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Den mänskliga varelsen vet mycket litet om Gud; Bibeln talar inte om varför Gud 
bestämde sig för att skapa universum. Vi har beskrivningar på Guds tron och 
varifrån han styr, men vi vet inte mycket om hans omgivningar. Det enda vi har 
att gå på är några grundläggande sanningar i Bibeln.   

GUD ÄR EVIG  
 Gud är evig och har inte någon början. Han har alltid existerat! Jes. 45:5, 21-

25; 46:8-11; Hebr. 13:8 
 I Jes.  43:10 är “JAHWEH” det hebreiska ordet för Gud. Det betyder befintlig 

och evig, evigt befintlig.  
 Jesus är jämställd med Jahweh i Joh. 1:1-4. Detta stämmer med vad Gud 

talade till Moses i 2 Mos. 3:13-15, och upprepades av Jesus i Joh. 8:52-58. 

ELOHIM BESTÄMDE SIG FÖR ATT SKAPA EN FYSISK VÄRLD  
 Bibeln berättar inte att någon diskussion ägde rum mellan Gud Fadern och 

Gud Sonen och Gud den Helige Ande, och varför de beslutade sig för att 
skapa en fysisk värld skild från den andevärld de befinner sig i. Bibeln 
berättar helt enkelt att Gud gjorde en skapelse. 1 Mos. 1:1 

 Planeten Jorden blev utvald till att ha en speciell typ av fysiskt liv baserat på 
vatten och electricitet. Hela växtlivet skapades så att det kunde reproducera 
sig självt med en inbyggd DNA-kod. Djurriket skapades för att fungera via 
kemiska reaktioner (intagandet av föda), som styrs av en slags datamaskin 
som använder elektriska impulser. Insekter har ett mikrochip som styr deras 
beteende men de har ingen möjlighet att lära sig eller efterlikna något. De kan 
inte tänka själva eller reagera på miljön omkring dem. Deras mikrochip är 
mycket begränsat, vilket gör att högre former av djurlivet reagerar för kärlek 
och hat och har minneskapacitet nog för att komma ihåg bra och dåliga saker. 
Människan har en sofistikerad inbyggd dator som används av själen för att 
uttrycka tankar, känslor och utövande av den fria viljan. Djuren kan inte synda 
därför att de inte är försedda med en fri vilja och inte förstår vad som är rätt 
eller fel. Djurriket skapades för att lyda under människan men genom synden 
kan Satan kontrollera djuren till en viss del. 1 Mos. 1:20-25 

 Gud skapade människan till att styra i den levande, fysiska världen. 
Människan skapades till Guds avbild, som trefaldig; med kropp, själ och ande. 
Själen är evig, den har en början men inget slut. 1 Mos. 1:26-31 



MYSTERIET 
Innan universum skapades, skapade Gud andliga varelser, kända som änglar, de 
heliga, stjärnorna i himlen, eller Guds söner. Inte heller här berättar Gud hur och 
varför han gjorde detta och hur länge sedan det inträffade; Bibeln ger oss bara 
begränsad information. Vi skall se efter vad vi kan få ut ifrån Bibeln i denna sak:   

 Gud informerar Job att änglarna fanns till när han skapade jorden. Job 38:4-7 
Änglarna skapades med en fri vilja, men om en ängel beslutade sig för att göra 
uppror mot Gud och därför synda, skulle de inte återköpas av Gud. Matt. 25:41 

 Lucifer (Satan) var en utsedd kerub, en högt ansedd ängel med tillgång till det 
rum där Gud hade sin tron. Han hade många änglar under sig som dyrkade 
Gud, men en dag beslutade han sig för att denna position inte var nog, så 
han gjorde upp planer att detronisera Gud och ta hans plats. Hes. 28:11-19; 
Jes. 14:12-17 

SAMMANFATTNING 
 Änglar är skapade varelser som inte är eviga. De skapades med en fri vilja, 

men det fanns ingen frälsning om de syndade. 
 Människan är en skapad varelse med en själ som är evig och aldrig kan dö.  

Människan skapades med en fri vilja och med möjlighet att bli återköpta om 
de bara omvänder sig från sina synder och ångrar sig. Jes. 55:6-11 
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