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Mycket av det rika innehållet från 1 Mosebokens skapelseberättelse har blivit oreflekterat i vår tid på grund av den onödiga 

kampen som har pågått mellan vetenskap och religion. Berättelsen har viktiga saker att säga oss om vår kallelse och relation 

till skapelsen. Den lär oss även viktiga saker om Gud. 

Gud som uppenbaras i Bibelns första skapelseberättelse är inte upptagen med abstrakta och esoteriska idéer utan Gud är 

kreativ och skapar komplexa och konkreta verkligheter med ord – något som står i stor kontrast till andra urgamla kulturers 

skapelseberättelser som menade att skapelsen blev till som ett resultat av en våldsam kamp.  Enligt Mosebokens berättelse 

är Gud inte nyckfull eller likgiltig utan Gud är kreativ, klok, generös och tålmodig. Och Gud har goda intentioner med sin 

skapelse.  

 

Som formgivare och poet skapade Gud en värld där förutsättningarna för blomstrande och generositet vävdes in i det skapta 

materia som en del av grundtanken. De första tre dagarna av Guds skapande handlade om att formge och de övriga dagarna 

handlade om att fylla formen. Formandet och fyllandet gjordes med ord talade i Guds modersmål. Gud är en poet! Ordet 

poet kommer från grekiskans ποητής (poetes) som betyder en som gör eller skapar något. Enligt vår tradition är Gud den 

ursprungliga och skickligaste poeten.  

 

Bibelns påstående att Gud skapade världen med ord har gett oss kristna idén att även våra ord kan skapa världar. Inte på 

samma sätt som Guds ord, som är unikt i sin kraft och skapande förmåga.  Men världen som Gud skapade är en tolkad 

verklighet.  Vi använder ord för att beskriva och utvärdera det vi ser. Frågan är om vi kan se som Gud ser?  1 Mosebokens 

skapelseberättelse är en av de få Bibeltexter där vi får en inblick i hur Gud själv ser på skapelsen. ”Gud såg att det var gott” är 



en återkommande refräng i berättelsen.  Gud välsignade det goda som Gud såg och njöt av skapelsens välmående. En viktig 

fråga för oss idag är hur vi ser på tillvaron? Och vad som är vår reaktion på det vi ser?  

 

I klimatkrisens tid är det lätt att känna förtvivlan över det vi ser.  Det goda vi har sett har vi människor oftast inte välsignat. 

Snarare har vi drabbats av habegär och klamrat oss fast vid allt som vi har sett som gott. Det är smärtsamt att se och erkänna 

det.  Men redan två kapitel efter dagens text kan vi läsa om hur de första människorna såg och tog det som de tyckte såg gott 

ut, trots Guds instruktion att de inte skulle göra det. De accepterade inte gränser eller begränsningar. Enligt berättelsen, som 

jag tror vi är alla bekanta med, var konsekvenserna av deras handling skadlig för hela skapelsen. Under allt det såg Gud att 

skapelsen (som inkluderar oss) fortfarande är god. I Guds ögon är den så god att den var värd att räddas och förnyas.  

 

Evangelierna är berättelsen om Guds räddning berättad från fyra lite olika perspektiv. Oftast läser vi evangelierna som 

berättelser om människors räddning eller frälsning, men Kristus livsverk handlade inte om räddningen av människor 

avskilda från skapelsen.  En noggrann läsning av Bibeln visar att människans främlingskap inför Gud alltid speglas i 

skapelsen.  Därför är Guds frälsning något som räddar hela skapelsen, människorna och naturen, tillsammans. 

 

Under de senaste 130 åren har ett antal engelska poeter ändrat och lekt med ett påstående som i dagsläget lyder, ”bra poeter 

lånar, stora poeter stjäl”.  Dagens texter gör det möjligt för oss att konstatera att evangelisten Johannes var en stor poet.  

Verserna som öppnar hans evangelium har han stulit från 1:a Moseboken. Dessa ord måste räkna bland Bibelns, eller 

åtminstone Nya Testamentets, mest välkända ord.   

Ordens enkelhet (det finns knappt ett ord som inte en sjuåring kan förstå) nästan döljer det ofattbara djupet som de med 

fängslande form och stil uppenbarar.   

 



Där Lukas- och Matteusevangeliet börjar sina evangelier med Jesus födsel till vår värld, bestämde Johannes sig för att 

zooma ut och ge oss ett mycket bredare perspektiv. Syftet med detta bredare perspektiv är tvåfaldigt: Johannes vill visa oss 1. 

att Kristus var närvarande och delaktig i världens födsel, och 2. Kristus har också räddat hela skapelsen – hans uppståndelse 

var invigningen av den nya skapelsen som är målet med Guds frälsning. 

 

Johannesevangeliet är berättelsen om den nya skapelsens tillblivelse i och genom Jesus Kristus. Han är Ordet som är ljus 

och som blev en människa och bodde bland oss. Han är visdomens, uppenbarelsens och förnuftets ljus som solen 

symboliserar. Och han är Gud, som lät sig begränsas först i mänsklig form och slutligen när han dömdes till döden och 

spikades fast på korsträdets stam.  I vår studiecirkel på torsdag kvällar pratade vi för ett par veckor sedan om hur Gud 

skapade ljus flera dagar innan solen och himlavalvens ljus hade skapats.  Hur kunde ljus skapas utan en ljuskälla? 

Johannesevangeliets svar på den frågan är att Ordet som blev Kristus är en källa av oskapat ljus.  

 

Johannesevangeliet skrevs i staden Efesos där aposteln Johannes levde ett långt liv som den enda bland apostlarna som blev 

en gammal man.  Några hundra år före Johannes’ tid var Efesos hem åt den första riktiga hellenistiska filosofen, Heraklitus.  

Det var han som sade att man aldrig kliver i samma flod två gånger.  Heraklitus talade mycket om något som i grekiskan 

heter Logos.  Med logos syftade han på ”en överallt närvarande visdom som låg bakom allting”.  Det var ”logos” begreppet 

från filosofen i Efesos som inspirerade Johannes att öppna sitt evangelium med den vackra prologen om Ordet, eller Logos, 

som är Jesus Kristus. Johannes hade lyssnat in sin omgivning och insåg att Gud hade förberett den Hellenistiska kulturen 

för Kristus på ett annat sätt. Men något är märkligt.     

Efter sin storslagna ingång om Logos eller Ordet, förekommer inte benämningen mer.  Vad vi får istället är Jesus i många, 

långa samtal med människor och även samtal med Gud i form av bön. Givetvis finns det också tecken och under som tyder 

på en stor kunskap om och makt över skapelsens processer. Ofta i hans samtal med andra människor hjälper Jesus den 



andra att se hur den fysiska världen har djup som vittnar om Guds liv, handling och omsorg. (Nicodemus och samtalet om 

Anden och vinden och den Samariska kvinnan och vattnet t.ex.) 

 

Vi har nu reflekterat en del över två av Bibelns skapelseberättelser.  Det finns faktiskt många fler.  Guds fortsatta skapande 

omnämns mycket mer i Profeten Jesajas bok än vad som står i texterna vi har hört idag och det är en nyckel för oss att förstå 

vad som är de goda nyheterna för oss idag. För Jesajas bok skrevs i en kontext av kris. De första goda nyheterna för oss är att 

Guds skapande inte var en engångs företeelse.  Gud skapar än idag och arbetar överallt runtomkring oss för att föra hela 

skapelsen till den nya skapelsens goda framtid som invigdes genom Kristus uppståndelse.  Men vad betyder allt detta för 

oss?  

 

Den kristna övertygelsen är att ord skapade världen och ord hjälper oss tolka, förstå och organisera världen som vi lever i. 

Våra ord har kraften att båda bygga upp och riva ner.  Den senaste veckans intervjuer och rapportering kring det politiska 

dramat som sker i vårt land är en viktig påminnelse om kraften ord har. Ibland har ord så mycket kraft att vi inte förmår att 

säga dem till andra människor trots att vi hjärtligen menar dem. Andra gånger säger vi ord som vi innerst inne inte vill säga 

men vi lyckas inte tiga. Hur blir vi människor vars ord inte är tomma? Vi måste bli det vi vill säga.   

 

Idag är Johannes Döparens dag.  Vi hörde lite om honom i texten från Johannesevangeliet – att han vittnade om ljuset som 

är Kristus.  Johannes är för oss ett utmärkt exempel på någon som vittnade med både sina ord och sitt liv.  Johannes ord var 

förkroppsligande på samma sätt som Jesus liv var ett perfekt förkroppsligande av Jesus ord.   

 

Vittnar våra ord och våra liv om Jesus Kristus och den räddningen han har åstadkommit i hela skapelsen? Det är inte en lätt 

fråga att svara på då det finns inget ”one size fits all” svar. Men det är målet för den som vill följa Kristus.  



 

Om vi på något sätt känner att svaret på den frågan är nej, skall vi inte förtvivla.  Vi ska omvända oss.  Kallelsen till 

omvändelse – till förändring - var Johannes Döparens stora budskap.  När vi vet hur svårt det kan vara att förändra sig själv 

på djupet blir vi frestade att ge upp.  Kom ihåg att omvändelse är en attityd – inte ett färdigt tillstånd.  Den som kom efter 

Johannes, Jesus, är den som gör i oss det vi inte själv kan åstadkomma.  Jesus kommer till var och en som i omvändelses 

anda vill bli vägledd av hans ljus, och han gör oss till nya skapelser. Det är goda nyheter, för oss och för hela skapelsen. 

Amen. 

 


