Skapelsens Ande
Av Sven-Gunnar Hultman
Sep 2021

1

1

https://pixabay.com/sv/photos/jorden-klot-planet-v%c3%a4rldplats-11015/
1

Innehåll
Skapelsens Ande ................................................................................ 1
Inledning ........................................................................................ 3
Skapelsen ....................................................................................... 4
Goda förutsättningar för liv ....................................................... 4
Guds livsande ............................................................................. 5
Den brutna relationens konsekvenser ........................................... 7
Profeters ord konsekvenser för skapelsen ................................. 8
Löfte om upprättelse, återställelse och nyskapelse ....................... 9
Naturkatastrofen ...................................................................... 10
Omvändelse ............................................................................. 12
Löfte om Guds Andes utgjutande ............................................ 13
Herrens dag .............................................................................. 13
Uppfyllelsen av löftet ............................................................... 14
Azusa street – Guds Ande förenar ........................................... 15
Lewi Pethrus andedop i naturen .............................................. 16
Guds Ande fortsätter att upprätta, återställa och förnya ............ 17
Inkarnationen ........................................................................... 17
Ett hållbart liv tillsammans med Jesus ......................................... 21

2

Inledning
Mänsklighetens stora ödesfråga är hur klimatet och naturen med
alla dessa varelser mår och lever. Vi vill alla ha ren luft, rent vatten
och äta mat som är giftfri. Vi vill höra fågelsång på våren, se de vilda
djuren och glädjas åt all blomsterprakt som försommaren ger. Vi får
idag del av skrämmande rapporter om att antalet arter blir färre på
jorden, att antalet vilda djur fortsätter att minska, att klimatförändringarna innebär både torka och svåra översvämningar. Haven stiger
och innebär redan idag utmaningar för världens kustnära städer och
byar. Golfströmmen riskerar att stanna av och vilket kommer att innebära ett klimat i Norden likt det i Alaska. Vi lever i en värld som
idag får allt flera utmaningar. Det finns en växande insikt att mänsklighetens alla försök att bemästra naturen ger oss svåra problem. Vi
behöver finna ett sätt att leva som är hållbart.

Vad säger bibeln om skapelsen och människans ansvar för den? Ger
bibeln något hopp i de utmaningar vi har som mänsklighet och hur
ser det hoppet i så fall ut? Med den här skriften vill jag visa på Guds
plan på upprättelse, återställelse och nyskapelse. På hur den blir av
genom Guds Ande.
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Skapelsen
Bibeln börjar med dessa ord: ”I begynnelsen skapade Gud himmel
och jord. 2 Jorden var öde och tom, djupet täcktes av mörker och en
gudsvind svepte fram över vattnet.”2 (Bibel2000)
”I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. 2 Jorden var öde och
tom, och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade över vattnet.” (Sv Folkbibel 2015)
I Bibel 2000 översätts det hebreiska ordet ruach med vind, men i
allra flesta översättningar står det ande. Ruach betyder både och.
Det betyder även andedräkt, själ och livskraft. Det är alltså Guds
Ande, Guds innersta, som verkställer skapelsen.
Den verksamma energin och kraften i skapelsen är Guds Ande. Gud
sa och genom hans Ande blev allt till och livet började existera. All
existens tillhör Gud och utan Guds Ande har inget blivit till. Gud som
är Ande, skapar fysiskt liv.
Gud är full av tankekraft och energi. Han sa och det blev, säger 1:a
Mosebok.3 Han är den ende i universum vars tanke, som övergår i
ett ord, blir materialiserat. När Gud talar strömmar liv och ljus ut.
Det är en sådan energi i Guds ord och hans andedräkt, att atomer
och molekyler blir till och ordnas i det som är universum.

Goda förutsättningar för liv
I tidskriften ”Forskning och framsteg nr 8 2014” finns en artikel om
hur goda förutsättningarna för liv är på jorden. Två forskare diskuterade varför världen verkar vara skräddarsydd för att liv ska uppstå.
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Ett exempel i artikeln är att gravitationen, den kraft som håller oss
kvar på jorden, bara är ytterst svagare än den elektromagnetiska
kraften, som håller ihop partiklarna som bildar atomer, molekyler
och hela vår värld. Om gravitationen var något starkare skulle stjärnorna pressas samman och dö. Livet skulle då aldrig uppkomma. Vi
skulle bli tvådimensionella.
Tänk vilken tankekraft Gud måste ha för att skapa alla insekter, djur,
fåglar, fiskar, valar och människor. Sinnrika system som blodomloppet, nervbanorna, tarmsystemet, huden, fortplantningssystemet
och hjärnan. Tänk vilken mångfald det finns bland växterna! I alla
dessa frön som växterna sprider finns DNA, en skriven kod, som gör
att när fröna hamnar i jorden startar en celldelning och nya växter
lik de som fröna kom från blir till nya växter.
Fotosyntesen gör att växtlivet tar in koldioxid, vatten och solenergi
som sedan omvandlas till syre och druvsocker. Syret och druvsockret kan växten sedan använda under natten och under dagen vid
cellandningen. Detta gör att djurlivet och vi människor får tillgång
till syre till våra lungor. Den koldioxid vi andas ut tar växtlivet hand
om. Vi får tillgång till mat från växtriket.

Guds livsande
Gud inblåste sin livsande i den första människan och människan
blev därmed en levande varelse. ”då formade Herren Gud människan av jord från marken och blåste in liv genom hennes näsborrar,
så att hon blev en levande varelse.” 4 Hela människan är formad och
levandegjord av Gud. Kroppen är inget ont. Inte något fängelse för
människans själ och ande. Nej, människan är en helhet skapad av
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Gud. Våra kroppar är uppbyggda av miljarder mikroskopiska celler
och i cellernas innersta värld gäller kvantfysikens lagar.
I kvantfysikens värld kan en partikel befinna sig på många ställen vid
samma tidpunkt. Den kan förflytta sig genom att välja alla vägar
mellan två punkter – samtidigt. Information kan se ut att färdas
över stora avstånd utan att det tar någon tid alls.5 Det som vi ser
som fysiskt och synligt, är vågor och energi på den allra minsta nivå.
Det fysiska, kroppen, är ett synligt bevis på Guds Andes förmåga, att
från det allra minsta forma förutsättningar för att komplexa varelser
ska fungera och leva.
Elihu säger i Jobs bok: ”Guds ande skapade mig, den Väldiges andedräkt ger mig liv.”6 Han konstaterade att livet var helt beroende av
Guds Ande. Han säger vidare: ”Om han återtar sin ande, tar tillbaka
sin livsfläkt, då förgås allt levande på en gång, och människan blir
åter till jord.”7 Utan Guds Ande inget liv och ingen skapelse. Paulus
sammanfattar det väl i sitt tal på Aeropagen i Aten. ”Ty i honom är
det vi lever, rör oss och är till, som också några av era egna skalder
har sagt: Vi har vårt ursprung i honom.”.8
Genom Guds Ande sker upprättelse, återställelse och nyskapelse.
Som psalmisten uttrycker det: ”Du sänder din ande, då skapas liv.
Du gör jorden ny.”9 Ny kan också översättas med förnyas, göra ny
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och återupprätta. KB 1917 gör det. ”Du sänder ut din ande, då varda
de skapade, och du förnyar jordens anlete.”
Allt det Gud hade format genom sin Ande, var gott 10. Gud vakade
även över sin skapelse, ändå blev det problem.

Den brutna relationens konsekvenser
Den goda skapelsen, formad av Guds hand, hamnade i slaveri. Paulus skriver: ”Allt skapat har lagts under tomhetens välde, inte av
egen vilja utan på grund av honom som vållade det, men med hopp
om att också skapelsen skall befrias ur sitt slaveri under förgängelsen”. 11Detta på grund av människans uppror och synd mot Gud. I 1
Mos 4 beskrivs konsekvenserna av detta fall. Mänskliga relationer
når sin bottennivå. Kain slår ihjäl sin bror Abel. Kain formulerade följande ord efter mordet på sin bror Abel och Guds dom över honom.
”Du driver mig bort från marken, bort ur din åsyn. Rastlös och rotlös
kommer jag att vara på jorden. Vem som helst som möter mig kan
döda mig.”12
Kain beskriver med några korta meningar sin utsatthet. En utsatthet
som sedan dess delas av hela mänskligheten.
Relationen till naturen försämrades – ”du driver mig bort från marken”.
Relationen till var bruten Gud – ”bort ur din åsyn”.
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Relationen till sig själv var skadad – ”rastlös och rotlös kommer jag
att vara på jorden”.
Relationen till medmänniskor var utan tillit – ”vem som helst som
möter mig kan döda mig”.
Kain formulerade med några ord de fyra relationerna som vi människor kämpar med och behöver vårda för att livet ska fungera. Till
Gud, till oss själva, till andra människor och till den övriga skapelsen.
Allt detta hör ihop. När människorna vände Gud ryggen och ville
klara sig själv, kom problemen med livet. Vi är skapade för att ha en
djup och god relation med Gud. När inte den fungerar ställer det till
stora problem för oss.

Profeters ord konsekvenser för skapelsen
Profeten Hosea beskriver att en bruten relation med Gud får konsekvenser inte bara för relationer mellan människor, utan även för naturen. ”1Hör Herrens ord, Israels folk! Herren väcker talan mot landets invånare, ty ingen trofasthet och ingen kärlek och ingen kunskap om Gud finns i landet. 2Förbannelser och lögner och dråp och
stölder och äktenskapsbrott breder ut sig, blodsdåd följer på blodsdåd. 3Därför sörjer landet, alla som bor där tynar bort, också markens djur och himlens fåglar, och fiskarna i havet dör.” 13 Skadade
mänskliga relationer leder till ett våldsammare samhälle, vilket skadar både människor och resten av skapelsen.
Långt innan obalansen i klimatet och naturförstörelsen hade uppkommit profeterar Jesaja dessa märkliga ord: ”Lyft blicken mot himlen, betrakta jorden därunder. Himlen skall lösas upp som rök, jorden slitas ut som en klädnad och dess invånare dö som flugor. Men
13
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min hjälp varar i evighet, min rättfärdighet går aldrig om intet.” 14
Jorden slits ut som kläder, skriver Jesaja. När Jesaja levde, ca 600 år
f.Kr., höll jordens kläder ihop. Jesaja förutsa att det skulle komma
en tid, då naturen skulle slitas ut som kläder. Naturen skulle inte
hinna återhämta sig på grund av människans framfart och exploatering.
Uppenbarelsebokens budskap ger oss samma budskap. ”och tredjedelen av jorden brändes upp, och tredjedelen av träden brändes
upp, och allt grönt gräs brändes upp.”15 ”En tredjedel av vattendragen blev till malört, och många människor dog av vattnet, därför att
det hade blivit bittert.”16 Idag plågas jorden av allt större bränder.
Bristen på rent vatten är ett ökande problem.
Profeten Jeremia profeterar följande: ”Jag ser på jorden – den är
öde och tom, på himlen – där finns inget ljus. Jag ser på bergen – de
skälver och alla höjder skakar. Jag ser – där finns inte en människa,
alla himlens fåglar har flytt. Jag ser – det bördiga landet har blivit
öken, alla dess städer ruiner.” 17 Vi ser idag hur torka och jorderosion minskar de odlingsbara markerna. Antalet fåglar minskar på jorden, såväl i mängd och i antal arter.

Löfte om upprättelse, återställelse och nyskapelse
Profetböckerna i GT, böcker som Jesus och Paulus tolkade och använde som grundmaterial för sin förkunnelse, talar många gånger
utifrån ett skapelse- och naturperspektiv. Profeterna i GT beskriver
14
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hur det som är skadat och brutet ska återupprättas och bli nytt.
Ofta används olika händelser i naturen som en bakgrundsbild, för
att synliggöra hur välsignelsen ska komma över människorna.
I profeten Jesajas bok finns ett sådant exempel. ”Men lyssna nu, Jakob, min tjänare, Israel, som jag har utvalt. Så säger Herren, din
skapare, han som formade dig i moderlivet, han som hjälper dig: Var
inte rädd, min tjänare Jakob, Jeshurun, som jag har utvalt. Jag skall
gjuta vatten över törstande mark, floder av vatten över torrt land,
och jag skall utgjuta min ande över dina barn, min välsignelse över
dina ättlingar. De skall skjuta upp som grönskande popplar, som pilträd vid vattenströmmar. En skall säga att han tillhör Herren, en
skall bära Jakobs namn, en skall skriva att han är Herrens och hedras
med namnet Israel.”18 Liksom Gud låter det regna över det torra
landet och naturen får nytt liv, utgjuter Gud sin Ande över människorna och de får nytt liv.
Profeten Joels bok utgår från en naturkatastrof för att beskriva Guds
handlande med människorna. En bok som är känd för oss främst för
att i den finns förutsägelsen av Guds Andes utgjutande över alla
människor. Det är värt att läsa boken i sin helhet och se vårt beroende av naturen, naturens beroende av oss och vårt beroende av
Gud.

Naturkatastrofen
Joel presenteras som son till Petuel och var en profet som verkade i
Juda. När tvistar de lärde om. Var det i slutet av 400 f Kr, efter Esras
och Nehemja reformation eller var det i slutet av 800 f Kr vid Joas
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första regeringstid I Jerusalem? Joels bok är en av GTs litterära pärlor. Dess språk och stil tillhör den hebreiska litteraturens klassiska
period. I NT finns tankar och bilder från Joels bok. Se Rom 10:13;
Joel 2:32, Upp 6:12, 14:15ff; Joel 3:13,15 och framförallt Apg 2:14
ff; Joel 2:28 ff.
Utgångspunkten för Joels bok är en naturkatastrof orsakad av gräshoppor. En gräshoppssvärm kan bestå av 10 miljarder gräshoppor,
som äter sin egen kroppsvikt varje dag. De täcker då ett område
nästan lika stort område som Stockholms stad.19
Joel profeterar: ”Hör på, ni äldste! Lyssna, alla som bor i landet! Har
något sådant förut hänt, i era dagar eller era fäders? Ni skall berätta
det för era barn, och de skall berätta det för sina, och deras barn för
nya släkten: vad gräshopporna lämnade kvar åt gräsgnagarna upp,
vad gräsgnagarna lämnade kvar åt gräsbitarna upp, vad gräsbitarna
lämnade kvar åt gräsätarna upp.”20
Att tolka katastrofen som en bild av en militärinvasion är inte troligt
eftersom den är realistiskt skildrad. Det handlar sannolikt om en naturkatastrof som var i färskt minne hos profeten. Den kunde därför
tjäna som bakgrund till profetens uppmaning till omvändelse, bot
och bön. Detta för att en långt större olycka/katastrof skulle kunna
undvikas. Joel målar med starka färger, när katastrofen inträffade,
konsekvenserna för människorna och naturen. Han skriver: ”Till dig,
Herre, ropar jag, ty utmarkens beten har elden förtärt, en låga har
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bränt alla markens träd. Även de vilda djuren ropar till dig, ty bäckarna har torkat ut och utmarkens beten har elden förtärt.” 21

Omvändelse
Joel skriver att människorna behövde omvända sig ifrån sitt sätt att
leva. Omvända sig genom att söka Gud. ”Klä er i sorgdräkt och
klaga, präster, höj jämmerrop, ni som tjänar vid altaret! Gå dit in,
Guds tjänare, och vaka i sorgdräkt, ty er Guds hus har berövats matoffer och dryckesoffer. Påbjud en fasta! Kungör en högtidssamling!
Kalla de äldste och alla som bor i landet att samlas i Herrens, er
Guds, hus. Ropa till Herren i er nöd.”22 Om detta hände skulle Gud
höra deras bön och på nytt välsigna naturen, så att de kunde så och
skörda. Profeten beskriver därefter frukten av omvändelsen till Gud.
”Då greps Herren av lidelse för sitt land och av medömkan med sitt
folk. Och Herren svarade sitt folk: Jag skall ge er säd och vin och olja,
så mycket ni behöver. Ängslas inte, du åkerjord, utan jubla och gläd
dig: Herren har gjort stora verk. Ängslas inte, ni markens djur: utmarkens beten grönskar på nytt, träden bär sin frukt, fikonträdet
och vinstocken ger rika skördar. Och ni som bor på Sion, jubla och
gläds över Herren, er Gud: han ger er regn i rätt tid, han låter regnet
falla som förr, både höst och vår.” 23 Inte bara naturen skulle välsignas, när människorna omvände sig, utan även människornas inre.
Gud skulle låta sin Ande komma över allt kött, det vill säga över hela
mänskligheten.

21
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Löfte om Guds Andes utgjutande
Joels profetia visar på att när Guds Ande kommer skapas en helhet,
en global hållbar situation, gränsöverskridande gällande ursprung,
kön, ålder och social status. Vi ser av Joels bok att Guds Ande innebär välsignelse både för människorna och för den övriga skapelsen.
”Det skall komma en tid då jag utgjuter min ande över alla. Era söner och döttrar skall profetera, era gamla män skall ha drömmar,
era unga män se syner. Också över slavar och slavinnor skall jag då
utgjuta min ande. På himlen och på jorden skall jag låta tecken visa
sig: blod och eld och pelare av rök. Solen skall vändas i mörker och
månen i blod innan Herrens dag kommer, den stora och fruktansvärda. Men var och en som åkallar Herrens namn skall bli räddad. På
Sions berg skall finnas en skonad skara, så som Herren har lovat, i
Jerusalem skall några överleva, så som Herren bestämt.” 24 Guds
Ande, som utgjuts över människorna, förnyar människorna, liksom
naturen förnyas när regnet faller över torra jordar.

Herrens dag
Profeten Joel stannar inte här i sin profetia. Gräshoppsplågan är en
förvarning om Herrens dag. Herrens dag, det vill säga domens dag.
Dagen då Gud ska döma de står emot honom och upprätta dem
som vill följa honom.
Joel profeterar: ”Larmande skaror i Domens dal. Herrens dag är
nära i Domens dal. Sol och måne förmörkas och stjärnorna mister
sitt sken. Herren ryter från Sion, hans röst dånar från Jerusalem.
Himmel och jord bävar, men för sitt folk är Herren en tillflykt, ett
värn för Israel.”25 Återigen betonar profeten att söka Gud är den
24
25
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säkra tillflykten och frukten av att sätta sin tro till Gud och leva efter
hans vilja blir att också hela skapelsen lever upp och förnyas. ”Den
dagen skall bergen drypa av druvsaft och kullarna flöda av mjölk. I
Judas bäckar skall vattnet strömma, och en källa skall springa upp i
Herrens hus och vattna Akaciedalen.”26

Uppfyllelsen av löftet
När Petrus i Apg 2:17-21 citerade Joel 2:28-32 på Pingstdagen år 33
e. Kr., hade Guds Ande kommit synligt och hörbart över Jesu första
lärjungar. Det var ett förebådande om en ny tid, att Guds rike kommer. Det som var skulle förvandlas, återställas och förnyas. I samband med korsfästelsen av Jesus hade fullmånen varit röd på grund
av månförmörkelse och solen hade förmörkats under flera timmar,
sannolikt av en sandstorm och där till en jordbävning.27 Hela skapelsen blev delaktig, som profeten Joel hade beskrivit.
50 dagar efter påsken står nu en skara som var räddad, genom att
de hade kommit till tro på Kristus och tagit emot Guds Ande. En
skara som genom Guds Ande fick energi och kraft att leva i hållbara
och jämlika relationer. Människor som genom Jesu död och uppståndelse var försonade med Gud och rättfärdiggjorda inför Gud.
Deras dröm fick nytt liv. De gick frimodigt ut för att förändra världen
med budskapet om Jesus Kristus. De blev de första i en återställningsrörelse. En rörelse som innebär att vända sig från själviskheten, avgudarna och tro på den levande Guden, på Jesus Kristus
som världens frälsare. En förnyelse som fick positiva konsekvenser
för relationen till Gud, till sig själva och till sina medmänniskor. Det
ledde även till positiva konsekvenser för relationen till resten av
skapelsen.

26
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I bibeln kan vi läsa om hur människor förändrades i mötet med Jesus Kristus. I 1 Thess beskriver Paulus hur människor vände sig ifrån
avgudar till tro på den levande Guden. 28 När Petrus blev tillfångatagen av kung Herodes kunde han sova lugnt, trots att risken var överhängande för att bli avrättad som sin kollega Jakob hade blivit. 29
Saulus (Paulus) som tidigare hade andats mordlust mot de som inte
trodde som honom, blev den som spred budskapet om försoning
och fred.30 I Uppenbarelseboken beskriver Johannes oerhört vackert
hur Gud kommer att upprätta, återställa och förnya relationen mellan människan och den övriga skapelsen. ”Och han visade mig en
flod med livets vatten, klar som kristall, som rann från Guds och
Lammets tron. Mitt på den stora gatan, med floden på ömse sidor,
stod livets träd, som bär frukt tolv gånger om året och ger sin skörd
varje månad, och trädets blad är läkemedel för folken. Och ingen
förbannelse skall finnas mer. Guds och Lammets tron skall stå i staden, och hans tjänare skall tjäna honom.”31
Genom historien ser vi konsekvenserna av mötet med Jesus Kristus
och uppfyllelsen av Guds Ande enligt profetiorna i Joels bok.

Azusa street – Guds Ande förenar
I Los Angeles 1906 bröt en väckelse ut som kom att påverka hela
världen och gör så än idag. Guds Ande kom som på Pingstdagen år
33 e.Kr. i Jerusalem över en liten församling med William J. Seymour
och Lucy Farrow som ledare. Gruppen hyrde en mycket enkel lagerlokal på 312 Azusa street, med sågspån på golvet och träplankor
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som sittplatser. Lokalen fylldes av längtande människor och gudstjänsterna pågick från kl. tio till sent på kvällen. Många människor
blev frälsta och fyllda med Guds Ande. Människor från olika nationaliteter drogs till platsen. Vittnen berättade att tungor av eld hade
synts över lokalen, likt de som syntes över de första lärjungarna till
Jesus när de fick del av Guds Andes kraft. Denna väckelse på Azusa
street pågick i 1000 dagar. I samma gudsupplevelse och gudsnärvaro förenades svarta och vita, låga och höga, rika och fattiga.
Frank Bartleman32, ett av ögonvittnena till det som skedde i lokalen,
skrev att ”The color line was washed away in the blood”. “Det som
skilde svarta och vita åt blev borttvättat genom blodet”. ”The color
line” var något mycket konkret. I delstater i USA fanns det olika lagar, där svarta och vita skulle separeras i det offentliga. Det kunde
exempelvis handla om olika offentliga toaletter och olika bord på
restauranger. Förlåtelsen genom Jesus Kristus och upplevelsen av
Guds Ande gjorde att de nu såg varandra som likvärdiga, som Guds
barn i samma familj. Även ojämlikheten mellan män och kvinnor
minskade. Flera av de officiella ledarna var kvinnor. Ett tydligt bevis
på hur skapelsens Ande är den som vill upprätta, återställa och förnya de relationer som är skadade. Till Gud, till sig själv, till medmänniskor samt till den övriga skapelsen.

Lewi Pethrus andedop i naturen
Lewi Pethrus33 berättar i en av sina böcker om sin andedopsupplevelse. Det skedde på försommaren 1902. Tillsammans med karismatiska kristna var han i Lillesand i Norge under 14 dagar. Han skriver
att de hade härliga bönestunder tillsammans. Han började längta efter Guds Ande i sitt liv. Vistelsen avslutades med en bönenatt i ett
hem. Kl. fyra på morgonen avgick båten som skulle föra honom till
32
33

Huru pingstelden föll i Los Angeles. Bartleman
Hur jag fick Andens dop. Petrus
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Oslo. Han skriver att ombord var allt tyst och stilla. Ensam såg han
solen gå upp ur havet. Han förundrades över den storslagna naturen. Gud som skaparen och upprätthållaren av världen, blev levande
och stor för honom. Han upplevde Guds närhet. Hela hans inre
smälte ner inför Guds genomträngande och värmande närvaro. Han
började gråta. Han upplevde Guds närvaro så verklig, som om han
hade sett honom. Det kom då nya ord ur hans mun, ord som han
inte själv förstod. Detta visar på när Guds Ande möter oss förs vi
inte bara närmare Gud, vi får också en djupare förundran för skapelsen.

Guds Ande fortsätter att upprätta, återställa och
förnya
Inkarnationen
Jag har alltid haft ett stort naturintresse och har alltid fascinerat mig
över naturen, över hur allting fungerar och samverkar. Naturen
som vi har i Norden är tillmötesgående. Få aktiviteter är så rogivande som en skogspromenad. Skogen är inte farlig att vistas i. Antalet farliga arter och växter är försvinnande få, jämfört till exempelvis med i Amazonas djungel.
Det finns tre förhållningssätt i att se på relationen mellan Gud och
skapelsen. Antingen är man en panteist, som därmed tror att Gud är
sin skapelse. Eller en dualist som tror att ande och skapelse är starkt
skilda åt. Dessa synsätt ger inte en rättvis bild av Bibelns budskap.
När vi förstår vad inkarnationen innebär, förstår vi också Guds och
vår relation till skapelsen. Gud fick en mänsklig kropp och blev en
del av sin egen skapelse i syfte att rädda och upprätta den. Liksom
Kristi kropp förvandlades kommer även vi att förvandlas. En för-
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vandling som hela skapelsen väntar på, för att även den skall förvandlas och upprättas. Det är därför oerhört viktigt att förkunna
Kristus för alla människor. Det är i honom som räddningen finns.
Både för människan och för hela skapelsen. Att Gud så högt älskade
sin skapelse, att han blev en del av den och dog för den, gör att ansvaret för att vårda och bruka skapelsen blir än viktigare.
Relationen till Gud upprättas. ”Han som inte visste vad synd var, honom gjorde Gud till ett med synden för vår skull, för att vi genom
honom skulle bli till ett med Guds rättfärdighet.”34
Relationen till oss själva upprättas. ”Frid lämnar jag kvar åt er, min
frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro
och tappa inte modet.”35
Relationen till andra människor upprättas. ”Er kärlek skall vara uppriktig. Avsky det onda, håll fast vid det goda. Visa varandra tillgivenhet och broderlig kärlek, överträffa varandra i ömsesidig aktning.
Slappna inte i er iver, håll er brinnande i anden. Tjäna Herren.” 36
Guds Andes nyskapelse och helande gäller hela skapelsen! ”Allt
skapat har lagts under tomhetens välde, inte av egen vilja utan på
grund av honom som vållade det, men med hopp om att också
skapelsen skall befrias ur sitt slaveri under förgängelsen och nå den
frihet som Guds barn får när de förhärligas. Vi vet att hela skapelsen
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ännu ropar som i födslovåndor. Och till och med vi, som har fått Anden som en första gåva, också vi ropar i vår väntan på att Gud skall
göra oss till söner och befria vår kropp.”37
Detta är starka profetiska ord, som synliggör Guds vilja och mål att
upprätta, återställas och förnya sin skapelse. Guds Ande verkställer
detta. Pånyttfödelsen och dopet i Guds Ande är Guds sätt att försäkra oss om att hans frälsningsplan och upprättelse för människan
och hela skapelsen skall fullbordas. Steg ett i process är igång. Guds
Ande är utgjuten över hela jorden.
Skapelsen väntar redan nu på människans upprättelse. Paulus hade
läst 1 Mos och profeterna i GT. Han såg hur människans upprättelse
är helt avgörande för att relationen med naturen ska bli hel. Ordagrant står det i Rom 8:19: ”ty skapelsens ivriga spanande väntar otåligt på Guds söners uppenbarelse”. Skapelsen har underkastats tomhetens välde. Skapelsen befinner sig i ett slags slaveri och behöver
sin egen exodus, befrielse. Skapelsen gjorde inte uppror mot Gud,
men drogs med i människans fall, eftersom människan är dess förvaltare.
Människan drevs ut ur den vackra trädgården Eden och fick därefter
slita med en mark full av törne och tistlar. Människans vilja att
synda och att göra det onda, gör att resten av skapelsen drabbas.
När den övriga skapelsen drabbas av människans dåliga förvaltarskap, slår det tillbaka på människan.
Det finns en befrielserörelse, som leds av Guds Ande och arbetar för
återupprättelse. Guds Ande kan agera utifrån det faktum att Kristus
har dött och uppstått för mänsklighetens synd. Att synden redan är
37

Rom 8:20-23
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sonad och att människan blir rättfärdig inför Gud genom Jesus Kristus.
I Uppenbarelseboken beskriver Johannes hur Gud genom sin Ande
fullbordar sitt verk och att jorden och himlen blir ett. ”Och från tronen hörde jag en stark röst som sade: »Se, Guds tält står bland människorna, och han skall bo ibland dem, och de skall vara hans folk,
och Gud själv skall vara hos dem, och han skall torka alla tårar från
deras ögon. Döden skall inte finnas mer, och ingen sorg och ingen
klagan och ingen smärta skall finnas mer. Ty det som en gång var är
borta.« Och han som satt på tronen sade: »Se, jag gör allting
nytt.«”38
Denna starka profetia och framtidsbild synliggör vad slutmålet, samt
hur drömmen ser ut. När Andens vind blåser sker upprättelse, återställelse och nyskapelse. Vi får erfara en försmak av detta när vi fylls
med Guds Ande. Tänk hur det då kommer att bli när Guds Ande blåser liv med full kraft.
C.S. Lewis låter i boken om Narnia lejonet Aslan blåsa på de som är
förstelnade av is av den vita häxan och som även dött i strid mot
henne. De får då nytt liv. C.S. Lewis var kristen och blev en av den
kristna trons främsta försvarare. Han gav genom boken om Narnia
och denna händelse en bild av vad som händer när Guds Ande blåser och skapar liv.
När Bibeln talar om en ny jord och en ny himmel, används det ett
grekiskt ordet kainos. Det betecknar det som är nytt i fråga om art
och kvalitét. Därför betyder ”en ny himmel och en ny jord” att jord
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och himmel framträder i ny form, för att tjäna ett nytt syfte. Återställelse och förnyelse, allt blir förvandlat. Det är fortfarande samma
jord, där jord och himmel blir förenade.
Det kan jämföras med vårt eget möte med Jesus Kristus. I bibeln
står det att vi är nya skapelser i Kristus, men med samma kroppar.
Det nya är att Guds Ande har fött vårt inre på nytt. Guds Ande har
flyttat in. En dag kommer förvandlingen att synas, men vår personlighet är kvar. Med nya/förnyade kroppar, lika Jesu uppståndelsekropp, i en värld som är helt fylld av Guds atmosfär och liv.

Ett hållbart liv tillsammans med Jesus
Vi behöver förstå helheten. Att skapelsens välmående är beroende
av människan. Att den andefyllda människan likt Gud bryr sig om
skapelsen. När gräshoppsinvasionen drabbade Israel under Joels tid
inträffade den totala katastrofen och allt ätbart försvann. Då var det
enligt Joel tid för omvändelse, bot och ett sökande efter Gud. Gud
kom och välsignade sin skapelse och den gav på nytt föda till människor. Det stannade inte med det, utan Gud kom också med ett löfte
om något mycket mer. Han skulle ge sin Ande till människor, för att
människan skulle kunna leva i en god och kärleksfull relation till
Gud, till sig själva, till andra människor och till naturen.
Det finns därför inte tid för att lägga sig på sofflocket och säga att
detta ordnar Gud till slut. Vårt liv och vår livsgärning ska utgå från
att vilja leva ett hållbart liv. Bli medveten om sin synd, göra omvändelse, för att livet ska bli hållbart. Jesus, Johannes döparen och Paulus levde alla i Guds Andes liv, energi och inre vila. Det hade därför
alla en enkel livsstil.
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”Jesus svarade: »Rävarna har lyor och himlens fåglar har bon, men
Människosonen har inget ställe där han kan vila sitt huvud.«” 39
”Johannes var klädd i kamelhår och hade ett läderbälte om livet,
och han levde av gräshoppor och vildhonung.”40
”Inte för att jag har lidit någon nöd. Jag har lärt mig att klara mig
med det jag har.”41
Guds Andes närvaro ger vila och förnöjsamhet i att leva enkelt. Vi
behöver genom våra ord och handlingar visa vad som är ett hållbart
gott liv. Vi behöver visa att konsumismen inte är svaret, utan att det
finns en vila i och förnöjsamhet i Gud. Vi behöver låta Guds Ande
leda oss till nya hållbara vanor. Hållbara dels för vår egen del och
dels för hela skapelsen.
I ett vetenskapsprogram på SVT, som handlade om ökningen av
växthusgaserna i atmosfären, vilket innebär ökande temperaturer i
luften och i haven, gavs tre alternativ för framtiden:
Lida oss igenom förändringar, utan att göra något åt det.
Anpassa vår livsstil efter de nya förutsättningarna.
Lindra och minimera skadorna.
Detta behöver vi fundera och reflektera över. Det finns ett gammalt
ordspråk som lyder att det är bättre att stämma i bäcken än i ån.
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Det betyder att det är bättre att göra något när vi kan, än att vänta
till dess att det inte går längre. Bibeln ger oss vägledning, genom att
låta oss ledas och uppfyllas av Guds Ande, förnyas vi som människor
och formas till kristuslikhet. En andefylld människa formas av Guds
Ande till att bli en god förvaltare av skapelsen.
I vår moderna kultur har kärlek i första hand kommit att bli en
känsla. I den bibliska förståelsen av ordet kärlek betonas viljan
mycket mera. Att älska blir då liktydigt med att ”vilja någon väl”. Att
vilja Gud väl, sig själv väl, sin nästa väl och naturen väl. Detta gör det
till exempelvis möjligt att älska sin ovän, trots att inte känslorna är
varma. Det sker genom att vi inte önskar och vill vår ovän något ont
eller ger tillbaka något ont. I stället gör vi vad vi kan för att skapa
fred och försoning. Vi ruvar inte på hämnd och undviker därmed bitterhet.
Gällande kärleken till naturen är den mera än en varm känsla för
vackra solnedgångar. Det handlar om att inte skada genom aktiva
handlingar, utan istället återställa och bygga upp. Varje generation
har ett ansvar att förvalta, att handla i kärlek, för att nästa generation ska kunna leva. Det blir ohållbart att leva som om vi är den sista
generationen på jorden, samtidigt som våra barn och barnbarn
växer upp. Det första och stora uppdraget Gud gav oss var att förvalta skapelsen.
”Gud välsignade dem och sade till dem: ”Var fruktsamma och föröka er, uppfyll jorden och lägg den under er. Härska över havet fiskar och himlens fåglar och över alla djur som myllrar på jorden.”42
Det uppdraget gäller. Vi är förvaltare av jorden och inte dess ägare.
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1985 tecknades Wienprotokollet till skydd emot ozonlagret till
stånd och 1987 skrevs Montrealprotokollet under. Protokollet är en
överenskommelse om att vidta åtgärder för att minska produktionen och förbrukningen och därmed utsläpp av CFC och haloner,
de två viktigaste grupperna av ozonförstörande ämnen. 1996 var de
ozonförstörande ämnena urfasade. Enligt FN:s förre generalsekreterare Kofi Annan var detta ”det mest framgångsrika internationella
avtalet hittills”. Om detta inte hade skett hade stora delar av norra
och södra halvklotet varit obeboeliga idag. Detta visar vilket betydelse det har att vi människor går samman för att förhindra att jorden blir en allt svårare plats att leva på. När vi förvaltar skapelsen
rätt efter Guds vilja.
Vår utmaning och uppgift idag är att synliggör Guds plan för upprättelse av både människan och skapelsen, samtidigt som vi med Guds
Andes hjälp lever klimaträtt i nuet. Skapelsens Ande som gav skapelsen liv, längtar efter att den ska förnyas och förvandlas. Han älskar
synen av människor som i såväl både i ord som i handling lever ut
kärleksbudskapet, så att de fyra relationerna som är störda blir återupprättas: Till Gud, till andra människor, till sig själv och till den övriga skapelsen.
Det stora kristna bidraget för jordens framtid är att synliggöra att
det finns en Gud som har en upprättelseplan. En Gud som har makt,
energi och skaparkraft till att upprätta, återställa och skapa nytt.
Från Gud får vi hämta livsenergi och andlig kraft för att leva ut förvaltaransvaret. Genom våra handlingar synliggöra att vi tror på en
bättre värld. Genom att leva återhållsamt och måttfullt. Genom att
aktivt verka för ett bättre klimat och en skapelse som får behålla sin
mångfald. Då visar vi att vi har ett hopp som är grundat i någon som
är mycket större än oss själva.
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Vi har ingen mardröm framför oss, vi har en sann dröm. En dröm
som är given av Gud. Bibeln ger oss genom sina profeter en framtidsdröm om en helt annan värld.
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”6Då skall vargen bo med lammet, pantern ligga vid killingens sida.
Kalv och lejon går i bet och en liten pojke vallar dem. 7Kon och
björnen betar tillsammans, deras ungar ligger sida vid sida. Lejonet
äter hö som oxen. 8Spädbarnet leker vid ormens håla, ett barn
sticker handen i kobrans bo. 9Ingenstans på mitt heliga berg skall
ske något ont eller vrångt, ty kunskap om Herren skall uppfylla landet, liksom havet är fyllt av vatten.”44
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