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Liv Säger Bibeln
någonting om
livets mysterium?
Absolut. Om man skulle söka efter
ett enda enskilt huvudtema i skrifterna 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 älskar gemenskap, Gud är en levande
gemenskap, hans namn JHWH betyder Jag Är och uttrycker att hans
eget väsen är liv. Evigt liv.
Det Bibliska perspektivet på livet är diametralt motsatt naturalismens.
2EXYVEPMWQIR J¸VYXW¦XXIV EXX PMZIX
är en oplanerad och kortvarig konsekvens av att lämpliga kemikalier råkar
hamna på samma plats vid samma tidpunkt. Och någonting som upphör att
existera när de inte längre gör det.
Bibelns version är att livet inte utK§VJV§RHIQSPIO]PIV+YHJSVQEHIYXER
att det kommer av hans egen livsande1.
Han delar med sig av sitt eget väsen, sin
egen Ande och ger liv åt materien, åt
QEVOIRWWXSJX
Enligt naturalismens skapelseberättelse utgör de missanpassades död en
REXYVPMKSGLR¸HZ¦RHMKJ¸VYXW¦XXRMRKJ¸V
HI Z¦PERTEWWEHIW JSVXPIZREH SGL PMZIXW
utveckling.
Bibelns budskap är att döden är en
konsekvens av Adams, och därmed vårt,
medvetna val att misstro Skaparen och i
WX¦PPIXZEVESWWWN¦PZERSK(¦VQIHQMWXIMRXIFEVEQ¦RRMWOERL¦VPMKLIXIRJV§R
Gud2, utan hela den skapelse hon blivit
WEXXEXXJ¸VZEPXE)RWOETIPWIWSQWIHER
HIWW FIǬRRIV WMK M IR WX¦RHMK RIHFV]Xningsprocess intill den dag när Gud
kommer att återställa allt3.
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Naturalismen är hopplöshetens
ǬPSWSǬ J¸VOP¦HH XMPPZIXIRWOET (IR FItraktar människan och livet som en
oplanerad biprodukt av ett likgiltigt universum.
Kontrasten till Bibelns budskap
kan inte bli större. Bibeln är berättelsen
om Guds strategi att omintetgöra döden
och återupprätta det ursprungliga, eviga
PMZIXPMZJ]PPXEZQ§PQIRMRKSGLJVEQtidstro. Gud presenterar sig där inte
bara som världens och livets skapare
och upprätthållare, utan också som dess
JV¦PWEVI SGL §XIVYTTV¦XXEVI &MFIPR ¦V
dokumentationen av Guds räddningsplan genom årtusendena. Den kulmineVEV M EXXLER M WMRO¦VPIO SȀVEV WMK WN¦PZ
KIRSQ WMR 7SR ƾ .IWYW /VMWXYW ƾ J¸V EXX
FV]XEH¸HIRWMRǭ]XERHI¸ZIVQEXIVMIR
2¦V .IWYW YTTWX§V HIR XVIHNI HEgen gör han det med en kropp som
+YHW %RHI KNSVX PIZERHI )R R] OVSTT
WSQ VITVIWIRXIVEV IR R] PMZWJSVQ SGL
bär en ny programmering, som de nedbrytande processerna i den här världen
MRXI J¸VQ§V T§ZIVOE (IX JERXEWXMWOE ¦V
EXXIRW§HEROVSTTLEV+YHJ¸VFIVIXX§X
oss alla som tror. Om det hade hängt på
vår oklanderliga livsstil, uthålliga andliga övningar eller intellektuella insikter
SGLQIVMXIVW§LEHIHIǭIWXEEZSWWZEVMXLN¦PTP¸WX YXIWX¦RKHE JV§R +YHW 6MOI

(¦VJ¸V ZEPHI +YH EXX V¦HHE SWW KIRSQ
en så ”banal metod” som att tro på budWOETIXEXX.IWYWLEVH¸XXMWX¦PPIXJ¸VSWW
och burit alla våra synder och svagheter,
SGL WIHER YTTWX§XX WSQ IR FIOV¦JXIPWI
på det. Allt vi behöver göra är att inse vår
FIP¦KIRLIXZ¦RHESWWFSVXJV§RZ§VEHIstruktiva vanor, och tro och ta emot hans
J¸VP§XIPWISGLLERW0MZ
Låter det otroligt med en odödlig
PMZWJSVQ#:EVJ¸V#:MOERMRXIIRWJ¸VOPEVE PMZIX M HIWW RYZEVERHI JSVQ QIR ZM
OER PIZE QIH HIX :M OSQQIV HIǬRMXMZX
att kunna leva med det liv Gud bestämt
J¸VHIRR]EZ¦VPHWSQWREVX¦VIRVIEPMXIX
¦ZIRJ¸VSWWSGLHIR¸ZVMKEWOETIPWIR
0§XIV +YHW JV¦PWRMRKWTPER Q¦VOlig? Kanske. Men den som lägger sina
intellektuella invändningar åt sidan och
TV¸ZEV +YHW IVFNYHERHI OSQQIV MRXI
EXXFPMFIWZMOIR+¸VHIX*¸VPMZIXWWOYPP
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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