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”Alla har syndat och saknar 
härligheten från Gud” 

hellre lita till sitt eget omdöme (och till 

Hur denna härlighet tog sig konkreta 

uttryck vet vi inte mer om än att den 

möjliggjorde evigt liv i en nära relation 

 Om vi stannar till och tänker 

-

terna. Världen, inte minst den levande 

och vacker. Lägger vi allt det ljusa, vack-

ra och sinnrika i naturen i en vågskål 

och allt det mörka och trasiga i en annan 

-

likväl kan ana den ursprungliga härlig-

heten genom ridån av trasighet.

 Och när det kommer till oss själ-

va vet vi så väl vad som är rätt och sant. 

Vi har alla Guds lag skriven någonstans 

därinne i djupet av vårt innersta (Rom 

2:15). Men med våra tankar, ord och gär-

-

-

hindrad. Allt tyder på att vi är den enda 

biologiska varelse med en inneboende 

-

drar oss att leva som vi innerst inne vet 

eget liv.

 Bibelns entydiga budskap är att 

det inte är någon tröst att vi alla sitter 

i samma båt i det här avseendet, vi har 

mot den lag som Gud planterat i vårt 

I DET HÄR NUMRET

den som Gud ursprungligen skapade. 

-

att uttala oss tvärsäkert om sådant vi 

regeln både privat och inom vetenska-

pen).

är tydlig med och där vi kan uttala oss 

med större säkerhet. Det gäller till ex-

empel att människan och djuren i den 

ursprungligen världen skapades till 

att leva vegetariskt. Gud gav dem alla 

Det betyder att där rådde ett annorlunda 

ekosystem än vad vi är vana vid idag där 

den ene äter den andre och själv blir äten 

den ursprungliga biologiska världen väl-

-

de tankar om hur den biologiska världen 

på sin höjd intressanta spekulationer.

 Någonting annat som var väldigt 

annorlunda var människan. Bibeln säger 

att vi ”Alla har syndat och saknar härlig-

heten från Gud” (Rom 3:23). Paulus skri-

ver så mot bakgrund av att människan 

Guds härlighet över sina liv som hon 

gick miste om på grund av att hon med-

älskar både oss och sin övriga skapelse 

 Men Gud bevisar sin kärlek till 

oss och sin värld genom att ta ett steg till 

-

-

på ett kors. 

 Det du och jag behöver göra är 

Bibeln kallas det omvändelse. Och sedan 

din skull som Jesus dog genom att upp-

 Genom att på det sättet ta emot 

-

varo i ditt innersta. Du kommer att mär-

ka det men du kommer aldrig att kunna 

-

renhet genom alla tider. Välkommen in i 
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