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Jesus sade: Jag är vägen,
sanningen och livet. Ingen
kommer till Fadern utom
genom mig (Joh. 14:6).

Frågor och svar
Hur ska man som STENS ? ? ? ?
?
kristen förhålla sig till
FRÅGELÅDA
den stora mängd
information som utgår
från evolutionsteorin
och används i skolundervisning, på museer
och på många andra ställen idag? Som
kristna tror vi ju att Gud skapat världen
och att den är mycket yngre än vad som
beskrivs på många håll idag.
Svar:
Som framgår av frågeställarens längre
brev händer det att våra barn ibland får
böcker av välmenande släktingar och
vänner och att de då blir förvirrade. Även i
barnböcker har det blivit allt vanligare
med inslag av utvecklingslära, liksom i
skolan och nästan överallt i samhället. I
Sverige finns inte heller några alternativ i
undervisningen, vilket många andra länder
har. Vår kyrka har dock rätt till befrielse
från religionsundervisningen efter en strid
med Sveriges regering.
För det första. Oavsett vilka teorier
eller invändningar som ställs upp mot
Bibelns trovärdighet skall vi som kristna
ändå hålla fast vid våra doplöften. Dessa
upprepas ju också i konfirmationen. I
dopet och konfirmationen lovar vi att tro
på Gud som den Treenige guden, Fadern,
Sonen och Anden, och att avsäga oss
djävulen och hela hans rike och makt. I
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varje högmässa bekänner vi också vår tro
med den nicenska trosbekännelsens klara
och vackra ord. Så bekänner vi också i
Luthers lilla katekes:
Jag tror, att Gud har skapat mig och alla
varelser. Han har gett mig kropp och själ, ögon,
öron och alla lemmar, förstånd och alla sinnen, och
han uppehåller det fortfarande.
Gud ger mig också kläder och skor, mat och
dryck, hus och hem, hustru och barn och allt vad
jag äger. Han försörjer mig rikligen och ger mig
varje dag allt jag behöver för att leva. Han skyddar
och bevarar mig för skada, farlighet och allt ont.
Detta gör han endast på grund av sin nåd och
barmhärtighet som en kär far, utan att jag på något
sätt har förtjänat det eller är värd det. För allt
detta är jag skyldig att tacka och lova, lyda och
tjäna honom. Det är verkligen sant.
Luther går här inte närmare in på själva
skapelseberättelsen. Men Luther behandlade den i sin skrift (två stora volymer) om
första Mosebok. Där framgår det tydligt att
Luther bokstavligen trodde på varje ord i
skapelseberättelsen. Han gick också emot
den tidens vetenskapliga teorier om
skapelsen och höll sig troget endast till vad
Guds ord lär. Petrus skriver:
Var nyktra och vakna. Er ende djävulen går
omkring som ett rytande lejon och söker efter någon
att sluka. Stå emot honom, orubbliga i tron, och
tänk på att era bröder här i världen går igenom
samma lidanden (1 Petr. 5:8f).
Till de lidanden aposteln talar om hör
världens skarpa protester mot mycket av
det som Bibeln lär. Ibland är världen
ganska positiv till kyrkans lära, som i vårt
land under äldre tider. Men så svänger det
om och världen visar sitt hat mot Kristus,
hans ord och evangelium. Som kristna

skall vi då lugnt göra som apostlarna, när
de blev inkallade till Stora rådet. De
bekände tydligt och klart sin tro och var
också beredda att lida för trons skull. När
de sedan blev piskade och misshandlade
gick de ut glada för att blivit värdiga att
också lida för sin Herrens skull. Detta är
det första och viktigaste vi som kristna skall
tänka på när vi möter världens förnekelse,
hån och motsägelse av den kristna tron.
För det andra. Vi måste inse att
djävulen också kommer i gestalt av en
ljusets ängel. Han har i vår tid lyckats få
många teologer att kompromissa och
försöka jämka samman utvecklingsläran
med Bibelns skapelseberättelse. Detta ger
en ganska ömklig bild av den nya teologin.
Den gör varken Bibeln eller evolutionismen rättvisa. Det är här viktigt att
verkligen studera vad Darwin och hans
efterföljare lär. Enligt deras teorier är
utvecklingens ledande principer i stort sett
följande (teorin räknar inte med Gud!):
1. De starkaste överlever (survival of the
fittest). Det naturliga urvalet sker enligt
denna princip. Kampen för tillvaron
(struggle for life) gör att just sådana
egenskaper utvecklas, som gör det lättare
för arten att överleva och utvecklas.
2. Många små, små förändringar har
under miljontals år lett till stora
förändringar. Fler förändringar kommer
förstås också! Darwinismen räknar med en
övermänniska… Utvecklingsläran kräver
oerhört långa tidsperioder. En direkt och
momentan skapelse anses omöjlig. Fastän
de flesta mutationer leder till försämringar
kan några få leda till att utvecklingen alltid
går från lägre arter till högre.
3. Eftersom vi idag ser variationer inom
arterna måste vi dra slutsatsen att detta är
en del av utvecklingen. De olika arterna
kan inte tänkas ha tillkommit parallellt
med varandra från början. Mellanled i
utvecklingen måste därför ha försvunnit,
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men de har en gång ha varit där även om
man inte hittar några fossil från sådana
övergångsarter. Teorin är viktigare än de
faktiska fynden!
4. Olika arkeologiska fynd som görs
dateras endast utifrån denna teori. Det blir
ett cirkelbevis.
5. När det gäller universums fysiska
utveckling utgår evolutionismen från att de
fenomen som vi idag kan iaktta alltid har
funnits. Så bestäms t.ex. stjärnors ålder
enligt detta schema. En momentan
skapelse av ett färdigt universum såsom
Bibeln beskriver den avfärdas därför som
ovetenskaplig.
När nu kompromissteologerna försöker
att få den moderna evolutionismen att
stämma med Bibeln måste de radikalt
förändra vad som står skrivet. Det sker på
flera sätt. Exegeterna tar sin utgångspunkt
i att man menar sig finna en andra
skapelseberättelse i första Mosebokens andra
kapitel. Skapelseberättelsen i första kapitlet
skulle då strida mot berättelsen i det andra.
Detta har blivit något av en dogm inom
bibelkritiken. Men varje uppmärksam
bibelläsare ser att kapitel två inte utgör
någon ny skapelseberättelse alls. Där
redogörs bara närmare för hur det gick till
när Adam och Eva skapades. Det finns
bara en enda skapelseberättelse, den som
omfattar de sex dagarnas skapelse och
sedan Guds vila den sjunde dagen.
Vidare utgår bibelkritikerna inte från
den text vi har i våra biblar, utan från en
föreställning att det finns fyra olika källor
till Moseböckerna, som kallas J, E, D och
P. Under många hundra år skall dessa
källor uppkommit både muntligt och
skriftligt för att till sist redigeras ihop
någon gång i slutet av den gammaltestamentliga tiden, bara några få århundraden
före Kristus. När då redaktörerna hade två
olika skapelseberättelser framför sig har de
på ett ganska oskickligt sätt satt ihop dem.

Eftersom – som det brukar påstås –
redaktörerna hade så stor respekt för
källorna, utjämnade de inte de stora
motsättningarna som fanns, utan tog med
båda versionerna trots att de strider mot
varandra. Vidare fann man att redaktörerna måste ha varit påverkade av flera
utombibliska källor med främmande
religioners skapelseberättelser, och att även
sådana idéer kom med i den slutliga
redaktionen av Moseböckerna.
När en bibelkritiker som hette Erik
Stave (1857-1932) ungefär vid sekelskiftet
1900 gav ut en bibel hade han markerat de
olika förmodade källorna i Moseböckerna
med olika färger. Några verser här och där
var hämtade från källa J och hade en färg,
E hade en annan färg o.s.v. Det blev en
stor blandning av färger och man kallade
boken för ”regnbågsbibeln”! Som kristna
måste vi alltså komma ihåg, att de teologer
som hävdar att Bibeln och evolutionismen
går att förena INTE utgår från den färdiga
texten som inspirerad av den Helige Ande,
utan från en bibelkritisk teori, som
dessutom har förändrats otaliga gånger
under 1900-talets lopp!
Bibeltroende kristna föräldrar skall lugnt
lära sina. barn exakt vad som står i den
heliga texten. Men när vi undervisar små
barn återberättar vi innehållet på ett lite
enklare sätt utan att förändra eller förfalska
det. Vi skall inte be om ursäkt för att vi tror
på något som bibelkritikerna alltid vill
kalla ”fundamentalism”, ”död bokstavstro” eller
”ovetenskaplig indoktrinering”. Det finns i själva
verket många vetenskapsmän och framstående tänkare som verkligen tror att
Bibeln är Guds ord och att dess
skapelselära verkligen är sann, också på ett
vetenskapligt sätt!
För det tredje. Våra barn behöver
föräldrarnas och kyrkans engagemang i
dessa frågor. Vi måste tidigt förklara för
barnen att det som står ”i den där boken” är

3

fel! Man säger lugnt till barnen: Ja, här står
det så, men så tror inte vi! Barnen måste
tidigt lära sig att det finns uppfattningar
som inte är kristna och som vi i vår familj
och vår kyrka inte delar.
Ett stort problem uppstår ofta genom att
vänner och bekanta och kanske egna
familjemedlemmar inte delar vår lutherska
tro och bekännelse. Vi måste då vänligt
men bestämt förklara för dem att vi har en
annan uppfattning och att vi inte kan
acceptera den i vår kyrka, i vårt hem eller i
vår kristna gemenskap. Samtidigt kan vi
framhålla att vi också har respekt för andra
uppfattningar och förstår dem, men att vi
ändå inte kan kompromissa med vår tro.
I förhållande till förskola, grundskola
och högskola gäller detsamma. Vi är
tacksamma över allt det goda som ges i
dessa skolor, men vi måste lyda Gud mer
än människor. Därför ger vi våra barn en
korrekt biblisk och luthersk undervisning
på alla de sätt vi kan. En viktig sak är då
att hemmet har andaktsstunder, bibelundervisning, böner, psalmer och katekes.
En levande fromhet i hemmet där Kristus
är i centrum och glädjen över hans
förlåtelse och nåd finns levande är något av
det allra viktigaste för våra barn. Sedan
måste vi också ha tid att samtala med dem,
ge dem goda böcker och fostra dem i
Herrens tukt och förmaning.
Till sist vill jag uppmana alla läsare att
till mig inkomma med tips på bra böcker
för barn och ungdomar, både när det
gäller utvecklingsläran och kristendomsundervisningen. Personligen har jag haft
stor hjälp av Hedegårds läroböcker i
kristendom, men de blev ju tyvärr
förbjudna i den svenska skolan av den
ateistiskt inställda granskningsgruppen på
1960-talet med Stellan Arvidsson i spetsen.
Om jag får några tips kommer de senare
att presenteras i detta kyrkoblad.
Tack för att ni skickar in frågor!

