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Halvt på allvar, halvt på skämt brukar man ibland säga 
att vi alla är vinnare. Av alla hundra miljoner spermier 
som kappsimmade med varandra 8-9 månader innan 

Hur charmig den beskrivningen än må 

-

-

Med hänvisning till tidsandan 

skulle man kanske kunna tro att detta är 

-

-

nen (spermierna) som är aktiva och avgör 

passiv och bara inväntar segraren. Men 

mot ett sådant synsätt.1,2

-

rande än den där gamla kapplöpnings-

relaterade berättelsen. För vår iden-

i egenskap av spermie eller som kom-

plett människa. I stället är vi alla utvalda. 

Smaka på den tanken! Det budskapet är 

Jesus sade till sina lärjungar: ”Ni 

valde inte mig utan jag har valt ut er till 

att gå ut och bära frukt som består.” ( Joh 

15:16 NUB). Detta inkluderade även Judas 

en biblisk tanke att du är utvald av Gud, 

liv. ”[Gud] vill att alla ska bli räddade och 

komma till insikt om sanningen”. (1 Tim 

2:4) Det och ingenting annat tycks vara 

Guds ursprungstanke och uttryckliga 

vilja med våra liv. Men det är ditt och 

mitt gensvar som avgör om den kommer 

våra liv har gestaltat sig, oavsett hur bra 
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eller dåligt vi hittills har lyckats under 

vår tid på jorden. Gud har utvalt oss, nu 

behöver vi välja Gud. Då tar Han oss i sin 

hand som ett misslyckat kärl på krukma-

karens drejskiva och gör om det igen så 

som Han vill ha det. Det är detta Bibeln 

-

skapet.

HUR GÅR DET TILL, 
UNDRAR DU KANSKE?
Det är en längre historia, men den börjar 

alltid med Jesus, Guds Son. Med att be-

person, sedan att Han levde sitt liv utan 

synd (läs om Honom i evangelierna så 

(det betyder att när Han som den enda 

-

att bära dina och mina synder) och till 

sist att Han besegrade döden genom sin 

uppståndelse, som det slutgiltiga beviset 

och i ditt hjärta där du är:

• Jag tror att du uppstod ur graven.

 Herre i mitt liv.

en, och visa mig dopets betydelse.

min bön.

Ta sedan kontakt med någon kristen 

-

takta oss på Genesis.

NOTER

1. Se t ex: https://www.quantamagazine.org/
choosy-eggs-may-pick-sperm-for-their-genes-
defying-mendels-law-20171115/
(kortare: )

2. Inom parentes sagt ställer detta till det för 

evolutionsteorin eftersom en slumpmässig 

fördelning av arvsanlag – Mendels lag – är

någonting som evolutionsteoretikerna alltid 

tagit för givet.
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Du är utvald!


