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Pegasos är i grekisk mytologi en bevingad
häst som användes av Bellerofon när denne
besegrade monstret Chimaira.
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0YOEW J¸VJEXXEVIR XMPP 2]E XIWXEQIR
XIXW XVIHNI VIHSK¸VIPWI J¸V .IWY PMZ SGL
verksamhet, var en läkare av hednisk
MGOINYHMWO L¦VOSQWX /SP ,ER
var speciellt angelägen om att hans dokumentation skulle vara kronologiskt
SGLJSVQIPPXOSVVIOX/ERWOIZEVHIXPMXI
grand av en ”arbetsskada” hos honom att
gå så systematiskt tillväga som han själv
FIWOVMZIVHIXMMRPIHRMRKIREZWMRFSO
”Många har sökt sammanställa en skildØ«Ã¢ ó  ¨ Ã¼ÜØ ÜÊÂ ¨Ø «ÃãØ ĕã
bland oss, så som det har berättats för oss
av dem som redan från början var ögonvittnen och Ordets tjänare. Sedan jag noga
efterforskat allt från början har även jag
bestämt mig för att skriva ner det i ordning
¡ÎØ«¢ʃ¨Î¢ã ØaÊă¼èÜʃ¡ÎØããèÜ¹
veta hur tillförlitlig den undervisning är
som du har fått.” 0YO7*&
Lukas inställning delades av Bibelns övVMKE J¸VJEXXEVI WSQ Q§RKE K§RKIV SGL
på olika sätt betonade vikten av att det
de skrev var korrekta beskrivningar av
verkligheten.
Att Jesus dog på korset och uppWXSH J]WMWOX T§ HIR XVIHNI HEKIR ¦V HIX
LMWXSVMWOE JEOXYQ WSQ HIROVMWXREXVSR
vilar på. Om Jesus inte skulle ha uppWX§XXWOVMZIV4EYPYWMFVIZIXXMPPJ¸VWEQ
lingen till Korint, ”då är vår predikan
meningslös och även er tro meningslös
ǉ SGL M W§ JEPP ǉ ¦VZM HI ¸QOPMKEWXI EZ
EPPEQ¦RRMWOSVǄ /SV 0¦V
NYRKEVRE ZMWWXI EXX .IWY J]WMWOE YTT
ståndelse var något som skulle komma
EXX MJV§KEW¦XXEW FPERH ERREX J¸V EXX HI
judiska religiösa ledarna medvetet hade
MRMXMIVEX IR OSRWTMVEXMSRWXISVM J¸V EXX
J¸VLMRHVEEXXWERRMRKIROSQJVEQ 1EXX
 (¦VJ¸VYRHIVWXV]OIV4EYPYWLYV
Z¦PHSOYQIRXIVEHYTTWX§RHIPWIR¦V
”Jag förde vidare till er det allra viktigaste,
vad jag själv har tagit emot: att Kristus dog
för våra synder enligt skrifterna, att han
uppstod på tredje dagen enligt Skrifterna

och att han visade sig för Kefas och sedan
för de tolv. Därefter visade han sig för mer
än femhundra bröder på samma gång. De
ĄÜãóÂ¼óØ Ãʃ óÃÊÂÃ¢Ø¨Ø
insomnat. Sedan visade han sig för Jakob
och därefter för alla apostlarna. Allra sist
visade han sig också för mig, som för ett
ofullgånget foster.” /SV7*&
(IX¦VH¦VJ¸VZMOXMKXEXXJ¸VWX§EXXFIV¦X
telsen om Jesus är grundad på historiska
realiteter och inte på några myter. Både
Paulus och Petrus är mycket tydliga med
EXXOVMWXREMRXIWOEFIJEXXEWMKQIHQ]XIV
¸ZIVLYZYHXEKIX 8MQ8MX4IX
  *V¦PWRMRKIR F]KKIV T§ LMWXSVMWOE
JEOXESGLMRKIRXMRKQMRHVI¦RW§
Det här är ingenting som bara rör
berättelsen om Jesus. Hela den bibliska
historien och inte minst nationen Israels historia vilar på samma solida grund
SGL +EQPE XIWXEQIRXIXW GIRXVEPǬKYVIV
markerade historiska händelser genom
att nedteckna dem och recitera dem och
genom att resa upp minnesstenar som
T§QMRRIPWIV J¸V JVEQXMHE KIRIVEXMSRIV
SQ EXX +YH ZIVOEX M LMWXSVMIR %PPX J¸V
EXX+YHWJSPOWOEJ¸VWX§EXXXVSRZMPEVT§
verklighetens grund och inte på vacker
TSIWM SGL WXSVWXMPEHI IJXIVOSRWXVYOXMS
ner.
När Paulus poängterat vikten av
Jesu uppståndelse i sitt brev till Korint,
P]JXIVLER JVEQ ¦RRY IXXLMWXSVMWOX JEO
XYQWSQPMKKIVXMPPKVYRHJ¸VJV¦PWRMRKW
FIV¦XXIPWIR
”Men nu har Kristus uppstått från de döda
som förstlingen av de insomnade. Ty eftersom döden kom genom en människa, så
kom också de dödas uppståndelse genom
en människa. Liksom i Adam alla dör, så
skall också i Kristus alla göras levande.
Men var och en i sin ordning: Kristus som
förstlingen och sedan, vid hans ankomst,
de som tillhör honom.” /SV
&YHWOETIXK§VMRXIEXXXEQMWXIT§H¸HIR
är en direkt konsekvens av Adams, den

J¸VWXEQ¦RRMWOERWW]RH9TTWX§RHIPWIR
är en direkt konsekvens av Jesu död som
W]RHJVM T§ OSVWIX )XX LMWXSVMWOX JEOXYQ
som bygger på ett annat.

7SQ XVSIRHI Q§WXI ZM H¦VJ¸V
vara på vår vakt mot de numera vanliga tendenserna hos våra teologer att
Q]XSPSKMWIVE &MFIPRW F¸VNER (I ZMPP J§
oss att acceptera att det inte spelar någon roll om 1 Mos 1-11 är historia eller
en sammanställning av myter lånade
JV§R HI SQKMZERHILIHREJSPOIR EXX HIX
OZMXXEV SQ%HEQZIVOPMKIRZEV HIR J¸V
sta människan som skapades av Gud av
QEVOIRWWXSJXIPPIVSQLERZEVIRYXZEPH
bland många samtida ”evolverade hoQMRMHIVǄPMOWSQSQW]RHEǭSHIRZEVIR
WEKE%TSWXIPR4IXVYWJ¸VZEVREHISQEXX
IRW§HERXMHWOYPPIOSQQE 4IX 
Kristendomen vilar på historiska
VIEPMXIXIV JV§R F¸VNER XMPP WPYX &EVE IR
sådan tro håller att bygga sitt liv på. Det
är inte en tro i strid med evidensen utan
IR XVS WSQ FIOV¦JXEW EZ HIR .IWYW XSK
verkligen dina synder på sig när Han dog
på korset. Att Han uppstod är beviset på
det. Gör upp med ditt gamla liv och tro
HIXXEW§J§VHYIZMKXPMZWSQIRK§ZE
”Ty Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade
inte människorna deras överträdelser, och
han har anförtrott oss försoningens ord.
Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är
Gud som förmanar genom oss: låt försona
er med Gud. Den som inte visste av synd,
honom har Gud i vårt ställe gjort till synd,
för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud.” /SV
”Om du därför med din mun bekänner att
Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att
Gud har uppväckt honom från de döda,
skall du bli frälst. Ty med hjärtat tror man
och blir rättfärdig, med munnen bekänner
man och blir frälst. Skriften säger: ”Ingen som tror på honom skall stå där med
skam”. 6SQ 
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