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Människan, skapelsens krona, hennes fall och 
löftet om återupprättelse 
 
Människans skapelse. Människans skapelse utgör höjdpunkten på hela Guds skapelseverk. 
Vi läser om detta i 1 Mosebok 1:26-29, 2:5-25. Följande observationer är oundvikliga: 

• Människan skapades till (eller i) Guds avbild (1:26-27) 
• Gud välsignade människan och befallde henne att föröka sig (1:28), lägga jorden 

under sig, bruka (2:5), odla, bevara (2:15),  ”utforska” den (2:19-20). Jfr Psalm 81. 
• Gud gav människan vegetarisk föda till en början (1:29), vilket sedan ändrades till en 

blandad föda – både kött och vegetabilier – efter floden (1 Mos 9:3) 
• Gud skapade människan till man och kvinna (1:27) och instiftade äktenskapet i vilket 

man och kvinna kompletterar varandra2, och i enheten är de Guds avbild (2:18-25) 
• Gud såg att allt han hade skapat var gott, vilket gäller även människan (1:25, 1:31) 
• Gud uttalar/ger tre välsignelser under skapelseverket, bl a över människan (1:28) 
• Innan människans syndafall i 1 Mos 3 rådde en perfekt harmoni i hela skapelsen. Allt 

var gott och välsignat, och Gud och människa levde i en sådan nära relation att Gud 
kunde komma vandrande i Edens lustgård i kvällsbrisen (3:8).  

 
Människans fall. Den fortsatta historien kretsar kring de två träd som stod mitt i lustgården, 
kunskapens träd och livets träd, och hur människan förhöll sig till dessa träd. Livets träd var 
en symbol för det eviga livet (3:22), medan kunskapens träd var det enda träd människan 
inte hade full tillgång till3. Gud satte direkt upp lagar för människans livsföring, och den 
andra lagen som uttalas är förbudet att äta av kunskapens träd. Även om skapelsen var god 
måste vi konstatera att ondskan på något sätt redan fanns4, eftersom Gud ställde dit 
kunskapens träd och befallde människan att inte synda genom att äta av det (2:16-17). 
Katastrofen, som vi kallar syndafallet, inträffade dock när Eva först och sedan Adam åt av 
kunskapens träd. Vi läser om detta i 1 Mosebok 3:1-13. Några observationer: 

• Den uttryckliga befallningen att inte äta av trädet gav Gud till mannen (2:16), och 
kvinnan verkar sedan referera till det i samtalet med Ormen (3:2-3), och Gud 
bekräftar sedan i sitt samtal med mannen efter fallet att det är mannen som fått 
befallningen (3:11). En direkt tillämpning av detta är att det är mannens uppgift att 
känna Guds lagar och förmedla dem till sin familj, och sedan se till att de efterlevs. 

• I samtalet med Ormen verkar Adam frånvarande, åtminstone passiv (3:1-6). Tidigare 
har det sagts att man och kvinna skall vara ett (2:24), men här står de inte enade mot 
Ormen. När den ena – kvinnan – sviktade – drogs den andre – mannen – med också. 
Enheten mellan man och kvinna i kampen mot synden är avgörande. Av detta kan vi 
också lära oss att det är livsfarligt att samtala eller förhandla med fienden, för… 

                                                        
1 Notera att Psalm 8 handlar om människan, men också är en messiansk psalm syftande på Människosonen. 
2 Det framgår av skapelseberättelsen att man och kvinna skapades lika i ”värde” men med olika uppgifter. 
Ordet ”värde” använder Bibeln mestadels när olika offer skall ges, och personer eller egendom skall friköpas 
eller byta ägare. Uttrycket ”alla människors lika värde” är inte bibliskt, även om det i någon mening är sant. 
3 Notera att det är just denna begränsning av förmånerna i Edens ”all-inclusive” som Ormen angriper. 
4 Med risk för att spekulera kan detta bero på att Lucifer redan hade fallit i synd. Kunskapens träd var på något 
sätt som vi inte riktigt förstår kanske till för att locka Satan att i sin tur locka människan till synd och därigenom 
dra igång Guds frälsningsplan som slutar med att ondskan slutligen förgörs. 
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• …Jesus kallar Satan för lögnens fader (Joh 8:44), och i samtalet med Eva blandar 
Ormen lögn och sanning vilket är svårt att genomskåda: 1) Ni skall visst inte dö5 – 
lögn – 2) Ni skall bli som Gud – lögn – 3) Ni skall få kunskap om gott och ont – sant!  
Utgångspunkten för allt detta är Ormens ifrågasättande av Guds Ord: Har Gud 
verkligen sagt? (3:1) samt hans erbjudande om förbjuden kunskap. 

• Att synda – göra mot Guds vilja – var dock lockande för människan (3:6), jfr 1 Mos 4:7 
där Kain och hans relation till synden beskrivs i en form av begärelse. 

 
Följderna av fallet och löftet om återupprättelse.  
De direkta följderna av syndafallet var som följer: 

• Människans ögon öppnades för gott och ont och hennes egen nakenhet (3:7) 
• De blev – med all rätt – rädda för Gud och gömde sig (3:8) när han letade efter dem 
• Främlingskap och splittring: Adam skyllde på Eva som skyllde på Ormen (3:12-13) 

Gud uttalar sedan sin egen dom över synden6 och ger löftet om återupprättelse: 
• Domen över Ormen och löftet om en Frälsare (3:14-15): 1) Förbannelse över Ormens 

fysiska uppenbarelse, 2) Fiendskap mellan kvinnans säd och Ormen, 3) Löftet om en 
frälsare: Han skall krossa ditt huvud, och du skall stinga honom i hälen. Detta 
uttalande av Gud brukar av teologer kallas för proto-evangeliet. 

• Följderna av fallet för kvinnans del (3:16): 1) Stor möda vid graviditet, 2) Mannen 
skall råda över kvinnan7, och hennes lust skall vara till honom 

• Följderna av fallet för mannens del (3:17-19): 1) Förbannelse över marken (den 
upphävs dock efter floden: 1 Mos 8:21-22), 2) Hårt arbete från vaggan till graven 

Människan drivs sedan ut från Edens lustgård för att inte längre kunna leva för evigt (3:22-
24), och får istället försörja sig på att arbete. Gud visar dem omsorgen att Han direkt ger 
dem kläder av skinn (3:21), vilket är ett förebud om att djur skulle offras för att ”dölja” 
människans nakenhet och synd, vilket i sin tur pekar fram mot att Guds Lamm skull dödas för 
att Guds folk skall klädas i skinande vitt linnetyg (Upp 19:8,14). 
 
Avslutning. I och med att människan drivs ut ur lustgården sker en hastig degradering av 
hennes tillstånd. Mordet på Abel (1 Mos 4), Kains blodtörstiga släkte (1 Mos 4) och 
människans tilltagande ondska (1 Mos 6) gör att Gud till slut sänder floden över världen (1 
Mos 6-9), och detta trots att det ändå fanns en och annan av Sets släkt som fruktade Gud (1 
Mos 5). Med Noa och hans söner börjar Gud sedan om människosläktet, och av Sems släkt 
kommer sedan Abraham till tro på Gud (1 Mos 12), vilket sker efter att människorna 
splittrats vid Babels torn (1 Mos 11). Av Abrahams efterkommande, Israels folk, föddes 
sedan Jesus Kristus, vår Frälsare, som skulle krossa Ormens huvud på Golgata kors. 

                                                        
5 Människan dog inte direkt, men eftersom hennes tillgång till livets träd försvann blev hon dödlig, och Adam 
dog verkligen fysiskt till slut. Människan bör därför ha skapats med en potential att vara just dödlig, eftersom 
endast Gud är odödlig (1 Tim 6:16), och den potentialen utlöstes då hon föll i synd. 
6 Människan har sedan tidernas begynnelse försökt upphäva följderna av Guds dom över syndafallet genom att 
t ex förneka synden och/eller behovet av en frälsare, angripa äktenskapet och/eller förbjuda människor att 
skaffa barn (1 Tim 4:3, 2:15), till varje pris upphäva de umbäranden som en graviditet innebär, driva 
jämställdhetstanken så långt att kvinnans underordnande och lust till mannen ersätts med mannens 
underordnande (1 Tim 2:12-13) och kvinnans hat mot mannen och hennes kärlek till sig själv (Rom 1:26), slippa 
arbeta för försörjningen och istället leva på andras tillgångar (2 Tess 3:10-12). 
7 Även om detta är en i vår tid mycket kontroversiell tanke, verkar Gud ha sagt detta för att hjälpa oss att 
undvika att liknande saker som syndafallet händer igen (se första delen av 3:17 och 1 Tim 2:13-14). 


