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Kommentarer till flash-broillustrationen 
 

Scen 1: 

I begynnelsen skapade Gud himmel och jord 
Bibelns första ord. Här börjar dramat. 

Och Gud sade: låt oss göra människan till vår avbild 
Vi blev till genom Guds vilja, inte en slump. Vi har ett ursprung. Det finns 
en tanke bakom. Vi finns för att Gud vill det. 
 
Vi är inte Guds jämlikar, men väl hans ögonstenar. Vi har drag av vårt höga 
ursprung och vi blev inga robotar. Vi behandlas med respekt. 
 
Som symbol för Gud används en klassisk treenighetssymbol. Tack vare att 
Gud är både en och tre är Han gemenskap och kärlek i sig själv. 
 
STOPP 

Människan skapades till att leva med Gud 
Gud hade ett syfte, ett mål i sikte: Att vi skulle stå inför Honom i kärlek (Ef 
1:4) 

- i gemenskap 
- i harmoni 
- i glädje 

 
Hjärtat som vandrar börjar hos Gud: Vi älskar för att Han först älskade oss 
(1 Joh 4:19) Det är mindre på tillbakavägen, för aldrig kan vår kärlek bli lika 
kraftfull, ren och stor som Hans. 
 
STOPP 

Scen 2: 

MEN 

Människan vände Gud ryggen 
Och bröt därigenom gemenskapen. Det var vi som gjorde detta. I 
illustrationen visas det genom att marken rämnar på människans sida först. 
 
I sin kärlek känner Gud givetvis sorg och smärta över att vi lämnat Honom, 
och att vi nu lever i disharmoni med varandra och hela skapelsen. 
 
STOPP 
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Det som skiljer människa och Gud åt kallas SYND 
Text: Herrens arm är inte för svag för att rädda, hans öra inte för dövt för 
att höra. Det är era synder som skiljer er från er Gud, era brott får honom 
att vända sig bort och inte höra. (Jesaja 59) 
 
Synd är ett ord som är släkt med ”sund”, som i ”Öresund”. Det finns ett 
avstånd mellan oss och Gud. 
 
Texten handlar inte om att Gud nu struntar i oss i en slags ”Skyll er själva”-
attityd. Den syftar på att Gud i sin respekt inte tvingar oss mot vår vilja 
tillbaka in i gemenskapen. Om inte våra hjärtan är med är gemenskapen 
ändå inte äkta. 
 
Den handlar också om att vi genom att bryta med vår skapare och överträda 
hans bud gör oss skyldiga. Vi förtjänar inte att leva som Gud tänkt det, 
tvärtom vi förtjänar faktiskt att dö. 
 
Vi har i mångt och mycket blivit raka motsatsen till Guds avbilder. Vi 
ljuger, bedrar, sviker och dödar. Vi missbrukar Guds skapelse. Vi vill inte 
tro att Gud vill och vet vårt bästa. 
 
Så även om Gud fortfarande älskar oss, så fylls han med avsky över det vi 
gör. 
 
STOPP 

Driven av sin längtan har människan gjort  olika försök att återfå det 
hon gått miste om 
Det finns en oro inom oss alla, en tomhet, en påminnelse om att vi saknar 
något. Vi kanske inte tror att det är Gud vi saknar, men på något vis gestaltar 
våra liv sig till en slags försök att skapa den lycka ingen av oss har i sig 
själv. 
 
Alla misslyckade broar vi lägger utgår från oss själva och är alltså våra egna 
försök att råda bot på situationen. 
 
En del försöker med religion – att själv visa någon slags fromhet som skulle 
kunna förtjäna Guds godkännande. Våra religiösa uppvisningar är inte svaret 
på vårt problem. 
 
Andra går in för sin karriär. De försöker bli något. Kanske kan inkomster, 
andras aktning eller utförda bedrifter skapa den inre friden? 
 
Åter andra söker starka upplevelser. Kickarnas religion. Adrenalin som 
rusar. Men återigen är det fel botemedel: Du känner dig levande ett kort 
ögonblick – du får inte liv. 
 
Det finns de som går in för njutning. Man unnar sig allt. Mat, dryck, 
solsemester och sex. Vägen till lycka är tillfredsställda behov och uppfyllda 
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önskningar. Detta skapar ingen lycka i längden. Du blir bara din egen lustas 
slav. Till slut kommer man bara förakta sig själv. 
 
Inget vi själva gör kan återställa gemenskapen med Gud. 
 
STOPP 

Scen  3: 
 
MEN 
 
Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på 
honom inte skall gå under utan ha evigt liv. (Johannes 3:16) 
 
Gud hade alltså inte övergivit oss. Denna vers – ofta kallad lilla Bibeln – 
berättar att Han fortfarande vill ge oss evigt liv. 
 
STOPP 

När Jesus dog på Korset 
Korset som tonar fram är svaret. Lägg märke till att det bildar en hel bro 
över till människan. Alla våra broar föll. Guds bro håller. 

Lät han sig drabbas av synden 
Det var vi som borde drabbats. Nu låter Jesus sig själv drabbas i vårt ställe. 

Och nu erbjuder Gud oss möjligheten att komma tillbaka till honom 
igen 
 
Tack vare det Jesus gjorde kan vi nu leva i den kärleksrelation till Gud som 
är tanken med att vi skapades. 
 
Det vi inte kunde åstadkomma får vi i stället ta emot gratis – av nåd. 

I all evighet 
 


