades till Guds avbild
efter hans like. Det hebreiska
ordet för avbild innebär ett
bokstavligt gestaltande av något.
Man skulle kunna använda
ordet om en staty. Ordet leder
oss till att förstå att människan i
sin yttre form liknar Gud. Gud
är ande med en andlig kropp
som människan är en avbild på.
Det hebreiska ord för liknelse
som används i 1 Mosebok 1:26
är mycket mer abstrakt, det
antyder att människan på ett eller
annat sätt liknar Gud. Kanske
är det människans kreativa,
förnuftsmässiga, mentala och
intellektuella egenskaper som
avses och som gör människan
väsensskild från djuren.
Vad är en människa?

När allt annat liv på jorden
var iordningställt för att tas i
bruk skapade Gud människan.
Människan är Guds avbild inte
för att vi förtjänar det utan för
att Gud i sin nåd har skapat oss
sådana. Gud har en plan för
mänskligheten. Människan skulle
representera Gud inför resten
av skapelsen. När djuren ser
människan ser de en avbild av
Gud. Adam jobbade till och med i
lag med Gud i skapelseprocessen,
det var han som fick ge namn
åt hela djurbeståndet. Enligt
hebreisk tankegång är det att ge
namn åt något en viktig handling
och att Gud bad Adam göra det
visar att människan står i ett annat
förhållande till Gud än djuren.
Människan har en särställning.
Människan var, förutom att
vara Guds representant, också
menad att råda över jordens
djur. Hon skulle förvalta Guds
skapelse, fortplanta sig och bli
många. Att vi är skapta till Guds
avbild är ett annat sätt att säga
att vi är Guds barn. Lägg märke
till att Adam kallas för Guds son
i Lukasevangeliet 3:38 och att
samma ord används om Adams
söner i 1 Mosebok 5:1–3. Vad är en
människa? En människa är Guds
barn, vare sig man förstår det eller
inte.
I första Mosebok 1: får vi veta
att fiskarna, djuren och växterna
Vad är en människa?

skapades efter sitt slag eller sin
art. Människan är unik eftersom
hon är skapad efter Guds avbild,
slag eller art. Människan har alltså
ett särskilt förhållande till Gud.
Det är först när vi förstår detta
som vi kan förstå vad vi är, vad
som är meningen med livet, och
vad som sker efter döden. Det är
vårt Gudsförhållande som ger
oss vår identitet, vi är skapta till
hans avbild. Vår identitet är inte
knuten till vårt yrke eller vårt
dagliga värv. Om vi inte förstår
detta förstår vi inte vad vi är och

Vad är en människa?
En människa är Guds
barn vare sig man
förstår det eller ej.
inte heller att livet vi lever bara
är början på en evig existens. Då
är vi som små föräldralösa barn
i avsaknad av identitet, utan
vetskap om vilka vi är och vilka
föräldrar vi har. Människan får
sin identitet i förhållandet till
sina föräldrar och till Gud. Vi
förstår inte vår identitet utan att
känna till vårt ursprung och vår
skapare. I vår bön säger vi, Fader
vår, till Gud. Gud är vår far. Den
som inte förstår detta saknar sin
identitet. ❒
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Guds
avbild?

B

Har du någonsin undrat varför Evas skapelse
inte gick till på samma sätt som Adams? Låt oss
först se på hur Adam blev skapad. 1 Mosebok 2:7
berättar: ”Och HERREN Gud formade människan
[hebreiska: adám] av stoft från jorden [hebreiska:
adamá] och blåste in livsande i hennes näsa. Så blev
människan en levande varelse [hebreiska: väsen].”

bibelen går inte in i detalj

på hur Gud skapade djuren
och fiskarna. Han sa det
och det blev gjort. Men det var
annorlunda med människan.
Gud själv tog av jordens stoft,
formade människans kropp
och blåste livets ande i henne.
Gud är av ande och ande är
odödlig. Människan är formad
av jordens stoft, hon är fysisk
och dödlig.
Det hebreiska ordet som är
översatt till livsande eller livets
ande återfinns 24 gånger i bibeln.
Det handlar alltid om Guds eller
människans andetag, med ett
möjligt undantag. Enligt Job 32:8
så är det människans ande och
den Allsmäktiges andedräkt/
utandning som gör människan
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förståndig. Flera anser att det är
detta som skiljer människan från
djuren.
Gud skapade Eva genom att
ta ett revben från Adam och
forma henne runt detta. Hon
skapades av en del av mannen
och därför är mannen och
kvinnan tillsammans Guds
avbild. Vilket bekräftas i
1 Mosebok 1:26 som säger att
mannen och kvinnan som ett lag
utgör Guds avbild. De har olika
egenskaper som tillsammans
fullständiggör Guds avbild,
vilket understryker vikten och
heligheten hos äktenskapet.
Äktenskapet är inte bara
samhällets grundsten det är också
en bild på Gud – därför är det
heligt. ❒
Vad är en människa?

Psaltaren 8

HERRE, vår Herre, hur
härligt är inte ditt namn
över hela jorden, du som
har satt ditt majestät på
himlen.

Av barn och spädbarns
mun har du upprättat en
makt för dina ovänners
skull till att [hebreiska:
tysta] förgöra fienden och
hämnaren.

När jag ser din himmel,
dina fingrars verk, månen
och stjärnorna som du

har skapat, vad är då
en människa eftersom
du tänker på henne, en
människoson eftersom du
tar dig an honom?
En liten tid lät du honom
vara ringare än Gud,
med ära och härlighet
krönte du honom.
Du satte honom till herre
över dina händers verk,
allt har du lagt under
hans fötter:
får och oxar, liksom
vildmarkens djur,
himlens fåglar och
havets fiskar, allt som
rör sig i haven.
HERRE, vår Herre,
hur härligt är inte
ditt namn över hela
jorden!
Vintergatan

Vad är en människa?
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Nästa steg är
att formas efter
Jesu avbild
I Psaltaren 8 undrar författaren varför Gud bryr sig
om människan när man ser allt annat som han har
skapat i hela universum. Sångskrivaren förundras
över detta faktum, men svaret är enkelt. Gud bryr
sig för att människorna är hans barn.

G

ud skapade adam till sin

avbild, men Adam var
inte färdigbildad och han
syndade. Därmed uppstod en
avgrund mellan Adam och Gud.
Adam hade inte Guds heliga
Ande. Först när människan får
den kan hon bli en fullständig
avbild av Gud.
I Romarbrevet 8:29 står det om
nästa steg i utvecklingen mellan
Gud och mänskligheten.
”Ty dem som han i förväg
har känt som sina har han också
förutbestämt till att formas efter
hans Sons bild, för att Sonen
skulle vara den förstfödde bland
många bröder.”
12

Vi är skapade till Guds avbild
men det är först när Jesu offer har
renat oss från synd och vi får ta
emot den heliga Anden som vi
till fullo kan bli en bild av Gud.
Paulus kallar detta för den nya
människan.
Många tycker att versen är svår
på grund av att det handlar om
Guds förutbestämmelse och det
finns många tolkningar på detta.
Kalvin hade en extrem förklaring
som vi inte kan godta. Han
menade att Gud på förhand hade
bestämt vem som skulle bli frälst
och vem som skulle gå förlorad.
Vi tror emellertid att Jesus dog för
alla människor.
Vad är en människa?

En ros av galaxer.

Foto: Hubble Space Telescope

Newtonkratern på mars.

Foto: NASA/JPL- Caltech/Univ
of Arizona

Vi tror att Gud har gett människan frihet att ta emot eller förkasta hans frälsningserbjudande.
Det är tydligt att Gud inte
har kallat alla i deras livstid. Men
vi tror på 1 Timoteus 2:4 och
2 Petrusbrevet 3:9, och menar att
Gud är rättvis och kärleksfull
och har en lösning på det hela. I
häftet Vad händer efter döden? kan
du se hur vi förstår att Gud kan
vara rättvis och kärleksfull och
ändå inte kalla alla till frälsning
idag.
Vår uppfattning av Romarbrevet 8:29 är att Gud på förhand
vet vad vi kommer att välja, på
samma sätt som en förälder i hög
grad kan veta hur deras barn
Vad är en människa?

kommer att agera i en given
situation.
I vårt sökande efter svaret
på vad som är Guds plan
med mänskligheten är denna
vers i Romarbrevet central. Gud
vill att vi ska bli en bild av Jesus
Kristus. Det grekiska ordet för
avbild är ”ikon”, fast idag skulle
vi säga ”kopia”. Gud vill att vi
ska vara en kopia av hans Son,
hans enfödde Son. Han är unik
eftersom Gud är hans far medan
vi är adopterade. I Romarbrevet
8:15 står ordet ”barnaskapet”
som är en återgivelse av ett ord
i den grekiska grundtexten som
innebär adoption.
Vi är adopterade eftersom vi
har andra föräldrar än Gud.
Gud vill att Jesus ska ha många
syskon i det eviga livet, men han
kommer att ha sin egen status
13

och funktion som Guds äkta son
och vår äldre bror. I hebreisk
tankevärld är det stor skillnad
på den förstfödde sonen och
resten av syskonskaran.
Gud skapade människan till sin
avbild men nu har han gett oss
Jesu exempel på hur vi ska leva.
Dessutom har han gett oss den
helige Anden som gör det möjligt
för oss att verkligen kunna leva
som Gud vill i vardagen. Den
helige Anden är en förlängning av
Gud själv, en del av Gud. Vi klarar
inte av egen kraft att leva utan att
synda. Utan Guds hjälp kan vi
inte bemöta våra medmänniskor
på samma sätt som Jesus gjorde.
Det är bara med den helige Andes
hjälp som vi kan formas till Jesu
avbild. När vi låter den helige
Anden hjälpa och komplettera
vår personlighet blir vi den nya

människa som Paulus talar om.
Jesus, Ordet, kom i en tjänares
skepnad (Filipperbrevet 2:7).
Ordet blev människa för att visa
oss den måttstock vi ska mäta
oss med i det dagliga livet. Han
sa i Johannesevangelium 13:34:
”Ett nytt bud ger jag er, att ni
skall älska varandra. Så som jag
har älskat er skall också ni älska
varandra”.
Detta var något helt nytt, och
endast möjligt genom den helige
Andens hjälp. Enligt Moselagen
räckte det att älska andra som
sig själv. Alla goda ateister,
humanister, buddhister med
mera skulle hålla med om detta.
Men nu höjer Gud standarden
så att vi i sanning kan bli hans
avbild. Vi ska älska andra så
som Jesus gjorde det och inte
med vår egen bristfälliga kärlek.
Gud vill att vi ska ha
samma inställning
till människor och
skapelsen som han har.
Gud vill att vi ska vara
hans barn. ❒

Triangelgalaxen, 3
miljoner ljusår från
Jorden.

Foto: NASA/Swift Science
Team/Stefan Immler
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Gud
är
kärlek
I 1 Johannesbrevet
4:8 och 16 i Nya
testamentet står det
att Gud är kärlek.
Detta berättar vilken
inställning Gud har
till allt – ett kärleksförhållande. Gud
älskar den skapelse
som människan blev
satt att förvalta. Gud
älskar sina barn, goda
som onda, men han
gillar inte vad de onda
gör. Det är detta Gud
förväntar sig av oss:
att vi ska älska andra
så som han älskar.

Vad är en människa?

D

et är viktigt att förstå

vad bibeln menar med
Guds kärlek. Det finns
tre grekiska ord som översätts
till kärlek på svenska: eros, filia
och agape. ”Eros” är kärlek som
kräver gensvar – du ger för att
få tillbaka. Ordet eros används
om sexuell kärlek, en gudagiven
kärlek menad att användas inom
äktenskapet.
Det andra ordet ”filia” är
kärlek riktad till en begränsad
grupp. Det översätts ofta med
broderskärlek och betecknar
alltså kärlek eller vänskap
inom en grupp/familj. Tredje
ordet, “agape”, hade en diffus
mening tills Gamla testamentet
översattes till grekiskan, ca.
250 f.Kr. Det betydde då ”var
hälsad” eller ”med önskan om
allt gott”. Men översättarna
använde detta ord för att
beteckna Guds kärlek eftersom
de andra orden var otillräckliga
och inkorrekta. Biblisk agapekärlek fick sin betydelse
utifrån hur det användes i
bibeln.
Paulus ger oss en praktisk
definition av agape i 1 Korintierbrevet 13:4–7: ”Kärleken är tålig
och mild, kärleken avundas
inte, den skryter inte, den är
inte uppblåst, den uppför sig
inte illa, den söker inte sitt, den
brusar inte upp, den tillräknar
15

inte det onda. Den gläder sig
inte över orättfärdigheten, men
har sin glädje i sanningen. Den
fördrar allting, den tror allting,
den hoppas allting, den uthärdar
allting”.
Agape-kärleken gör och
säger det som är till det bästa i
det långa loppet. Den är stark,
uthållig, förutsägbar och utan
förbehåll.
Detta är Guds syn på allt och
alla. Han handlar utifrån vad
som är det bästa för oss i längden.
Det kan betyda att svaret på våra
böner ibland blir ett nej. Han låter
oss genomgå prövningar och
svårigheter, för han vet att det
kommer att utveckla vår karaktär
och empati för andra.
Agape är Guds huvudsakliga
karaktärsegenskap. Han älskar
allt han har skapat. Han är ett
socialt väsen och älskar relationer.
Han älskar alla människor. ❒

Varför
skapa
människor
när
det
fanns
änglar?

Gud skapade
änglarna innan
jorden blev till. De
tillhör Guds andliga
universum och är
hans tjänare och
hjälpare.
16
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D

e blev skapade till änglar,

de valde det inte själva. De
hade bara upplevt Guds
godhet, rättvisa och kärlek tills
Lucifer förledde en del av dem.
Det tycks vara viktigt för Gud
att dem han omger sig med har
möjlighet att själva välja om de
vill vara med honom eller inte. Så
Gud gav änglarna fri vilja. Detta
kan vi se av Lucifers exempel, en
mycket vacker och mäktig ängel
av hög rang som genom sin
skönhet och, vishet lät bedra sig
till att tro sig bättre än Gud. Innan
dess hade änglarna inte upplevt
smärta, lidande och hat och
liknande, d.v.s. ondskans konsekvenser. De var därför ett lätt byte
för Lucifer som förledde ca. en
tredjedel av dem och gick till krig
mot sin skapare. Hans namn
ändrades till Satan som betyder
”fienden” eller ”åklagaren”.
Gud ville att människan skulle
ha ett verkligt val och själv se och
uppleva konsekvenserna både av
Guds väg och av Lucifers. Därför
tillät Gud Lucifer att vara i Edens
lustgård, och han har låtit honom
vara bland människorna sedan
dess.
Gud har en plan. Han låter oss
uppleva det goda och det onda,
lidandet, orättvisorna och smärtan
i livet, så att vi verkligen ser och
känner av konsekvenserna av
Satans vägar. Ibland låter Gud oss
Vad är en människa?

gå våra egna vägar och handla
orätt. Gud tillåter detta för att vi i
evigheten inte ska kunna säga att
han aldrig lät oss pröva våra egna
vingar. Vi lär oss under vår livstid
att Guds vägar är de bästa, inte
våra egna.
Men varför skapa människor
när det fanns änglar? Gud är ett
relationsväsen i den meningen
att han vill ha djupa och
meningsfulla relationer med dem
han omger sig med. Eftersom Gud
är ett socialt väsen förstod han
mycket väl att Adam kände sig
ensam, fastän han var omgiven
av massor av djur. Adam saknade
någon som var mer lik honom
själv och därför skapade Gud
kvinnan. På samma sätt saknade
Gud någon som var mer lik
honom än änglarna, någon som
själv skulle välja att älska honom,
någon som inte var skapad
eller programmerad till det.
Gud saknade ett föräldra-barn
förhållande, där barnen själva
väljer att älska honom. Därför
skapade han människan. ❒
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Vilken roll
spelar människan
i evigheten?
Det finns två typer av liknelser som handlar om
frälsning, och det finns en viktig skillnad mellan
dem. Den ena är till exempel vingårdens ägare som
lejer arbetskraft. Några har jobbat hela dagen, andra
halva dagen och en del bara några timmar. Vare sig
de hade jobbat länge eller bara helt kort fick de lika
mycket i lön.

G

ud är rättvis. de hade alla

godtagit lönevillkoren när
de blev anställda. Alla fick
det samma, och detta visar på att
alla människor är lovade frälsning
om de så varit aktivt kristna
hela livet, i tio års tid eller i bara

några minuter. Denna lön är en
bild på frälsningen, evigt liv, och
den är densamma för alla. Fast i
verkligheten är frälsningen inte en
lön utan en gåva.
Så finns det andra liknelser
som talar om lön och vad man
kommer att syssla med i Guds
rike. Vi finner ett exempel i
Matteusevangeliet 25:14–30 där
en rik man ska resa utomlands
och överlåter hela egendomen att
förvaltas av sina tjänare.
Lönen är densamma
för alla.
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Han gav tjänarna pengar att
förvalta under hans frånvaro.
Till en gav han fem talenter, en
annan fick två och en tredje fick
en. En talent var mycket pengar.
Det motsvarade 6 000 drakmer,
alltså 6 000 gånger en vanlig
arbetares dagslön. En talent
motsvarade därmed nästan 20
årslöner för en arbetare med
6-dagars arbetsvecka.
Den som fick fem talenter
gjorde affärer med dem och
tjänade fem till. Den som fick två
talenter gjorde också affärer och
tjänade ytterligare två. Den tredje
tjänaren däremot grävde ner
sin talent. När den rike mannen
återvände sa han till de första två
tjänarna: ”Du har varit trogen i
det lilla. Jag skall sätta dig över
mycket”.
Det här är något att fundera
över särskilt när man tänker på
att den förste tjänaren fick fem

Vad är en människa?

talenter motsvarande nästan 100
årslöner. Hans herre talar om
detta som lite, och att han nu
skulle sätta honom över mycket
(vers 21 och 23)! Om 100 årslöner
kan sägas vara lite, vad menar

Herren när han säger att han vill
ge tjänare ansvar över mycket?
Du finner en kommentar till detta
i häftet Jesu liknelser.
Människan skall lära sig att
styra och råda över skapelsen
under sin livstid och i det
eviga livet kommer Gud att
ge samma uppdrag vidare till
de uppståndna. Jordelivet är
i sanning en skola där vi alla
utbildas i att ta vara på Guds
skaparverk. I nästa liv blir det
Guds andliga universum som
ska skötas.
Det står i Romarbrevet 8:29
att Jesus är vår äldre bror, och
samtidigt står det i Hebreerbrevet
1:4 att han blivit upphöjd till
något mycket större än änglarna.
1 Timoteusbrevet 2:12 säger
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att vi ska härska eller ha hand
om det eviga riket med Jesus.
I Hebreerbrevet 2:5 skriver
författaren att Gud inte kommer
att lägga den kommande världen
under änglarna. Paulus säger i
1 Korintierbrevet att vi ska döma
änglarna. Tillsammans säger dessa
verser och några till att vi kommer
att ha ett mycket nära förhållande
till Jesus i världen som kommer,
där han alltid kommer att ha den
framträdande rollen som vår
äldre bror. Änglarna kommer
att ha samma tjänande funktion
som idag medan de uppståndna
människorna kommer att vara
över dem. De uppståndna
kommer att vara Guds barn och
inte tjänare.
Låt oss avsluta i Uppenbarelseboken med berättelsen om den
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nya himlen och den nya jorden,
där det varken kommer att
finnas sorg eller plåga. I denna
framtidsbeskrivning står det
följande om människans roll:

”Han sade också till mig: Det
har skett. Jag är A och O,
begynnelsen och änden. Åt
den som törstar skall jag ge
att dricka fritt och för intet ur
källan med livets vatten. Den
som segrar skall få detta i arv,
och jag skall vara hans Gud
och han skall vara min son
[det grekiska ordet för son kan
också betyda barn]”.

Uppenbarelseboken 21:6–7

Detta är den röda tråd som
går genom bibeln och dess
huvudbudskap. Gud älskar
sin skapelse och vill leva tillsammans med den. De människor
som vill kan få delta i Gud
Faderns fantastiska rike och få
ärva allt.
Vem är du? Du är Guds barn.
Din skapare älskar dig, inte för att
du är god eller för något du gör.
Han älskar dig för att du är hans
barn. Du är hans representant
(avbild) på jorden och du ska
förvalta hans skapelse. Gud
skapade dig för att han vill umgås
med dig i evighet. Du kan tacka
ja eller förkasta gåvan Gud vill ge
dig. Vad säger du? ❒
Vad är en människa?
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