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Vem är Gud och vad är en människa? Frågorna hänger ihop och följer oss genom historien 
och i alla religiösa traditioner och kulturer. Som kristna säger vi att vi är skapade till Guds 
avbild och likhet, vi är helt enkelt gudslika och kallade att bli gudomliggjorda. Gud är ingen 
förstorad mänsklig varelse utan vi är formade efter Guds vara. Hur då? undrar vi med en viss 
bävan? Gud är ju en skapande gudsvind, en urkraft, ett levande Ord som talar och det blir 
till. Vi ser oss knappast på det viset. Visst talar vi, men det tar ju inte nödvändigtvis form 
det som vi säger. 

själv, och människan får en större egen 
skaparförmåga än alla de andra varel
serna som Gud dittills ”talat fram”. Gud 
skapar människan, man och kvinna, 
till sin egen avbild och likhet. De skall 
representera Gud på jorden, Gud delar 
sin egen auktoritet med dem och de ska 
vara fullt engagerade med allt som finns 
i deras tillvaro. Det finns anledning att 
notera att ”härskandet” över djuren inte 
betyder att åsidosätta dem. Människan 
ska styra som Gud gör, med auktoritet, 
det vill säga få skapelsen att växa och ex
pandera. Faktiskt finns en antydan om 
att människan bör vara vegetarian, ”Gud 
sade: ”Jag ger er alla fröbärande örter på 
hela jorden och alla träd med frö i sin 
frukt; detta skall ni ha att äta. Åt mar
kens djur, åt himlens fåglar och åt dem 
som krälar på jorden, allt som har liv i 
sig, ger jag alla gröna örter att äta.” Gud 
väljer att inte längre vara ensam om att 
”tala” utan ger samma förmåga till män
niskan, som genom sökandet och dialo
gen, ska få skapelsen att expandera och 
förvandlas. Såväl människan som de 
andra skapade varelserna kallas att ta del 
i skapandet som möjliggjorts av den ta
lande gudsvinden.

I och med avbilden och likheten delar 
Gud sin skaparförmåga och auktoritet 

med människan. Människan skapas inte 
enligt det gängse mönstret för Guds öv
riga skaparhandlingar. Mönstret ligger i 
Gud själv. Gud skapar inte heller män
niskan genom ordet. I stället är det en 
handling som sker från djupet av Guds 
innersta beslut. Det här bekräftar också 
att människan är theomorf, gudslik, ska
pad efter Guds bild. Det är viktigt att 
understryka att Gud inte ses som antro
pomorf, människolik, i den hebreiska 
traditionen. Det är tvärtom, människan 
är theomorf och kallad att bli gudom
liggjord. Människan blir Guds represen
tant på jorden. Det är en kallelse som 
vida överträffar allt som dittills skett. 

Ordet måste bli kött för att ge mening åt 
tillvaron, en mening som hela tiden ska 
expandera och kalla oss att lära känna 
skapelsen i hela dess mångfald och i hela 
dess djup. Vi gör det genom att relatera 
till allt liv vilket gör oss ödmjuka och 
kallar oss till barmhärtighet, medlidande 
och trofasthet. Att vara ödmjuk handlar 
om att vi inte ska jämföra oss med nå
gon, att inse vilken särskild förmåga just 
jag har och som jag kallas att använda 
och dela med mig av till allt och alla 
som behöver den. Barmhärtighet, med
lidande och ömhet har något med livets 
ursprung och urkraft att göra. Ordet för 

dessa handlingar är rehem på hebreiska 
och betyder ursprungligen ”livmoder”. 
Här finns skyddet mot ondska och våld 
och Gud är därför också trofast och sann 
och kan visa nåd. Trofasthet och sanning 
är inget teoretiskt eller läromässigt utan 
snarare en solid grund som man kan 
bygga vidare på. Nåden vill peka på att 
allt i skapelsen är överflöd och ges utan 
motprestationer. Vågar vi förlåta sjuttio
sju gånger utan någon som helst kom
pensation?

Evangelisten Johannes gör sin utlägg
ning av första skapelseberättelsen för att 
beskriva vem Jesus är. Jesus är ordet som 
blev kött och slog upp sitt tält ibland 
oss, som det står ordagrant (Joh 1:14). 
Gud blir själva avbilden för att visa hur 
vi kan representera Gud. Men vi är också 
”födda av Gud”, vi är Jesu medsyskon 
och får samma arvsrätt som han. Nu 
vet vi ännu bättre vad det innebär att 
representera Gud inför allt skapat. Jesus 
visar också medlidande och barmhärtig
het och upprörs över orättvisor, förtryck 
och maktövergrepp. Grekiskan uttrycker 
detta som att Jesu inälvor är i uppror, 

splangchna. Medlidandet resulterar i en 
vrede som leder till omedelbar handling 
hur obekvämt detta handlande än kan 
vara för såväl aktören som för objektet 
och oavsett vilken skandal det skapar. 
När Jesus vill betona att lärjungarna inte 
ska utöva makt som Guds representan
ter utan auktoritet, att få andra att växa, 
säger han ”Så är det inte hos er”. Den 
som vill vara stor i gudsriket ska vara den 
andres tjänare. Att representera Gud är 
att ställa sin förmåga till förfogande för 
skapelsen i stort.

Att bli till, att födas, är att bära på en 
gudskallelse. Den tar form i den gemen
skap vi växer upp i och förverkligas som 
den särskilda förmåga Gud givit varje 
enskilt liv, mänskligt liksom allt som blir 
till. Förmågan är till för alla men måste 
växa för att kunna stå till tjänst, för att få 
auktoritet och få allt annat och alla an
dra att växa. Vi ger livet vidare, inte bara 
till nästa generation, utan till allt och alla 
vi möter omkring oss.

Vi har fått förmågan att representera 
Gud. Vi kan välja att inte göra det. 
Men om vi ställer oss utanför skapel
sens oändliga nätverk som är i ständig 
expansion och förvandling så dör vi. Vi 
förminskas och dör en smula varje gång 
vi utövar makt eller skadar livet omkring 
oss. Vi växer och får liv varje gång vi 
möter en auktoritet som får oss att växa 
och själva möter varje annat liv med en 
önskan att få det att växa och bli sin spe
cifika kallelse. 
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När Gud talar och fenomen träder fram 
och tar form så finns faktiskt grund
materien redan där. Visserligen som ett 
formlöst vatten i ett dunkel. Det är Or
det, benämningen, namngivningen som 
gör skapelsen begriplig. Gud åtskiljer 
ljuset från mörkret och det diffusa dunk
let klarnar. När Gud talar växer någon
ting fram och blir något i sig självt, får 
en egen karaktär och ett eget liv. Ordet 
är auktoritet, det får något att växa efter 
sin egen kallelse. Begreppet auktoritet 
kommer från latinets augere som bety
der att få något att öka eller växa. Varje 
skapad varelse blir något i sig självt som 
i sin tur kan ”tala” och få omgivningen 
att växa. Genom ordet, dia-logos på gre
kiska, växer ett samspel fram, inte bara 
mellan Gud och allt skapat, utan mel
lan de skapade varelserna och fenome
nen själva. Allt kan föröka sig i sin tur. 
Gud delar förmågan till expansion och 
evolution med varje enskilt liv, inte bara 
mänskligt sådant. Men det är något sär
skilt med människans kallelse enligt den 
bibliska traditionen. 

I Första Mosebokens första kapitel ”ta
lar” inte Gud fram människan. Skapel
sen föregås av ett slags inre resonemang, 
”vi skall göra människor…”, ett slags 
konsultation, kanske med människan 
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