
I begynnelsen...I begynnelsen...I begynnelsen...   
Universums, livets och människans Universums, livets och människans Universums, livets och människans 
historia utifrån Bibelns redogörelse historia utifrån Bibelns redogörelse historia utifrån Bibelns redogörelse 

av skapelsen och syndaflodenav skapelsen och syndaflodenav skapelsen och syndafloden   

Vet du inte, har du inte hört att HERREN är en evig Gud, 
som har skapat jordens ändar? Han blir inte trött och ut-
mattas inte, hans förstånd kan inte utforskas. (Jes 40:28) 
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Himlarna vittnar om Guds härlighet,  
himlavalvet förkunnar hans händers verk. (Ps 19:2) 

Ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper, 
hans eviga makt och gudomliga natur genom de verk som han har skapat. 
(Rom 1:20) 

Naturvetenskaperna studerar den värld som Gud har skapat. De gör detta genom 
att samla in fakta om naturen med hjälp av experiment och observationer. Veten-
skaperna sammanställer och strukturerar också det insamlade datat till olika 
förklaringsmodeller som förtydligar hur verkligheten fungerar. Dessa modeller 
kallas hypoteser eller teorier och det är viktigt att komma ihåg att de är tolkning-
ar av hur verkligheten kan fungera till skillnad mot det insamlade faktat som alla 
kan vara överens om. Den vetenskapliga metodiken använder logik, matematik 
och mänskligt förnuft, dvs vår fantastiska förmåga att se orsakssammanhang och 
struktur. 

Vetenskap är ett utmärkt verktyg till att förstå naturen omkring oss. Däremot är 
den inte lika bra på att förklara uppkomsten av samma natur. Vetenskapen kan 
beskriva naturlagar samt förklara funktioner och mekanismer i naturen, men inte 
varifrån dessa ursprungligen kom. Kan vi då inte veta något om uppkomsten av 
den värld vi lever i? 

Jodå, visst kan vi det. Vetenskap är nämligen inte det enda sättet på vilket vi kan 
få kunskap. Det finns ett annat och lika tillförlitligt sätt och det är att någon som 

vet mer än vi talar om för oss hur saker har gått till. 
Då jorden och universum skapades fanns dock ingen 
människa närvarande som kunnat förklara hur det 
skedde. Däremot var Skaparen själv där och han har 
faktiskt berättat en del om händelseförloppet. Han 
har gjort det i Bibeln. 

Genom honom har allt blivit till, och utan honom 
har inget blivit till, som är till. (Joh 1:3) 

Därför kan vi veta en hel del även i frågan om vårt 
och världens ursprung. Men vi tillgodogör oss inte 
denna kunskap genom vårt förnuft, som vi gör för 
vetenskaplig lärdom, utan genom att tro på vad Gud 
sagt. 

Vad är vetenskap? 
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Om man inte tror på Bibeln då? 

Många blandar ihop vetenskap med någonting som kallas naturalism. Naturalis-
men lär att naturen eller materien är allt som finns. Eftersom det är dessa delar 
som kan undersökas med vetenskap så existerar ingenting utanför vetenskapens 
område enligt naturalisten. Ytterst innebär detta att eftersom Gud inte är tillgäng-
lig för vetenskap så existerar han inte. Detta är naturligtvis en felaktig slutsats. 
Gud finns även om vi inte kan lägga honom under ett mikroskop eller upptäcka 
honom i ett teleskop. 

Tron att Gud finns kallas teism och tron att han inte finns kallas ateism. Eftersom 
Gud vare sig låter sig bevisas eller motbevisas vetenskapligt så grundar både 
teisten och ateisten sin uppfattning om Guds existens på tro. Teisten tror på Gud 
medan ateisten tror på icke-gud. Ingen av uppfattningarna är mer vetenskaplig än 
den andra. Därför kan både teister och ateister vara goda vetenskapsmän. 

Vetenskap handlar om att observera och analysera mekanismerna i naturen oav-
sett hur de uppstått. Det finns därför ingen motsättning mellan icke-spekulativa 
vetenskapliga resultat och Bibelns beskrivning av hur allt kom till. 

Förutom alltings början så finns det andra delar av verkligheten som inte heller 
är åtkomliga för vetenskap. Det gäller frågor om rätt och fel, livets mening, 
kärlekens betydelse och inte minst frågan om Gud själv. Att vi inte kan veta 
någonting om dessa delar med hjälp av vetenskap betyder inte att de är mindre 
verkliga eller mindre sanna. Men det betyder att vi måste använda andra metoder 
än de veten-
skapliga för 
att lära oss 
något om dem. 
Det är därför 
Bibeln är så 
värdefull. Den 
ger oss sann 
och pålitlig 
kunskap om 
verkligheten 
förmedlad av 
själva Skapa-
ren av hela 
universum. 
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För länge sedan lade du jordens grund, himlarna är dina händers verk.  
De skall gå under, men du förblir. De skall alla nötas ut som en klädnad... 
(Ps 102:26-27) 

Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen… Vi vet att hela skapelsen 
ännu samfällt suckar och våndas. (Rom 8:20-22) 

Bibeln berättar att Gud skapade världen god men att den idag håller på att brytas 
ner. Vi ser detta runt omkring oss hela tiden: bilar rostar, döda djur förmultnar, 
berg eroderar och stjärnor slocknar. 

Detta betyder att ordning och strukturer inte kan uppkomma av sig själva utan 
det behövs någon form av intelligens för att bilda dem. Intelligensen kan vara 
människor (som bygger bilar), ett genetiskt styrprogram (som bygger människor) 
eller Gud (som bygger genetiska styrprogram). 

Utan sådan intelligens bryts strukturer oåterkalleligen ner då de utsätts för 
”tidens tand”. Astronomer har myntat begreppet värmedöd för sluttillståndet hos 

universum 
då alla 
strukturer är 
nedbrutna 
och all 
energi är 
jämnt ut-
spridd som 
värme. Då 
kan inget 
mer arbete 
uträttas och 
universum 
är därför 
inaktivt 
eller ”dött”. 

Utveckling eller avveckling? 

Nedbrytning 
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Om man inte tror på Bibeln då? 
Om man avvisar en skapelse av världen så måste man förklara uppkomsten av 
struktur på annat sätt. Ett sammanfattande namn på den filosofi som försöker 
göra detta är evolutionism. 

Evolutionismen består av många delar som till exempel kosmisk evolution, 
kemisk evolution och kulturell evolution. En viktig del är den biologiska evolu-
tionen beskriven i Darwins utvecklingslära, som menar att alla de fantastiska 
konstruktioner som finns hos de olika biologiska arterna har bildats under många 
miljoner år med hjälp av tre mekanismer: att egenskaper ärvs till nästa genera-
tion, att det finns en slumpmässig variation hos avkomman och att de varianter 
med störst möjlighet att överleva och få ny avkomma väljs ut av ett så kallat 
naturligt urval. 

Enligt evolutionismen startar universum i ett kaotiskt tillstånd och ordnas sedan 
upp undan för undan. Många forskare tror att det startade i en otroligt liten, tät 
och het punkt och att vägen från denna till människan inte har styrts av någon 
intelligens utanför universum, utan av naturens egna blinda krafter. Det är viktigt 
att komma ihåg att denna uppfattning inte är vetenskaplig utan filosofisk. Att 
ordningen i universum har ökat utan ingripande av Gud är inte ett resultat av 
vetenskap, utan ett antagande för den naturalistiska vetenskapen, dvs den veten-
skap som börjar med att utesluta honom. 

Med tanke på vad vi vet om naturens nedbrytning borde vi snarare tala om av-
vecklingsläran än om utvecklingsläran. 

Men idag är universum fullt av ordning och struktur på många olika nivåer. 
Himlakropparna själva är sorterade i solsystem, galaxer, hopar av galaxer och till 
och med hopar av hopar av galaxer. Nere på den submikroskopiska nivån finns 
struktur bland elementarpartiklar, atomer och molekyler. Och det biologiska 
livet är så fullt av ordning att man baxnar. Många olika sorters proteiner bygger 
upp celler som bildar vävnader som formar organ som bildar organismer. 

Trots naturens strävan mot nedbrytning finns alltså strukturer på alla nivåer, allt 
från elementarpartiklar till galaxsystem. Detta måste betyda att någon med 
mycket stor intelligens under historisk tid satt samman dessa strukturer. Bibeln 
berättar att det var Gud som gjorde detta och att han gjorde det under en skapel-
sevecka. Den beskrivs i Bibelns första kapitel (1 Mos 1) som avslutas med att 
allt var mycket gott på den tiden: 

Gud såg på allt som han hade gjort, och se, det var mycket gott. 
(1 Mos 1:31) 
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Varje uppslag i det här häftet innehåller en rubrik ”Om man inte tror på Bibeln 
då?”. Här finns beskrivet hur man försöker förklara naturen utifrån antagandet att 
Gud inte finns, åtminstone inte Bibelns Gud. 

Idén om att det skett en biologisk utveckling från en första bakterie till männi-
skan kallas evolutionsläran, utvecklingsläran eller darwinismen. Många männi-
skor lever i tron att denna tanke är bevisad bortom allt rimligt tvivel. Som grund 
för detta cirkulerar ett antal ”klassiska” evolutionsbevis, som förekommer inte 
minst i skolans läroböcker. Här presenteras några av de vanligaste: 

Biogenetiska regeln 

Zoologen Ernst Haeckel var samtida med 
Darwin och använde den så kallade 
biogenetiska regeln för att argumentera 
för utvecklingsläran. Han menade att 
fosterutvecklingen hos en individ går 
igenom ett antal stadier som motsvarar 
vuxenformerna i individens evolutionära 
historia. Följden blir att fostren hos till 
exempel olika ryggradsdjur bör likna 

varandra mer och mer ju tidigare i fosterutvecklingen man tittar. För att illustrera 
sin poäng gjorde Haeckel att antal teckningar på foster som tydligt visade de 
sökta likheterna (övre raden i bilden). Det har dock visat sig att han förfalskade 
teckningarna för att få önskad effekt. Moderna fotografier (nedre raden i bilden) 
visar att sådana likheter inte finns. De flesta biologer har lämnat biogenetiska 
regeln idag, men tyvärr lever den fortfarande kvar i många läroböcker. 

Rudimentära organ 
Organ som varit funktionsdugliga men tappat sin 
funktion under den tänkta utvecklingen kallas rudi-
mentära. Vid förra sekelskiftet (1900) trodde man att 
människan hade över hundra sådana kvarlämningar 
från tidigare utvecklingsstadier vilket man menade 
bevisade evolutionsläran. Idag känner man dock till 
funktionen hos samtliga dessa (eventuellt med något 
undantag) så de utgör ingalunda något kvarlämnat 
evolutionärt bråte. 

Men, evolutionen är väl bevisad? 
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Argumentet har på senare år fått förnyad aktualitet i och med att många biologer 
menar att människans arvsmassa innehåller mycket genetiskt skräp som man tror 
är kvarlämningar från våra förfäder. Även inom detta område hittar man dock 
hela tiden nya funktioner hos det DNA man tidigare trodde var rudimentärt. 

Björkmätarfjärilarna 
Då England industrialiserades märkte man att 
den tidigare ljusa björkmätarfjärilen blev mörka-
re. Förklaringen ansågs vara att de ökade utsläp-
pen från fabrikerna gjorde björkstammarna mör-
kare vilket i sin tur ledde till att de mörka fjäri-
larna var bättre kamouflerade mot stammarna 
och undvek i högre grad att bli uppätna av fåglar. 
Ytterligare ett evolutionsbevis menade många. 

Verkligheten stöder dock inte denna slutsats. Det har visat sig att det redan fanns 
mörka fjärilar innan industrialiseringen, fastän de var färre. Det fanns också kvar 
vita efter att stammarna blivit mörkare, men denna gång var dessa färre. Ingen 
evolution hade alltså skett. Däremot ett så kallat populationsskift, vilket innebär 
att det relativa antalet mörka och ljusa flygfän förändrades. 

Urfågeln, Archaeopteryx 
Evolutionsläran förutsäger sekvenser av organismer som i 
mycket små steg utvecklats från bakterien till människan. 
Naturen uppvisar dock envist sina organismer i grupper utan 
mellanformer dem emellan. Evolutionsförespråkare är där-
för i behov av att hitta sådana blandningar mellan grupper-
na. Urfågeln är en klassisk mellanform och den antas över-
brygga gapet mellan ödlor och fåglar. 

Urfågeln är dock en hundraprocentig fågel. Den har fjädrar 
och inte ödlornas fjäll. Den har ett ihåligt skelett och den 
andas inte ut och in utan ”rakt igenom”. Och den är jämn-

varm medan ödlorna är växelvarma. Det som gjort den till en välkänd mellan-
form är att den har några saker som är ovanliga hos fåglar men inte hos ödlor, 
som tänder i mun och klor på vingarna. Men det står naturligtvis Gud fritt att 
kombinera ihop egenskaper i sina skapelser på det sätt han önskar, även om 
forskarna då får problem med evolutionistiskt grundade klassificeringar. En 
trovärdig mellanform hade haft halvt utvecklade fjädrar och hade haft skelett, 
andning och värmereglering som är någonting mittemellan ödlors och fåglars. 
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I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. (1 Mos 1:1) 

Bibeln börjar inte med att argumentera för Guds existens. Han är den självklara 
utgångspunkten för världens skapelse. Gud som själv inte är en del av skapelsen, 
har utfört den. Den har inte skapat sig själv och den har inte kommit till av en 
slump. Eftersom Gud inte skapat världen utifrån sig själv utesluts österländska 
och panteistiska gudsbilder där världen är en förlängning av Guds väsen och där 
Gud genomsyrar allt och alla.  

Ty han sade och det blev till, han befallde och det stod där. (Ps 33:9) 

Gud skapar tillvaron från ingenting och inte från något för-existerande material. 
Han skapar inte bara materia och energi, utan även tid och rum. Detta bokstavli-
ga skapande ur intet gör den bibliska skildringen unik som skapelseberättelse. 
Icke-bibliska skapelsemyter startar alla med något redan existerande. Bibelns 
uttryck ”i begynnelsen” menar dock vad det säger. Före begynnelsen fanns  
ingenting, inte ens tiden eller rummet. 

Bibeln skiljer mellan två typer av tid. Det grekiska ordet chronos betecknar den 
tid som skapades av Gud ”i begynnelsen” och som vi kan förnimma idag. Som 
skapade varelser rör vi oss i en riktning utmed chronos tidsaxel, och vi kan inte 
hoppa vare sig framåt eller bakåt. För Gud däremot finns en annan tid, kairos, 
som är helt olik chronos. Den innehåller inte år, dagar och sekunder, den har 
ingen dåtid, nutid eller framtid och den är oberoende av den fysiska världens 
egenskaper. Därför är Gud oberoende av den tid som han har skapat och han kan 
se hela vår tidsaxel, från skapelsen till den yttersta dagen, med en enda blick. 
Psaltaren 90:2 formulerar det: ”… från evighet till evighet är du, Gud.” 

Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds Ande sväva-
de över vattnet. (1 Mos 1:2) 

Redan Bibelns andra vers zoomar in sig på jorden. Den är i fokus för Guds hand-
lande eftersom han förbereder den till att bli ett hem för oss människor som är 
syftet med hela skapelsen. Det kan man se exempelvis i Jes 45:18: ”Han 
[HERREN] som har berett den [jorden] har inte skapat den till att vara öde utan 
format den till att bebos.” 

I begynnelsen... 
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Om man inte tror på Bibeln då? 
Den skapelsemyt som de flesta, men långt ifrån alla, forskare idag tror på kallas 
big bang. Den lär att universum startade i ett ohyggligt sammanpressat tillstånd, 
en så kallad singularitet, som exploderade för 13,7 miljarder år sedan och bildade 
det expanderande universum vi idag kan bevittna. Liksom andra icke-bibliska 
skapelseberättelser är big bang egentligen ingen teori om universums ursprung. 
Den startar ju inte med ingenting, utan med singulariteten, och beskriver ”bara” 
hur universum utvecklats från denna. 

Många delar av big bang teorin kan säkert vara riktiga. Det finns exempelvis 
flera ställen i Gamla Testamentet som tyder på att universum expanderar (t.ex. 
Ps 104:2). Däremot bygger big bang på ett grundläggande filosofiskt antagande, 
den så kallade Kopernikanska principen som utgår från att jorden inte har någon 
särställning i universum. Om universum är skapat för människans skull och 
jorden är vår boning, är det dock inte alls säkert att detta antagande är riktigt. 
Och utan det kan vi tolka vad vi vet om universum på helt andra sätt än med 
gängse big bang teorier. 

1 Mos 1:2 beskriver jorden som formlös, mörk och tom från början. Detta sätter 
scenen för resten av skapelseberättelsen där Gud färdigställer jorden till vad den 
är idag. På andra planeter i vårt solsystem, och även i andra solsystem, har Gud 
inte gått vidare på dessa sätt utan de är fortfarande öde och tomma. 

Jorden är verkligen en plats som är perfekt an-
passad för att liv ska trivas. Många av dess 

egenskaper är precis som man kan förvänta 
sig om Skaparen hade oss människor i 
åtanke då han formade vår omgivning. 
Detta gäller till exempel jordens plats i 
galaxen, jordbanans form, atmosfärens 
sammansättning, gravitationens och 
magnetfältets styrkor samt solens storlek 

och sammansättning. 

Även många andra delar av Guds skapelse 
är gjorda för att människor och annat liv ska 

kunna existera. Till exempel har vatten många 
unika egenskaper som är absolut nödvändiga för livet. Och många naturkonstan-
ter har tämligen exakt de värden de måste ha för att atomer, galaxer och andra 
strukturer i universum ska vara i balans. Skaparen har signerat sitt mästerverk! 
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Ty på sex dagar gjorde HERREN himlen och jorden och havet och allt som 
är i dem, men på sjunde dagen vilade han. (2 Mos 20:11) 

”I begynnelsen” skapar Gud himlen och jorden. Resten av skapelseberättelsen 
handlar om hur Gud under sex dagar formar jorden till att bli beboelig och hur 
han uppfyller den med växter, djur och människor. Och på den sjunde dagen 
vilar han från sitt skapelseverk. 

På endast tre ställen i skapelseberättelsen används ett hebreiskt ord, bara, som 
betyder ”skapa ur intet”. Det är när Gud skapar materien, livet respektive männi-
skan. På övriga ställen används ord som mer betyder ”forma”, ”göra” eller 
”frambringa”. Det betyder att det vid dessa tre tillfällen tillkom någonting helt 
nytt i skapelsen och många tror att det var människans tre delar, nämligen kropp, 
själ och ande. Det skulle betyda att djur är materia, men mer än materia, likaså 
att människan är ett djur men mer än ett djur. 

Vad menar Bibeln med att Gud vilade på sjunde dagen? En uppenbar förklaring 
är att skapelseveckan sätter ett mönster för vår arbetsvecka där en vilodag är 
nödvändig för vårt välbefinnande. Men betydelsen kan också vara djupare än så. 
Då Gud arbetade under de sex första dagarna kan han ha utfört ett enda långt 
underverk, medan han lät naturlagarna ta över från dag sju och framåt. I så fall är 
det meningslöst att försöka förklara skapelsen naturvetenskapligt eftersom veten-
skap per definition bara sysslar med naturliga skeenden styrda av naturlagar. 
Även efter dag sju kan dock Gud påverka skeendet genom underverk. Då handlar 
Gud, precis som under skapelseveckan, utanför de naturlagar som vetenskapen 
förstår sig på. Gud har inte gjort sig till slav under de lagar han själv har skapat. 

Skapelseveckan 

Om man inte tror på Bibeln då? 
Många vill ersätta skapelsens övernaturliga styrning med tid. Man menar att 
världen är miljoner och miljarder år gammal och på så lång tid har naturens 
strukturer hunnit bildas ”av sig själva”. Det är detta som kallas evolutionism. 

Man menar också att man kan mäta jordens ålder vetenskapligt, bland annat med 
så kallade radiometriska dateringsmetoder. För att dessa ska fungera måste man 
dock göra vissa antaganden om startmängder, slutna system och sönderfallshas-
tigheter. Dessa antaganden är redan färgade av tron på en mycket gammal jord. 
Metoderna är alltså exempel på cirkelbevisföring, dvs att man utgår från det man 
försöker bevisa. 
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Dag 1: Ljuset (v.3-5) 
Gud sade: "Varde ljus!" Och det blev ljus. Gud såg att 
ljuset var gott, och han skilde ljuset från mörkret. Gud 
kallade ljuset dag, och mörkret kallade han natt. 

Dag 2: Atmosfären (v.6-8) 
Gud sade: "Varde mitt i vattnet ett valv som skiljer vatten 
från vatten!" Gud gjorde valvet och skilde vattnet under 
valvet från vattnet ovan valvet. Och det skedde så. Gud 
kallade valvet himmel. 

Dag 3: Kontinenter och växtlighet (v.9-11) 
Gud sade: "Vattnet under himlen skall samlas till en enda 
plats så att det torra blir synligt."... Gud kallade det torra 
land, och vattensamlingen kallade han hav. 
Gud sade: "Jorden skall frambringa grönska och fröbäran-
de örter. Fruktträd, som efter sina slag bär frukt med frö i 
sig, skall växa upp på jorden." 

Dag 4: Solen, månen, stjärnorna (v.14,16) 
Gud sade: "Varde på himlavalvet ljus som skiljer dagen 
från natten!"... Gud gjorde de två stora ljusen, det större 
att härska över dagen och det mindre att härska över 
natten, likaså stjärnorna. 

Dag 5: Djur i vattnet och i luften (v.20) 
Gud sade: "Vattnet skall vimla av levande varelser, och 
fåglar skall flyga över jorden under himlavalvet." 

Dag 6: Landlevande djur och människor (v.24,26) 
Gud sade: "Jorden skall frambringa levande varelser efter 
deras slag, boskapsdjur, kräldjur och jordens vilda djur 
efter deras slag." 
Gud sade: "Låt oss göra människor till vår avbild, till att 
vara lika oss.” 

Skapelsedagarna från 1 Mos 1 
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Jorden frambringade grönska, fröbärande örter efter sina slag och träd som 
efter sina slag bär frukt med frö i sig. (1 Mos 1:12) 

Och Gud skapade de stora havsdjuren och alla levande varelser som rör sig 
i vattnet och som vattnet vimlar av, alla efter deras slag, likaså alla bevinga-
de fåglar efter deras slag. (1 Mos 1:21) 

Gud gjorde jordens vilda djur efter deras slag, boskapsdjuren efter deras 
slag och alla kräldjur på marken efter deras slag. (1 Mos 1:25) 

Ett återkommande tema under Guds skapelse är att växter och djur skapas ”efter 
deras slag”. Det betyder att Gud skapar urskiljbara grupper av organismer och 
inte långa sekvenser av liv från enkelt till mer komplext. 

Det är precis detta mönster vi 
finner i naturen. Organismerna är 
indelade i grupper. Två saker 
utmärker indelningen: en mycket 
rik variation inom grupperna men 
vattentäta skott mellan dem (se 
bild). Till exempel finns det 
många olika typer av hunddjur 
och många olika typer av katt-
djur, men inte en enda 
”hundkatt”. Mellanformer mellan 
grupperna saknas fullständigt. 

Då Gud skapade växter och djur utrustade han dem alltså med en rik möjlighet 
till biologisk förändring inom de skapade slagen. Därför kunde de överleva även 
om olika miljöfaktorer ändrades. Gud är också mångfaldens Gud och därför har 
variationsrikedomen ett värde även i sig själv. 

Det är viktigt att komma ihåg att djurens förmåga till variation är inbyggd. Den 
är ingenting de har förvärvat utan den är skapad och genomtänkt redan från 
början. Då Gud skapade hunddjuren skapade han en ur-hund, som många menar 
liknade vargen. Denna ur-hund utrustades med en arvsmassa som tillåtit den att 
förändras genom årtusenden så att vi idag har både vargar, rävar, schakaler och 
dingos förutom alla olika hundraser. Alla dessa djur är dock fortfarande hundra-
procentiga hunddjur. 

Djurens och växternas skapelse 
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Om man inte tror på Bibeln då? 
Alla kan se den variation som finns 
inom grupperna i naturen. De som 
ansluter sig till Darwins utveck-
lingslära utsträcker denna tanke och 
tror på en variation även mellan 
grupperna. De heldragna linjerna i 
bilden visar förändringen inom de 
skapade slagen (exemplifierade med 
människor, apor, kattdjur osv). De 
streckade linjerna visar det darwi-
nistiska antagandet att ”slagen” inte 
är skapade färdiga utan har utveck-
lats från en gemensam och bakterie-
liknande förfader. 

Problemet med denna syn är att den är mycket spekulativ. Det finns inga tydliga 
bevis för variation mellan slagen. Detta gäller oavsett om vi ser på idag levande 
djur eller på fossil. De ”evolutionsbevis” som brukar framföras är alla exempel 
på variation inom grupperna, till exempel bakterier som blir resistenta mot anti-
biotika. 

Olika organismer liknar varandra i olika grad. Likheter finns även mellan de 
olika grupperna, till exempel är allt liv uppbyggt från samma genetiska kod. En 
anhängare av evolutionsläran tolkar sådana likheter mellan de skapade slagen 
som bevis för att de har samma ursprung, medan en bibeltroende ser dem som en 
signatur på att de har samma Konstruktör eller Skapare. 

Detta mönster i naturen, med variation inom grupperna men inte mellan dem, har 
stått sig genom hela världshistorien. Man kan studera hur livet såg ut förr i tiden 
genom så kallade fossil, dvs döda, begravda och förstenade rester av växter och 
djur. Dessa visar samma mönster. En bläckfisk har alltid varit en bläckfisk. En 
sjöstjärna har alltid varit en sjöstjärna. En trilobit har alltid varit en trilobit, åt-
minstone så länge den levde. Den är utdöd idag, men det är en annan historia. 

Den biologiska variationen inom de skapade slagen innebär en förändring av 
redan befintliga egenskaper. Det kan röra sig om tjockare päls, kortare ben, 
ljusare hy eller längre tentakler. Fenomenet kallas ibland mikroevolution vilket 
är olyckligt eftersom ordet evolution borde innebära att nya funktioner eller nya 
organ bildas. Något sådant har dock aldrig observerats. 
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Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han 
henne, till man och kvinna skapade han dem. Gud välsignade dem och sade 
till dem: "Var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden! Lägg den under 
er och råd över fiskarna i havet, 
över fåglarna under himlen och 
över alla djur som rör sig på 
jorden!" (1 Mos 1:27-28) 

Och HERREN Gud formade 
människan av stoft från jorden 
och blåste in livsande i hennes 
näsa. Så blev människan en 
levande varelse. (1 Mos 2:7) 

Människan är skapad till Guds ”avbild” vilket betyder två saker. Dels har alla 
människor ett lika värde eftersom alla är Guds avbilder. Därför kan man från den 
bibliska grunden konsekvent bekämpa all form av rasism. Men det betyder också 
att människan har ett unikt värde i förhållande till djuren eftersom inget djur är 
Guds avbild. Människovärdet är därför både lika (mellan människor) och unikt 
(jämfört med djur). 

Gud skapar inte människorna ”efter deras slag” på samma sätt som han gör för 
djuren. Inom de skapade slagen djur kan den biologiska variationen gå så långt 
att biologer kallar resultatet för olika arter. Till exempel har ju ur-hunden idag 
blivit hundar, vargar, rävar, schakaler med flera arter.  Men det finns bara en art 
människa. Detta är oerhört viktigt eftersom det inte lämnar något som helst ut-
rymme för rasism (eller ”artism”) i Guds skapelse. 

Också historiskt har alltifrån skapelsen en människa alltid varit en människa. 
Man har hittat lämningar av forntida människor och de kallas till exempel Homo 
erectus och Homo neanderthalis. Dessa kan ha lite olika särdrag men de skiljer 
sig inte mer från dagens människor än dagens människor från olika kontinenter 
skiljer sig sinsemellan. 

Bibeln innehåller listor på släktled och åldrar allt från de första människorna, 
Adam och Eva, till Jesus. Från dessa kan man sluta sig till att människan skapa-
des för ungefär 6000 år sedan. Denna ålder är bekräftad med vetenskapliga meto-
der. Det finns en del av människans arvsmassa som kallas mitokondrie-DNA 
som inte blandas från föräldrarna vid fortplantningen, utan den ärvs uteslutande 

Människans skapelse 
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Om man inte tror på Bibeln då? 
Evolutionsbiologer tror inte att människan skapades som en fullt färdig männi-
ska, utan de menar att hon har utvecklats från ett gemensamt ursprung med apor-
na. Man försöker därför sätta ihop de fynd som finns av människor och apor till 
sekvenser från antagna människoapor till moderna människor. Bilden visar en 
sådan sekvens med de vanligaste kandidaterna till den moderna människans 
föregångare. 

Sådana bilder är dock gjorda med evolutionistiska 
glasögon på näsan. Ser man närmare på fynden så 
talar det mesta för att de är antigen hundraprocenti-
ga människor eller hundraprocentiga apor. De tre 
nedersta kranierna i bilden är från helt vanliga 
människor, ibland med vissa särdrag beroende på 
arv och miljö. Det översta är aplikt i alla avseen-
den. Det som gjort det till en hypotetisk människo-
apa är att man på 1970-talet gjorde ett fynd av 
denna art (den välkända Lucy), som man trodde 
började få upprätt gång. Idag finns mycket som 
talar för att Lucy var knoggångare som inte är ett 
förstadium till människans tvåfotsgång. Slutligen, 
skalle nummer två i bilden kommer från en art, 
Homo habilis, vars existens idag ifrågasätts av 
många forskare. Det verkar som att den bygger på 
ben som är en hopblandning från flera olika arter. 

Evolutionsträd som avser visa människans utveck-
ling är alltid förknippade med många oklarheter. 
Därför innehåller de ofta rikligt med frågetecken 
på de ställen där man är osäker. Tyvärr finns det 
också exempel på evolutionsträd där man uteläm-

nat frågetecknen, vilket lämnar läsaren med den felaktiga uppfattningen att den 
mänskliga evolutionen inte kan ifrågasättas på vetenskapliga grunder. 

från mamman. Det gör det enklare att följa genetiska förändringar, kallade muta-
tioner, från generation till generation. Genom att studera dessa mutationer har 
forskarna slutit sig till att alla idag levande människor härstammar från samma 
urmoder. Man kan också beräkna för hur länge sedan hon levde genom att jäm-
föra dagens mängd mutationer med hur ofta de inträffar. Resultatet är ungefär 
6000 år, helt enligt Bibelns historiebeskrivning. 
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Hur outgrundliga är inte för mig dina tankar, Gud, hur stor är inte deras 
mångfald! (Ps 139:17) 

Örat som hör och ögat som ser, båda har HERREN gjort. (Ords 20:12) 

Vetenskapliga studier visar på många fantastiska lösningar som finns i naturen. 
Det mänskliga ögat kan uppfatta enstaka ljuspartiklar, fotoner, och har ett käns-
lighetsområde som är tio miljoner gånger större än en modern fotografisk film. 
Ett vanligt bi använder komplex teknik för sin flygning, som gyroskop, vindhas-
tighetsmätare, polarisationsmätare, UV-sensorer, sammansatta ögon samt intrikat 
”programvara” för optisk avståndsmätning. En fladdermus nyttjar en akustisk 
radar med både variabel förstärkning och växlande pulsfrekvens för att kunna 
urskilja föremål bara 3 tiondels millimeter från varandra. Bara för att ta några 
exempel på Guds imponerande konstruktioner. 

De sista årtiondena har dessutom det mikroskopiska och submikroskopiska om-
rådet börjat avslöja, om möjlig, än mer svindlande design. Här finner forskarna 
lösningar som sätter alla mänskliga konstruktioner på skam. Människan består av 
flera biljoner celler som var och en innehåller funktionalitet motsvarande en hel 
fabrik. I cellens kärna ligger arvsmassan som innehåller information om hur den 
färdiga individen ska se ut, såväl som om hur hon ska sättas samman allt från 
konceptionen. Varje cell innehåller information motsvarande 1000 stycken 500-
sidiga böcker. Informationen ligger lagrad som kemiska bokstäver utefter en lång 
DNA-sträng. För att få plats rullar denna upp sig som en spole som i sin tur rullar 
upp sig på ytterligare tre nivåer till så kallade kromosomer som man kan se i ett 
mikroskop. Packningstätheten är så stor att ett knappnålshuvud med DNA skulle 
rymma informationen på 10 miljoner hårddiskar på 1 terabyte vardera.  

Cellfabriken innehåller miljontals små mikromaskiner som var och en utför sin 
speciella uppgift. Några behövs för att kopiera DNA vid celldelning. Andra 
tillverkar proteiner som ser ut på ett sätt som definieras av DNA-strängens infor-
mation. Ytterligare andra transporterar proteinerna till rätt ställen innanför och 
utanför cellen. Cellens oerhört komplexa maskineri sköter också regleringen så 
att rätt proteiner tillverkas i rätt mängder på rätt ställen vid rätt tidpunkter. Alla 
proteiner varken kan eller ska tillverkas alltid. Vilka proteiner som ska produce-
ras beror på var i fosterutvecklingen individen befinner sig, vilken miljö indivi-
den utsätt för, för vilken av individens olika celltyper (t.ex. blod-, ben- och nerv-
celler) proteinerna är avsedda, med flera faktorer. En helt ny värld har på senare 
tid öppnats för biologerna och detta inom varje cell. 

Fenomenal design 
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Om man inte tror på Bibeln då? 
Evolutionsbiologer vill förklara naturens design med de darwinistiska principer-
na slumpmässig variation och naturligt urval. Detta innebär dock problem: 

 Den variation som naturen uppvisar är till stor del förprogrammerad och inte 
slumpmässig. Förändringar i arvsmassan, mutationer, kan slå av och på redan 
befintlig genetisk information som Gud skapat från början. 

 Det naturliga urvalet kan bevara befintliga funktioner, men skapar inte nya. 

 Darwinismen innebär förändringar i små steg. Men cellernas mikromaskiner 
kräver ofta många ingående delar som alla måste finnas på plats samtidigt för 
att fungera över huvud taget. Man bygger inte en motorcykel genom att i små 
steg modifiera en cykel, eftersom det förra fordonet innehåller komponenter 
(t.ex. motorn) som kräver ett stort antal samverkande delar som inte finns 
närvarande hos det senare fordonet. På motsvarande sätt innehåller flimmer-
hårsmotorn många komplexa proteiner som inte finns hos flimmerhårets tänk-
ta evolutionära föregångare. Småstegsevolution är därför utesluten. 

Hur stora är inte dina verk, HERRE! Hur djupa är inte dina tankar. En 
oförnuftig man tänker inte på det, en dåre förstår det inte. (Ps 92:6-7) 

Mikromaskinerna som bygger proteiner består själva av proteiner. Av detta kan 
man dra slutsatsen att Gud måste ha skapat cellen färdig från början. Annars blir 
det ett oöverstigligt hönan-eller-ägget problem. 

Bilden visar ett exempel på en annan 
mikromaskin, ett roterande flimmerhår 
som används av en del bakterier till att 
simma med. Det drivs av en elmotor 
vars axel är lagrad i de dubbla cellmem-
branen. Motorn har en rotor och en stator och 
den drivs av ett flöde av laddade partiklar. Den 
har en variabel hastighet på upp till flera tusen 
varv per minut och den är till och med utrustad 
med en koppling så att den kan gå på tomgång. 
Motorn bygger och reparerar sig själv. Och allt-
ihop ryms inom 45 miljondels millimeter. 

Cellen som fabrik har dessutom en egenskap som inte delas av någon människo-
tillverkad motsvarighet. Den kan bygga kopior av sig själv! 
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Världshistoriens värsta dag 
Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och 
av hela din kraft och av hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv. 
(Luk 10:27) 

Skapelsens yttersta syfte är kärlek. Gud skapade människan för att  ha någon att 
sprida sin kärlek till och han önskar att vi besvarar hans kärlek, till honom och 
till våra medmänniskor. Men äkta kärlek förutsätter fri vilja. Påtvingad kärlek är 
meningslös kärlek. Om vi kan manipulera någon att handla så att det verkar som 
att han/hon älskar oss så blir ”kärleken” utan värde. Därför är fri vilja en nödvän-
dig komponent i människans avbild med Gud. Utan den kan vi inte uppfylla vårt 
yttersta syfte att älska Gud och människor. Utan den vore vi inte människor utan 
robotar. Men den fria viljan har en baksida. Vi kan använda den till att låta bli 
att älska Gud och människor. 

Och HERREN Gud gav mannen denna befallning: "Du kan fritt äta av alla 
träd i lustgården, men av trädet med kunskap om gott och ont skall du inte 
äta, ty den dag du äter av det skall du döden dö." (1 Mos 2:16-17) 

Gud sätter spelreglerna i sin skapelse. Människan med sin fria vilja kan välja att 
lyda Gud eller inte. Gud är schysst och berättar vad som händer om hon inte gör 
det. Människan kommer att dö. Det måste innebära att människan var odödlig 
från början, vilket stämmer bra med Bibelns påstående att skapelsen var mycket 
”god”. Gud är ju livets Gud, inte dödens. Död är någonting som kan komma in i 
skapelsen om människan använder sin fria vilja till att låta bli att följa sin Skapa-
re, till att bryta mot hans vilja. Det är detta som kallas för ”synd”. 

Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av och en fröjd för ögat…, och 
hon tog av frukten och åt. Hon gav också till sin man som var med henne, 
och han åt. (1 Mos 3:6) 

Trots Guds uttryckliga varning att inte äta av kunskapens träd så äter människan. 
Detta är världshistoriens värsta dag. Gud har varit tydlig, om människan äter 
kommer hon att dö. Människan äter och döden kommer följaktligen in i skapel-
sen. Detta är oerhört viktigt. Död är ingenting ursprungligt i Guds skapelse. Den 
är ingenting som fanns från början. Den är ingenting som Skaparen ville. Den är 
en följd av att människan använde sin fria vilja till att vara olydig mot Gud. Från 
denna stund är skapelsen anormal. Den är inte alls vad Gud avsåg. Guds skapel-
se som från början var god är idag fylld med sjukdomar, ondska, naturkatastro-
fer, lidande och död. 
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Om man inte tror på Bibeln då? 

Bibeln skiljer mellan hur saker är och hur de borde vara, en åtskillnad som inte 
finns i evolutionsläran. Här existerar inget ”borde” eftersom ett sådant förutsätter 
en tanke och en plan för naturen. Men i evolutionsläran finns ingen som tänkt 
eller menat något med människan. Vi är en naturens nyck, ett tillfälligheternas 
opersonliga spel. Vi är maskiner i universums kalla maskineri. Döden har 
”alltid” funnits och den är till och med nödvändig för att människan som art ska 
ha kunnat utvecklas genom årmiljoner av konkurrens, dödande och ätande. För 
den som tror på evolutionsläran är därför inte världen abnorm utan den är som 
den alltid varit. 

Varför mår vi då så dåligt av lidande och död? Varför upplever vi dem så fruk-
tansvärda om de alltid har funnits och är nödvändiga för vår existens som männi-
skor? Utan Bibelns förklaring förblir vi svarslösa också i denna fråga. 

Ondskan och lidandet är ingenting vi kan beskylla Gud för. Människans syfte är 
att älska honom och varandra. För att kunna uppfylla detta syfte måste Gud ge 
oss en fri vilja. Vi använde (och använder) denna fria vilja till att välja bort 
honom. Resultatet är tydligt och tragiskt för alla. 

Till Adam sade han: "… Där-
för skall marken vara förban-
nad för din skull. Med möda 
skall du livnära dig av den så 
länge du lever. Törne och 
tistel skall den bära åt 
dig…” (1 Mos 3:17-18) 

Människans syndafall får följ-
der. Jorden som Gud skapat som 
boning åt människan ger inte 
längre sina välsignelser lika 
ymnigt som Gud avsåg från 
början. 

Och HERREN såg att människornas ondska var stor på jorden och att deras 
hjärtans alla tankar och avsikter ständigt var alltigenom onda… Då sade 
Gud till Noa: "Jag har beslutat att förgöra alla levande varelser, ty för 
deras skull är jorden full av våld…” (1 Mos 6:5,13) 

Gud ser inte mellan fingrarna med ondskan. Han gör någonting åt den vilket blir 
ämnet för kommande uppslag... 
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Det år då Noa var sexhundra år, på sjuttonde dagen i andra månaden, bröt 
alla det stora djupets källor fram, himlens fönster öppnades, och det regna-
de över jorden i fyrtio dagar och fyrtio nätter. (1 Mos 7:11-12) 

Floden kom över jorden i fyrtio dagar, och vattnet steg och lyfte arken så att 
den höjde sig över jorden. Ja, vattnet bredde ut sig mer och mer över jorden, 
till dess det täckte alla höga berg under hela himlen. (1 Mos 7:17,19) 

Och vattnet stod högt över jorden i etthundrafemtio dagar. (1 Mos 7:24) 

Många frågar varför Gud inte gör någonting åt all ondska i världen. Här gör han 
det. Han gör det genom att förgöra alla levande varelser i en jättestor översväm-
ning, en syndaflod. 

Från bibelverserna ovan kan man se att flodens vatten kom från två olika ställen, 
från ”det stora djupets källor” och från ”himlens fönster”. Syndafloden var alltså 
inte bara ett kraftigt regnande. Vattnet som kom underifrån visar att det också 
måste ha varit en stor geologisk aktivitet i samband med floden. Kontinenterna 
började glida isär under eller kanske strax efter floden och man kan se de sista 
resterna av denna rörelse ännu idag i det som kallas kontinentaldriften. Jordens 
magnetfält verkar ha vänt polriktning ett antal gånger under floden. Och jord-
skorpans rörelser gjorde att de stora bergskedjorna trycktes upp. (Det är alltså 
samma vatten vi har på jorden idag, men det har samlats i världshaven.) Synda-
floden var i detta perspektiv jordens första och största tsunami. 

Den kanske tydligaste lämningen efter syndafloden är ett slags berg som kallas 
för sedimentärt eller avlagrat. Det bildades genom att enorma vattenmassor 

Den stora översvämningen 
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Om man inte tror på Bibeln då? 
I slutet av 1700-talet började man överge tanken på att jordens geologi formats 
av en katastrofartad översvämning. Istället började man tro att processerna gått 
mycket långsamt under många miljoner år. Tanken kallas för uniformism och 
betyder att samma långsamma processer som vi ser idag ”alltid” har malt på med 
samma takt och sakta byggt upp jordens geologi. Detta gäller till exempel konti-
nentaldrift, sedimentation och bergsbildning. 

Problemet med denna syn är att det finns mycket i jordens geologi som tyder på 
att det har gått snabbt. Bevisen är så överväldigande att många forskare idag har 
börjat överge uniformismen och tror istället att jorden formats av många lokala 
katastrofer med långa tidsintervaller emellan. Mycket tyder dock på att jorden 
drabbats av i huvudsak en jättekatastrof. Till exempel uppvisar ytorna mellan 
olika sedimentära lager sällan tecken på erosion, vilket de borde om ett lager 
legat exponerat för väder och vind under miljoner år innan nästa översvämning 
avsatte nästa lager. 

blandat med mängder av lera, grus och sand strömmade över jorden. Då vattnets 
hastighet avtog sjönk materialet till botten, packades och hårdnade. Sedimentärt 
berg finns överallt på jorden och är ibland flera kilometer tjockt. Bilden är från 
Grand Canyon i västra USA. Här ligger ungefär 1600 meter av berget i dagen, 
nedifrån och upp. Det avslöjar flodens mäktighet. 

Sedimentärt berg förekommer som lager lagt på lager. De 
flesta av dessa kommer från olika vågor under syndafloden. 
Då vågens hastighet avstannade sjönk de tyngre partiklarna 
(stenarna) till botten först och senare allt finare material. 
Denna sorteringseffekt har gett lagren den karaktäristiska 
struktur som visas i bilden, med finkornigare partiklar ju 
högre upp i lagren man kommer. Nästa lager kommer från 
nästa våg under floden och här upprepas mönstret. 

I flodens slutskede höjde sig kontinenterna och bergen veckades. Då allt vatten 
rann av kontinenterna orsakade det kraftig erosion. På många ställen grävde det 
ner sig och bildade raviner eller kanjoner. Eftersom mängden vatten var så stor 
och eftersom det sedimentära berget ännu inte hunnit stelna ordentligt kunde 
kanjonerna bli både breda och djupa, vilket Grand Canyon är ett bra exempel på. 

Syndafloden täckte hela jorden. Det kan man veta både från bibelordet som 
säger att vattnet ”täckte alla höga berg under hela himlen”, och från jordens 
geologi där flodens lämningar är globala. 
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Djuren och arken 
Då sade Gud till Noa: ”… Se, jag skall låta floden komma med vatten över 
jorden för att utrota alla varelser under himlen som har livsande. Allt på 
jorden skall förgås. Men med dig vill jag upprätta mitt förbund. Du skall gå in 
i arken med dina söner, din hustru och dina sonhustrur. Av allt levande, av 
alla varelser, skall du föra in ett par i arken för att de skall överleva tillsam-
mans med dig. Hankön och honkön skall det vara. Av fåglarna efter deras 
slag, av fyrfotadjuren efter deras slag och av alla kräldjur på marken efter 
deras slag skall ett par av varje slag gå in till dig för att förbli vid liv.” 
(1 Mos 6:13,17-20) 

Noa var sexhundra år när floden kom med sitt vatten över jorden… Då för-
gicks allt levande på jorden: fåglar och boskapsdjur, vilda djur och alla små-
djur som rörde sig på jorden, likaså alla människor. Allt som fanns på torr 
mark omkom, allt som hade livsande i sig… Bara Noa och de som var med 
honom i arken räddades. (1 Mos 7:6,21-23) 

Allt landlevande liv på jorden omkom i syndafloden utom det som var med Noa i 
arken. Idag finns det gott om lämningar från denna massutrotning bevarade i 
form av fossiler, förstenade rester av djur och växter som finns i kvarlämningar-
na från syndaflodens vågor, dvs i det sedimentära berget. 

Fossilen vittnar om en överraskande och snabb död och begravning. Att djur 
överhuvudtaget förstenats innan de hunnit förmultna eller ätas av andra djur visar 
att allt måste ha gått mycket fort. Fossilen finns ofta begravda i flyende eller 

kämpande ställningar, vilket tyder på 
att de överraskats av flodens vatten-
massor och snabbt blivit övertäckta av 
dess sediment. Som ett exempel på 
detta visar bilden en fisködla som 
blivit begravd då den höll på att föda! 

Ungefär 95% av fossilen kommer från bottenlevande marint liv. Det är också 
dessa fossil man hittar längst ner i lagerföljden eftersom de begravdes i samband 
med jättelika undervattensskred i flodens inledningsskede. Längre upp hittar man 
fiskar och ytterligare en bit upp kustlevande djur som gick under då oceanernas 
vattenmassor började strömma in över kontinenterna. Bland dessa finns många 
groddjur och kräldjur. Högt upp hittar man djur som levde längre upp på land 
samt fåglar som lyckades hålla sig flygande ett tag. Fossilens ordning i berget är 
alltså den man kan förvänta sig efter en världsvid översvämningskatastrof. 
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”… Gör dig en ark av gofer-
trä… Den skall vara trehundra 
alnar lång, femtio alnar bred 
och trettio alnar hög… Du 
skall inreda den så att den får 

en undervåning, en mellanvåning och en övervåning.” (1 Mos 6:14-16) 

”Arken” var den jättestora båt som räddade en handfull människor samt ett par 
av varje djurslag. Den var ungefär 140 meter lång. Proportionerna mellan längd, 
bredd och höjd samt det faktum att arken hade tre våningsplan har visat sig vara 
optimala om man vill maximera sjöstabiliteten och minimera virkesåtgången. En 
duktig konstruktör måste ha upplyst Noa om hur räddningsbåten skulle byggas. 

Fick då verkligen alla djur plats på arken? 
Dagens många miljoner olika arter hade 
definitivt inte gjort det. Men Bibeln säger 
att djuren skulle gå ombord ”efter deras 
slag”, dvs samma uttryck som användes 
vid skapelsen. Inom de skapade slagen har 
en variation skett så att det idag finns gott 
om arter, men det var slagen och inte arter-
na som Noa skulle ha med sig i arken. Det 
finns uppskattningar att detta innebar runt 
35.000 djur. Detta antal är inga problem att rymma i en båt av arkens storlek, och 
då blir det dessutom gott om plats kvar för foder och färskvatten. 

Om man inte tror på Bibeln då? 
I scenariot med syndafloden beror fossilens ordning i det sedimentära berget på 
att de dog under olika skeden av floden. Evolutionister ser dock ordningen som 
ett uttryck för när organismerna levde.  De läser in många miljoner år mellan 
bergslagren och menar att livet hunnit utvecklas under denna tid. Problemet med 
denna förklaring är att fossil tämligen ofta uppträder i fel ordning utifrån evolu-
tionsscenariot. Det finns till exempel tallpollen i ett lager som kallas prekambri-
um trots att tallar antas ha utvecklats hundratals miljoner år senare. 

Dessutom är det liv man hittar längst ner i berget ingalunda primitivt. En trilobit 
som anses vara bland de första flercelliga organismerna hade hjärta och blodom-
lopp, andning, nervsystem, segmenterad kropp med skal, muskelsystem samt 
några av de mest komplexa ögonen i hela djurvärden. Det finns heller inga spår 
efter någon organism som håller på att utvecklas till en trilobit. Den bara dyker 
upp där i berget, fullt färdig precis som den skapats av Gud själv. 
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Men Gud tänkte på Noa och på alla vilda djur och alla 
boskapsdjur som var med honom i arken, och han lät 
en vind gå fram över jorden, så att vattnet sjönk un-
dan... Den sjuttonde dagen i sjunde månaden stannade 
arken på Araratbergen. (1 Mos 8:1,4) 

Arken strandade inte på någon mytisk plats typ ”gudar-
nas boning” utan på Araratbergen, en verklig plats man 
kan besöka ännu idag. Det visar att syndaflodsberättelsen 

inte är uppdiktad utan den beskriver en verklig historisk händelse. 

Då talade Gud till Noa och sade: "Gå ut ur arken med din hustru, dina 
söner och dina sonhustrur. Låt alla de djur, allt levande som du har hos dig, 
gå med dig, både fåglar och fyrfotadjur och alla kräldjur som rör sig på 
marken, så att de växer till och blir fruktsamma och förökar sig på jor-
den."... Gud välsignade Noa och hans söner och sade till dem: "Var frukt-
samma, föröka er och uppfyll jorden...” (1 Mos 8:15-17 & 9:1) 

Efter floden spred djuren från arken ut sig över jorden. Även om det inte framgår 
uttryckligen i Bibeln, tror många att den artbildning som har skett inom de ska-
pade slagen i huvudsak ägde rum under detta skede av historien. Då Gud skapa-
de djuren gjorde han det med en stor inneboende förmåga till variation men 
denna låg i huvudsak latent fram till floden. Efter floden hade dock miljöerna på 
jorden förändrats, så djuren tvingades anpassa sig till dessa nya levnadsbetingel-
ser. Människan ville dock inte sprida sig över jorden. De använde ånyo sin fria 
vilja till att gå emot sin skapare: 

Hela jorden hade ett enda språk och samma ord… Och de [människorna] 
sade: "… Låt oss göra oss ett namn, så att vi inte sprids ut över hela jor-
den."... HERREN sade: "… Låt oss stiga ner och förbistra deras språk, så 
att den ene inte förstår vad den andre säger." Så spred HERREN ut dem 
därifrån över hela jorden… (1 Mos 11:1,4,6-8) 

Trots att Gud uttryckligen sagt att människorna skulle sprida sig över jorden så 
arbetade de målmedvetet för motsatsen. Därför skapade Gud de olika språken. 
Den förvirring som följde i kölvattnet tvingade människorna att breda ut sig 
enligt Guds vilja. Idag kan vi se följderna av denna händelse i de olika språkfa-
miljer som finns. Mellan familjerna kan inte forskarna finna något släktskap. 
Däremot kan man se en språkutveckling inom familjerna. Till exempel tillhör 
svenskan samma indoeuropeiska familj som bland annat engelskan och tyskan. 

Efter syndafloden 
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Om man inte tror på Bibeln då? 
Den som inte tror på Bibelns historicitet försöker oftast sprida ut dessa händelser 
över långa tider. Djurens spridning över jorden har tagit miljontals år, istider har 
avlöst varandra och språken har utvecklats under tiotusentals år. Detta synsätt är 
ingalunda bevisat utan mer ett uttryck för de rådande filosofierna inom stora 
delar av forskarsamhället, dvs naturalism och uniformism. 

De stora omvälvningarna under floden påverkade också klimatet. Jorden blev 
kallare och då detta sker kyls marken snabbare än haven. Det ledde till en på-
landsvind vars fuktiga och varma havsluft trycktes upp av de nybildade bergen, 
kyldes av och vräkte ner sin väta i form av snö och is. Jordens istid bildades 
sannolikt på detta sätt ett hundratal år efter floden. 

Noa levde trehundrafemtio år efter floden. Alltså blev Noas hela ålder nio-
hundrafemtio år. Därefter dog han. (1 Mos 9:28-29) 

Efter syndafallet måste människan dö. Visserligen blev Noa och hans samtida 
mycket gamla med dagens mått mätt men de var inte odödliga. Om man studerar 
de släkttavlor som finns i Bibeln (från 1 Mos 5 och 11) finner man en markant 
nedgång i mansåldrarna i samband med syndafloden, från nästan tusen år till 
dagens nivåer. Detta kan ha olika orsaker. En av dem är sannolikt den inavelsef-
fekt som arken måste ha medfört. Efter syndafallet var människornas gener inte 
längre perfekta, utan de hade börjat degenerera genom mutationer. Vid syndaflo-
den levde mänskligheten vidare genom bara åtta personer i arken, och denna 
genetiska flaskhals satte säkert sina spår i form av minskade åldrar. 

HERREN sade till Abram: "… I dig skall alla släkter på jorden bli välsigna-
de." (1 Mos 12:1,3) 

Historien rullar vidare. Trots människans uppror mot Gud lämnar han oss inte i 
sticket utan har sedan länge tänkt ut en plan för hur vi ska bli räddade. Han väljer 
ut en person, Abram som senare byter namn till Abraham, genom vilken alla 
släkter på jorden ska bli välsignade. Välsignelsen ska komma genom en person i 
Abrahams släkt, Jesus Kristus. 
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Tidigt i mänsklighetens historia hade Gud varnat för att synd leder till död 
(1 Mos 2:17). Bibeln är tydlig med att detta problem är relevant ännu idag: 

Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. (Rom 3:23) 

Detta är mänsklighetens primära problem. Vår en gång goda relation med vår 
Skapare är bruten och behöver därför återupprättas. Men det finns ett dilemma 
här. Å en sidan är Gud helig vilket betyder att det är emot hans natur att ens 
komma i närheten av synd. Å andra sidan är han kärleksfull och vill inte förkasta 
den människa som utför synden. Figuren illustrerar dilemmat: 

Gud hatar alltså synd, och synd leder oåterkalleligen till död. Gud älskar dock 
syndarna och vill inte att en enda av dem ska behöva dö. Lösningen är genial: 

Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe, me-
dan vi ännu var syndare. (Rom 5:8) 

Jesus dör i vårt ställe. Gud fördömer 
alltså fortfarande vår synd men han har 
tagit straffet, döden, på sig själv. Han 
överger oss inte i denna fallna och onda 
värld utan låter sig förkroppsligas i 
Jesus Kristus. Han tar på sig alla våra 
synder och dör för dem för att inte vi 
ska behöva göra det. 

På Jesu kors, och endast där, möts alltså Guds helighet och Guds kärlek. Han är 
hundraprocentigt helig genom att hans krav - att synd leder till död - oryggligt 
står fast. Han är också hundraprocentigt kärleksfull genom att hans innerliga 
önskan - att människor ska låta sig räddas - omfattar alla människor. Gud får 
tillbringa evigheten tillsammans med dem han älskar, trots att vi syndat och 
fördärvat hans skapelse och hans syfte med oss. Vår Gud är verkligen stor. 

Lösningen på människans problem 

Alla går
förlorade

Alla 
räddas

Ty syndens lön är döden… (Rom 6:23)
… den som är ond får ej bo hos dig.
(Ps 5:5)

Så är det inte heller er himmelske 
Faders vilja att någon enda av dessa 
små skall gå förlorad. (Matt 18:14)

Guds helighet                 Guds kärlek
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Om man inte tror på Bibeln då? 
Lösningen på människans problem är Jesus Kristus och ingenting annat: 

Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något 
annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta. (Apg 4:12) 

Jag [Jesus] är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern 
utom genom mig. (Joh 14:6) 

Religioner som saknar Kristus, saknar således lösningen på syndens problem. Vi 
kanske till vissa delar tror på samme Gud oavsett om vi kallar honom Jahve, 
Allah eller Brahman, men finns inte Kristus som en del av honom så har vi mis-
sat hela poängen. 

Detta är evigt liv att de känner dig, den ende sanne Guden, och den som du 
har sänt, Jesus Kristus. (Joh 17:3) 

Det är alltså genom att lära känna Jesus som vi får evigt liv. Att inte lära känna 
honom är som att få en julklapp men aldrig öppna den. Givaren finns där med ett 
gott syfte, och paketet finns där med ett värdefullt innehåll, men man får aldrig 
någon nytta av det. Hur öppnar man då paketet? Hur säger man ”ja tack” till 
Jesus? Bibeln beskriver detta på några olika sätt: 

Amen, amen säger jag er: Den som hör mitt ord och tror på honom som har 
sänt mig, han har evigt liv och kommer inte under domen utan har övergått 
från döden till livet. (Joh 5:24) 

Alla som Fadern ger mig kommer till mig, och den som kommer till mig 
skall jag aldrig någonsin kasta ut. (Joh 6:37) 

Att höra Jesu ord, att tro på honom och att komma till honom är några uttryck 
som Bibeln använder för att beskriva hur vi får tillbaka en god relation med Gud. 
Märk att alla har Jesus som objekt. 

Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, 
inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig. (Ef 2:8-9) 

Människan blir alltså inte frälst genom religionsutövning, goda gärningar eller 
rituella handlingar. Vi kan bara låta oss frälsas av Jesus Kristus. Rent praktiskt 
kan det ske genom att i bön be Gud om förlåtelse för sina synder och bjuda in 
Jesus i sitt liv. Med honom i hjärtat är relationen med vår Skapare återupprättad, 
inte för att vi förtjänar det utan för att Jesus uppfyllt det vi borde. 
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Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen… Ändå finns det hopp om 
att också skapelsen skall befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå 
fram till Guds barns härliga frihet. Vi vet att hela skapelsen ännu samfällt 
suckar och våndas. (Rom 8:20-22) 

Inte bara människan utan hela naturen ligger under den förgängelse som synden 
dragit över världen. Hela skapelsen, och inte bara Guds barn, kommer dock att 
befrias från detta, en händelse som ännu ligger i framtiden. Gud besökte jorden 
för 2000 år sedan och han kommer att göra det igen för att återupprätta sin ska-
pelse: 

Men Herrens dag kommer som en tjuv, och då skall himlarna försvinna 
under våldsamt dån och himlakroppar upplösas av hetta och jorden och de 
verk som är på den inte mer finnas till… Men nya himlar och en ny jord där 
rättfärdighet bor, väntar vi på efter hans löfte. (2 Pet 3:10,13) 

Kristna väntar på att Gud ska etablera nya himlar och en ny jord. Skapelsen ska 
återupprättas och i den nya skapelsen kommer rättfärdighet att bo. Men då Jesus 
återvänder till jorden för att på nytt bygga upp sin skapelse kommer han tyvärr 
att finna samma förhållanden som rådde före syndafloden och som var orsak till 
att den drabbade jorden: 

Ty som det var i Noas dagar, så skall det vara vid Människosonens åter-
komst. Som människorna levde dagarna före floden: de åt och drack, gifte 
sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken, och de visste 
ingenting, förrän floden kom och ryckte bort dem alla – så skall Människo-
sonens ankomst vara. (Matt 24:37-39) 

På samma sätt som floden ryckte bort människor under Noas dagar kommer 
människor att bli undanryckta då Människosonen, Jesus, återkommer till jorden. 
Det finns en orsak till att han inte gjort det ännu, trots ondskan i världen: 

Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han 
har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon skall gå förlorad utan 
att alla skall få tid att omvända sig. (2 Pet 3:9) 

Låt oss därför lära av historien, glädjas över Guds långmod och aldrig glömma 
löftet: 

Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. (Rom 8:1) 

Hur ser framtiden ut? 
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Om man inte tror på Bibeln då? 

För den som tror på utvecklingsläran ser historien helt annorlunda ut. Om evolu-
tionen har ägt rum fanns döden miljoner år innan människan trädde in på scenen. 
I så fall, om döden inte är ett resultat av människans synd, finns synden bara i 
fantasin och människans historiska syndafall degraderas till en enbart religiös 
”sanning”. I och med detta tappar man också grunden för Jesu verk. Om synden 
bara är påhittad religion behövs ju ingen Frälsare. Vad skulle man behöva räddas 
från? Från en så nödvändig del av utvecklingsläran som just död? Kvar blir en 
kristendom utan historisk förankring. Kvar blir kristna ord, kristna ritualer och 
kristna känslor. Kvar blir inte en Skapare som agerat i historien, som fortsätter 
att agera och som kommer att agera. 

Gud har uppenbarat för oss det vi behöver veta om varför vi finns, om hur han 
skapade, om när synden kom, om hur problemet kan lösas och om hur framtiden 
ser ut. Med vårt förnuft kan vi sedan tränga djupare in i skapelsen och med hjälp 
av vetenskap förundras över dess struktur och funktion. Det bästa av allt är att 
det vi finner i våra mikroskop och teleskop aldrig blir ett hot mot vårt värde eller 
vår betydelse som människor. Det är samme Skapare till alltihop. 

Bilden ovan sammanfattar den bibliska historien. Efter människans skapelse sker 
ett syndafall som leder till att människan blir skild från sin Skapare. Den från 
början goda skapelsen drabbas av lidande och död. Människan kan dock genom 
Jesus återfå en god relation med sin skapare, försonas med honom, vilket leder 
till ett evigt liv. 
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O, Herre, HERRE, se, du har gjort himmel och jord 
genom din stora kraft och din uträckta arm. För dig 

är ingenting omöjligt. (Jer 32:17) 

Vill du veta mer? 
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med Bibeln. Boken är på 320 sidor och har över 130 färgbilder. 
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Gud? Vad fanns 
före begynnelsen? 

Finns det två ska-
pelseberättelser i 
Bibeln? 

Varifrån kom 
ljuset innan solen 
skapades? 

Fossil, människoapor, kol-14, 
evolution, kontinentaldrift, istid, 
mutationer, big bang, genetiska 
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Hur kunde männi-
skorna bli tusen år 
gamla? 
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Adam och Evas 
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Hur stämmer 
dinosaurier med 
Bibeln? Hur dog 
de ut? 

Varifrån kom 
syndaflodens 
vatten? Vart tog 
det vägen? 

Expanderar uni-
versum? Är vi 
ensamma i det? 



Bibeln är ingen lärobok i naturvetenskap... 
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