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Nåd vare med er och frid från Gud, vår Far, 
och Herren Jesus Kristus! 

Bön: Käre himmelske Far! Hjälp oss att se 
dina under i naturen och frälsningens under i 
din Son, Jesus Kristus, så att vi på rätt sätt kan 
tillbe dig och ge dig äran. I Jesu namn, amen. 

Predikotext: Hebr 11:3: 

Genom tron förstår vi att universum har 
skapats genom ett ord från Gud, så att det 
vi ser inte har blivit till av något synligt. 

Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är 
sanning. Amen. 

1. Genom att förneka skapelsen tar man ifrån 
Gud äran! 

Dagens evangelietext (Joh 1:1–4) börjar med 
ungefär samma ord som Bibelns första kapitel, 
1 Mos 1. 

I begynnelsen var Ordet. 

I dag lyder den vanliga bekännelsen: I begyn-
nelsen var Big Bang. 

Är det så stor skillnad, egentligen? På något 
sätt gjordes början. Ingen var ju där och kan 
säga hur det skedde. Ingen vetenskapsman har 
kunnat återskapa det här skeendet. Men det 
som man kan, det är fantisera.  

De flesta tror att allt kom till genom en urex-
plosion, som skedde för 13,77 miljarder år 
sedan. Det är en ofattbart lång tid som vi bara 
kan uttala, men vårt förstånd är för begränsat 
för att förstå den tiden. Det är också det som 
gör att Big Bang omfattas som den mest san-
nolika förklaringen till hur universum upp-
kommit. 

Men lägg märke till utgångspunkten, premis-
sen: man försöker förklara allt utan Gud! Det 
är för att man inte vill räkna med Guds verk-
samhet som man klamrar sig fast vid sådana 
här tankar. 

Vad säger nu Gud om allt detta? Ps 14:1, Ps 
53:1: 

Dåren säger i sitt hjärta: ”Det finns ingen 
Gud.” 

Ps 10:4: 

I sitt högmod söker han inte Gud, i alla 
hans tankar finns ingen plats för Gud. 

Ni som kan engelska vet att det engelska ordet 
för högmod är pride. Det leder tankarna till 
Rom 1:19–21: 

Det man kan veta om Gud är uppenbart 
bland dem, eftersom Gud har uppenbarat 
det för dem. Ända från världens skapelse 
syns och uppfattas hans osynliga egenska-
per, hans eviga makt och gudomliga natur, 
genom de verk han har skapat. Därför är 
de utan ursäkt. 

Trots att de kände till Gud prisade de ho-
nom inte som Gud eller tackade honom, 
utan de förblindades av sina falska före-
ställningar så att mörkret sänkte sig över 
deras oförståndiga hjärtan. 

Människan gav inte äran åt Gud. Därför sänk-
te sig mörkret över dem. Det är också den in-
ställningen som råder bland de flesta i dag. 
Nu berättar Paulus om följderna av att man 
inte gett Gud äran. En av de följderna är att 
Gud utlämnade dem åt deras hjärtans begär, 
så att de orenade och förnedrade sina kroppar 
med varandra. Det här innehåller både orena 
lustar mellan man och kvinna, men särskilt 
nämns att det naturliga umgänget mellan man 
och kvinna byttes mot ett onaturligt, mellan 
kvinna och kvinna och mellan man och man. 

Här ser vi ett samband mellan att förneka Gud 
som Skapare och dagens förvända människo-
syn, där också den naturliga uppfattningen om 
att människan har skapats till man och kvinna 
ändras så att man talar om ett tredje kön, eller 
rentav många andra kön. Och det har nu blivit 
en ideologi som ska prägla barnen redan i för-
skola och skola.  

Pedagogikprofessor Tapio Puolimatka vid Jy-
väskylä universitet har med stora personliga 
uppoffringar, som är en sorts förföljelse, starkt 
varnat för den utveckling som är på gång just 
nu. Det är en utveckling som är helt förödan-
de för vår ungdom och för hela vårt samhälle 
om den får fortgå. Och det kanske mest tra-
giska är att också kristna kyrkor och ledare går 
med i den antikristliga verksamheten. Men det 
är å andra sidan precis det som Uppenbarel-
seboken berättar om. Det ska bli så i den yt-
tersta tiden att den antikristliga kyrkan ska 
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samverka med det antikristliga samhället för 
att utplåna Ordet om Kristus, fast de har lurats 
så att de inte mera ser vad det handlar om 
utan tror att de handlar för människans bästa. 

Därför är det så viktigt att vi ser sambandet 
mellan det som sker med äktenskapet, och så 
kallad genusforskning, och förnekelsen av 
Skaparen och hans skapelse. Den gemen-
samma roten är jämlikhetsideologin. Det yt-
tersta målet är det samma som ormen frestade 
med i paradiset: att människan ska bli lik 
Gud. Det är viktigt att vi inser hur avgörande 
läran om Skapelsen är så att vi kan ge Gud 
den ära som tillkommer honom.  

Låt oss se på några andra bibelord som ärar 
Gud för hans allmakt och för skapelsen. Se-
dan ska vi se på hurudana följder evolutions-
teorin får för vår tro. 

I Job 38:4 läser vi Guds tillrättavisning av Job: 

Var var du när jag lade jordens grund? Sva-
ra, om du vet och förstår. Vem bestämde 
dess mått? Du vet ju! Och vem spände 
mätsnöret över den? Var fick dess grundpe-
lare fäste? 

Och i Job 39:35 läser vi en sammanfattning: 

Du som tvistar med den Allsmäktige, ska 
du tillrättavisa honom? Du som anklagar 
Gud, ge svar! 

Ps 19:2 utsäger att det är uppenbart för varje 
människa att Gud har skapat universum: 

Himlarna vittnar om Guds härlighet, himla-
valvet förkunnar hans händers verk. 

2. Evolution – tro eller vetande? 

Innan jag går vidare måste jag ännu anlägga 
en filosofisk synpunkt på tron på Gud som 
Skapare. Det brukar ofta sägas att tro och ve-
tenskap är varandras motpoler. Tron skulle 
vara flummig, medan vetenskapen vet. Ingen-
ting kan vara mera lögnaktigt. Mycket av det 
som kallas vetenskap i dag grundar sig på tro: 
tron att det inte finns någon Gud, eller åt-
minstone så att om Gud finns så har han inte 
visat det på något sätt. 

På den här grunden har en del kristna, också 
teologer och präster, valt en väg som de tror 

ska kunna förena tro och vetenskap: de menar 
att Gud har skapat allt, men han har gjort det 
med de metoder som vetenskapen lagt fram. 
Man menar alltså Gud har begränsat sig att 
använda de naturliga processer som vi ser i 
vår tid. Man har begränsat Guds allmakt. 

Då måste man hitta andra förklaringar till att 
naturen ser ut som den gör. Därför har man 
hittat på evolutionsmekanismerna, där Big 
Bang måste vara det första. Man har sett att 
det bevisligen skett förändringar i naturen och 
menar att de skulle vara bevis för att livet har 
uppstått spontant, och att sedan en utveckling 
har skett hela vägen från en encellig amöba 
till det som vi ser i dag. 

Innan vi går vidare måste jag säga något om 
en missuppfattning som har stor betydelse. 

Det finns alldeles tydligt förändringar i natu-
ren som visar en anpassning till de yttre för-
hållandena. Sådana förändringar är t ex att det 
finns många människoraser. Det fanns ju en-
ligt Bibeln bara två människor i början. Nu 
finns det olika raser, några mörkhyade, andra 
gula och andra vita. Det måste ha skett för-
ändringar. 

Det finns idag många olika slags hunddjur. 
Men hur många hundslag fanns i Noas ark? 
Troligen bara ett ursprungligt hunddjur som 
sedan utvecklats till hundar av olika raser, små 
och stora, till vargar, rävar, hyenor osv.  

Men det här är något helt annat än den evolu-
tion som med hjälp av slumpen, eller styrd av 
Gud, har låtit dagens djur- och växtvärld ut-
vecklas från samma urcell. Vi brukar tala om 
makroevoution och mikroevolution. Mikroe-
volution är just dessa förändringar som vi kan 
observera och som stämmer mycket bra med 
Bibeln, och som egentligen är en logisk följd 
av Bibelns berättelser. För att undvika missför-
stånd är det bäst att bara tala om förändringar. 

Däremot går makroevolution, det som man 
vanligen menar med evolution eller utveck-
ling, fullständigt emot Bibelns framställning. 
Den menar nämligen att det är kampen för 
tillvaron, med död och förgängelse, som är 
själva utvecklingsverktyget. Döden har alltid 
funnits. Den förkastar tron på två unika män-
niskor, Adam och Eva, som skapades direkt av 
Gud, och lär i stället att människorna har ut-
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vecklats gradvis från lägre stående varelser. 
Hur det har gått till finns det väldigt få svar på. 

Vad säger Bibeln om det? Vi repeterar vår text: 

Genom tron förstår vi att universum har 
skapats genom ett ord från Gud, så att det 
vi ser inte har blivit till av något synligt. 

Genom tron! Vi ska alltså inte söka bevis för 
skapelsen i naturen. Det är omöjligt att rekon-
struera skapelsen. Den kan inte upprepas i ett 
laboratorium. Alla förhållanden som fanns i 
skapelsen var unika. Det är tron som tar emot 
den information som Gud gett oss och ärar 
Gud för hans verk. 

Men det är faktiskt också en trosfråga om man 
tror att allt har utvecklats på ett naturligt sätt. 
Ingen kan veta något om det. Det är en grund-
läggande princip för vår tids vetenskap att den 
utgår från inomvärldsliga metoder. 

3. Den förste och den andre Adam 

Vi ska slutligen gå till Nya testamentet och se 
vad Jesus och Paulus lär om Adam och Eva 
som historiska personer. 

För det första: När Jesus debatterade med fari-
seerna om äktenskapet citerade han från 1 
Mos 2:24: 

Har ni inte läst att Skaparen från början 
gjorde dem till man och kvinna och 
sade: Därför ska en man lämna sin far och 
mor och hålla sig till sin hustru, och de två 
ska bli ett kött? 

Det här var från början – då när Gud skapade 
Adam och Eva, inte någonstans i en avlägsen 
forntid när det började finnas människolik-
nande varelser. Det kan inte gå ihop med tan-
ken att det fanns fjärdedels människor, halv-
människor osv långt innan dessa två kom. 

För det andra: när Gud hade skapat var allt 
gott. Det fanns ingen död och ingen förgäng-
else i den skapelse som stod färdig på den 
sjätte dagens afton. Döden kom in efter syn-
dafallet. Så lär Paulus i Rom 5:12: 

Därför är det så: Genom en enda människa 
kom synden in i världen, och genom syn-
den döden. På så sätt nådde döden alla 
människor, eftersom alla hade syndat. 

Det är en ytterst central lära att döden kom in 
i världen genom Adam. Här är Eva underför-
stådd, eftersom hon representeras genom sin 
man. Det var genom synden som döden kom 
in i världen. Före det rådde en paradisisk till-
varo då allt var harmoni i skapelsen. 

För det tredje: Nya testamentet lär tydligt att 
Jesus är en direkt parallell till Adam. Så här 
står det i Rom 5:18–19: 

Alltså: liksom en endas fall ledde till fördö-
melse för alla människor, så har en endas 
rättfärdighet lett till ett frikännande, till liv 
för alla människor. Liksom de många stod 
som syndare genom en enda människas 
olydnad, så ska också de många stå som 
rättfärdiga genom den endes lydnad. 

Om inte Adam var en historisk person faller 
Paulus argumentation fullständigt. Därmed 
faller också läran om frälsningen. Allt det som 
Jesus gjorde ska förstås mot bakgrund av syn-
dafallet. Jesus upprättade det som hade gått 
förlorat i fallet. 

Adam var den som drog in synden i världen 
och därmed förbannelse över allt skapat. Jesus 
var den som kom för att återställa ordningen, 
med rättfärdigheten. Han återställde det som 
Adam hade förstört. gav oss det eviga livet, 
som en fri gåva tack vare hans fullkomliga liv 
och försoningsgärning. Som Johannes säger i 
evangelitexten (Joh 1:4) kan hans gärning be-
skrivas med ordet liv, i motsats till att Adams 
gärning kan sammanfattas med ordet död: 

I honom var liv, och livet var människornas 
ljus. 

Nu ville Gud att alla människor skulle få se 
detta ljus och komma in i detta liv, alltså att 
återfå den gemenskap med Gud som Adam 
hade fördärvat. För Gud älskade världen och 
ville inte lämna henne i dödens våld, som den 
var i på grund av syndafallet. Därför sände 
han sin Son som vår Frälsare. Därför vill han 
skapa liv i oss var och en, så att vi kan dela 
det sanna livet med honom. Det är den allra 
viktigaste skapelsen. Paulus skriver (2 Kor 
5:17): 

Om någon är i Kristus är han alltså en 
ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt 
har kommit. 
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Det här är den nya skapelsen som Anden föd-
de genom Ordet och dopet, och som grundas 
på den andre Adams verk. Den har också bli-
vit vår genom tron. Ingen kan ta sig denna tro 
av egen kraft eller eget tänkande. Också där 
kan vi säga: Genom tron förstår vi. Det är 
livsviktigt för vårt eviga väl att vi har fått den 
tron. 

Sammanfattning: Gud har gett oss två vittnes-
börd om sin kärlek. Det första är hans skapel-
se, det som vi ser i naturen. Vi brukar tala om 
den allmänna uppenbarelsen. Den är synlig 
för alla människor om man bara har öppna 
ögon. Det är den som Paulus beskriver i Rom 
1. 

Det andra vittnet är hans Ord. Det är den sär-
skilda uppenbarelsen, Bibeln, som Jesus för-
kunnade och som Anden påminner om när 
han visar på Kristus och inskärper hur viktigt 
det är att vi behåller hans Ord. Det är det lju-
set som Johannes beskriver i evangelietexten.  

Om vi drar undan grunden för denna särskilda 
uppenbarelse genom att förneka Guds suve-
räna skapelse på sex dagar enligt Första Mo-
seboken, så behåller vi inte Jesu ord. Då gör 
vi också våld på den naturliga förståelsen av 
skapelsen. Då gör vi som Paulus varnar för i 
sitt avskedsbrev (2 Tim 4:3–4), att man inte 
längre står ut med den sunda läran utan sam-
lar åt sig mängder av lärare efter sina egna be-
gär, så som det kliar i deras öron att få höra. 
De vägrar att lyssna till sanningen och vänder 
sig till myter. 

Låt oss ta vara på sanningen! Vi är idag ett få-
tal som tror på den sanning om världens till-
blivelse som Mose förkunnar och som Jesus 
och apostlarna hänvisar till. Men låt oss inte 
rygga tillbaka för hån och bespottelse.  

För Herrens ord vi ej må skämmas, 
dess kraft är Guds och inte vår.  
Om otrons våg skall kunna hämmas,  
om bot skall ges för Sions sår,  
vi måste föra Ordet ut 
från folk till folk till tidens slut.  
(SH 78) 

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige 
Ande, så som det var av begynnelsen, nu är 
och ska vara, från evighet till evighet. Amen.


