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Absolut. Om man skulle söka efter 
ett enda enskilt huvudtema i skrif-
terna så är det just liv. Det är den 
gåva som Gud gav till den värld Han 
skapat därför att Han ville det. Gud 
älskar liv i alla dess former, Gud äls-
kar gemenskap, Gud är en levande 
gemenskap, hans namn JHWH be-
tyder Jag Är och uttrycker att hans 
eget väsen är liv. Evigt liv.

Det Bibliska perspektivet på livet är dia-
metralt motsatt naturalismens.

är en oplanerad och kortvarig konse-
kvens av att lämpliga kemikalier råkar 
hamna på samma plats vid samma tid-
punkt. Och någonting som upphör att 
existera när de inte längre gör det.

Bibelns version är att livet inte ut-

att det kommer av hans egen livsande1. 
Han delar med sig av sitt eget väsen, sin 
egen Ande och ger liv åt materien, åt 

Enligt naturalismens skapelsebe-
rättelse utgör de missanpassades död en 

utveckling.
Bibelns budskap är att döden är en 

konsekvens av Adams, och därmed vårt, 
medvetna val att misstro Skaparen och i 

-

Gud2, utan hela den skapelse hon blivit 

-
ningsprocess intill den dag när Gud 
kommer att återställa allt3.
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Naturalismen är hopplöshetens 
-

traktar människan och livet som en 
oplanerad biprodukt av ett likgiltigt uni-
versum.

Kontrasten till Bibelns budskap 
kan inte bli större. Bibeln är berättelsen 
om Guds strategi att omintetgöra döden 
och återupprätta det ursprungliga, eviga 

-
tidstro. Gud presenterar sig där inte 
bara som världens och livets skapare 
och upprätthållare, utan också som dess 

dokumentationen av Guds räddnings-
plan genom årtusendena. Den kulmine-

-
gen gör han det med en kropp som 

bär en ny programmering, som de ned-
brytande processerna i den här världen 

oss alla som tror. Om det hade hängt på 
vår oklanderliga livsstil, uthålliga andli-
ga övningar eller intellektuella insikter 

-

Liv Säger Bibeln 
någonting om 
livets mysterium?

en så ”banal metod” som att tro på bud-

och burit alla våra synder och svagheter, 

på det. Allt vi behöver göra är att inse vår 
-

struktiva vanor, och tro och ta emot hans 

Låter det otroligt med en odödlig 
-

att kunna leva med det liv Gud bestämt 

-
lig? Kanske. Men den som lägger sina 
intellektuella invändningar åt sidan och 

NOTER

1. ”När du tar deras livsande ifrån dem dör de och

 blir åter jord. Du sänder din Ande, och nytt liv 

skapas.” Ps 104:29-30 (NUB)

2. ”Alla har ju syndat och gått miste om 

härligheten från Gud” Rom 3:23 (NUB)

3. ”Allt skapat har ju hamnat i ett tillstånd av 

tomhet, inte för att de själva ville det, utan därför

att Gud dömde skapelsen till tomheten, dock i

hopp om att skapelsen en dag ska befrias från

förgänglighetens slaveri och få del av 

Guds barns härliga frihet.” Rom 8:20-21 (NUB)
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