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Ända från världens skapelse syns och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga 
makt och gudomliga natur, genom de verk han har skapat. (Rom 1:20)

Bibeln och vetenskapen är två olika sätt att inhämta kunskap om verkligheten om
kring oss. De kompletterar varandra på ett utmärkt sätt, och sund vetenskap motsäger 
aldrig Bibeln. Däremot är de specialiserade på att beskriva olika delar av verkligheten. 
Naturvetenskaperna analyserar universums fysikaliska skeenden från det minsta till 
det största, medan Bibelns huvudfokus ligger på existentiella frågor om moral, livets 
mening, Guds existens, Guds egenskaper och inte minst vår relation till honom. Men 
Bibeln besvarar inte dessa frågor i ett historiskt vakuum, utan de är intimt förknippade 
med Guds handlande i tid och rum. Därför är det av yttersta vikt att Bibels redogörelse 
stämmer med det vi vet om naturen från vetenskaperna. Och det gör den!

Naturvetenskap är ett utmärkt verktyg för att beskriva och förklara funktionen hos 
naturen, men den är tämligen tandlös i att förklara uppkomsten av samma natur. Här 
kan Bibeln hjälpa oss vidare eftersom Skaparen själv fanns närvarande när han skapade, 
och han har berättat en del om hur han gick till väga. Förenklat kan det sägas som att 
vetenskapen beskriver naturlagarna medan Bibeln beskriver Lagstiftaren. Många av 
vetenskapsrevolutionens tidiga giganter insåg detta och betraktade sitt sökande efter 
naturens funktioner som ett sätt att ära dess upphovsman. Astronomen Johannes Kep
ler uttryckte det som att ”jag tänker Guds tankar efter honom”. Att ersätta en gudstro 
med vetenskap blir därför som att förneka korsordsmakaren så fort vi löst korsordet.

Naturvetenskaperna börjar sin analys med att göra gissningar, hypoteser, om hur den 
fysiska verkligheten är beskaffad. För att kallas vetenskaplig måste en sådan hypotes 
testas mot verkligheten genom observationer och experiment, och vid god överens
stämmelse upphöjs den till en teori eller naturlag. Det är alltså inte varifrån hypotesen 
kommer som avgör dess vetenskaplighet, utan endast hur pass väl den kan verifie
ras i den fysiska världen. Därför finns det ingenting som hindrar en skapelsetroende 

forskare från att hämta sina 
hypoteser i Bibeln, bara han 
är noga med att pröva dem 
mot naturen.

Vetenskap använder män
niskans förnuft i sitt kun
skapssökande, medan Bi
belns unika värde ligger i att 
den innehåller pålitlig infor
mation från ingen mindre 
är universums skapare.
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Om man inte tror på Bibeln då?
Många blandar ihop vetenskap med någonting som kallas naturalism, en lära som 
utgår från antagandet att naturen eller materien är allt som finns. Eftersom det är dessa 
delar av verkligheten som kan undersökas med vetenskap så existerar ingenting utanför 
vetenskapens verksamhetsområde enligt naturalisten. Ytterst innebär det att eftersom 
Gud inte är tillgänglig för vetenskap så existerar han inte, vilket är ungefär lika ologiskt 
som att sluta sig till att Kina inte existerar om man inte kan hitta landet på en europa
karta. Gud finns även om vi inte kan lägga honom under ett mikroskop eller upptäcka 
honom i ett teleskop.

Tron att Gud finns kallas teism och tron att han inte finns kallas ateism. Eftersom 
Gud varken kan bevisas eller motbevisas vetenskapligt, så grundar sig både teistens och 
ateistens uppfattning om Guds existens på tro. Teisten tror på Gud medan ateisten tror 
på integud. Ingen av uppfattningarna är mer vetenskaplig än den andra, och därför 
kan både teisten och ateisten vara goda vetenskapsmän, åtminstone så länge ateisten 
inte utesluter att naturen han studerar kan ha påverkats utifrån.

Sund vetenskap innebär ett förutsättningslöst sökande efter sanning. Den naturalis
tiska vetenskapen utgår dock från antagandet att Gud inte finns (eller åtminstone att 
hans intelligens inte har satt några spår i naturen), och därför är den slav under före
ställningen att ingenting existerar om det inte kan undersökas vetenskapligt. Utan så
dana förutfattade meningar finns inga motsättningar mellan Bibeln och vetenskapen.
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Gud såg på allt som han hade gjort, och se, det var mycket gott. (1 Mos 1:31)

Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen. (Rom 8:20)

Dessa bibelverser visar att något har hänt med Guds skapelse. Den från början mycket 
goda skapelsen har blivit lagd under förgängelsen vilket betyder att den idag håller på att 
brytas ner. Vi kan se detta runt omkring oss: Bördig åkermark har blivit öken, bakterier 
har blivit sjukdomsalstrande och mutationer håller på att bryta ner arvsmassan hos 
både djur och människor.

Rent generellt så uppkommer inte ordning och struktur av sig självt, utan naturen 
styrs av nedbrytande krafter: Färg flagnar, bilar rostar och döda djur förmultnar. För 
att komplexa strukturer ska uppstå ur kaos krävs någon form av intelligens som mål
medvetet arrangerar den oordnade materien. En bil som utsätts för ”tidens tand” bryts 
oåterkalleligt ner, men ett nytt skinande fordon kan aldrig bildas av sig självt ur det 
rostande vraket. För detta krävs en intelligent bilbyggare, som i sin tur är byggd av ett 
intelligent genetiskt styrprogram, som i sin tur härstammar från en intelligent åtgärd 
gjord av bilbyggarens skapare.

Universum är emellertid fullt av struktur på många olika nivåer. Himlakropparna är 
ordnade i solsystem, galaxer, galaxhopar, och på de största observerade avstånden ligger 
alltihop uppradat i strängar av materia. På den submikroskopiska nivån finns struktur 
bland elementarpartiklar, atomer och molekyler. Och det biologiska livet är så fullt 
av organisation att man baxnar. Långa rader av ordnade aminosyror bygger upp olika 
sorters proteiner som bygger upp olika celltyper som bildar vävnader som formar organ 
som sätts samman till organismer som fungerar i olika ekosystem.

Men om universum är fullt av struktur allt från elementarpartiklar till galaxsystem, och 
struktur bryts ner med tiden, så måste strukturen varit ännu högre förut. Den naturliga 
frågan blir då varifrån den kom från början? Svaret är att universum måste ha kontrol
lerats av en oerhört intelligent skapare, och Bibeln presenterar Honom som Gud.

Om man inte tror på Bibeln då?
Om man avvisar en skapare av världen så måste man förklara uppkomsten av struktur 
på annat sätt. Ett sammanfattande namn på den filosofi som försöker göra detta är 
evolutionism.

Evolutionismen består av många delar som kosmisk, kemisk och kulturell evolution. 
En viktig del är den biologiska evolutionen beskriven i evolutionsläran eller utveck
lingsläran som menar att alla de oerhört komplexa konstruktioner som finns hos de 
biologiska arterna har bildats under årmiljoner genom tre naturliga mekanismer:  

1. Arv, egenskaper överförs till kommande generationer. 2. Biologisk variation (ofta 
betraktad som slumpmässig), avkomman avviker något sinsemellan. 3. Naturligt ur-
val, de varianter med störst möjlighet att överleva och föröka sig sprider sina egenska
per vidare till nästkommande generationer.

En grundidé hos evolutionismen är att alla strukturer i naturen uppkommit utan in
telligent styrning. Utvecklingen – allt från universums kaotiska urtillstånd till det bio
logiska livets häpnadsväckande komplexitet – är inte styrt av någonting annat än tid, 
slump och eventuellt inneboende egenskaper hos materien. Det är viktigt att komma 
ihåg att denna uppfattning varken är ett resultat av vetenskap eller en nödvändig ut-
gångspunkt för vetenskap. Däremot är den ett antagande för den naturalistiska veten
skapen, dvs den vetenskap som startar med att utesluta Gud.

Vi ser alltså devolution snarare än evolution  
i naturen. Därför borde vi hellre  
tala om en avvecklingslära  
än om en utvecklingslära.

Nedbrytande
processer
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Antagandet att det skett en biologisk utveckling från en första bakterieliknande orga
nism till människan kallas darwinism. Om detta stämmer är alla idag levande orga
nismer släkt med varandra om än på mycket långt håll. Med start i denna filosofi har 
olika vetenskapliga hypoteser utformats som går under samlingsnamnet utvecklings 
eller evolutionsläran. Många människor lever i tron att evolutionen är ett välgrundat 
faktum, och till stöd för denna uppfattning cirkulerar ett antal förmodade ”evolutions
bevis”. Detta avsnitt behandlar några av dessa.

Homologa organ: Alla djur liknar varandra i olika grad vad gäller uppbyggnad, organ 
och egenskaper. Det är till exempel lätt att förundras över de gemensamma dragen 
hos en gorilla och en människa. Sådana likheter används ofta som ett argument för ett 
gemensamt ursprung. Ju större likhet desto närmare släkt, tänker man sig. Ett problem 
för evolutionsläran är dock att biologerna ofta får olika evolutionsträd beroende på 
vilken likhet de studerar. Till exempel är ögonen hos bläckfiskar och människor mycket 
lika varandra vilket borde innebära att de är nära släkt, men detta motsägs naturligtvis 
av att övriga delar skiljer sig väsentligt. När forskarna ritar sina släktträd över livets för
modade utveckling måste de därför skilja mellan likheter som beror på ett gemensamt 
ursprung (kallas homologa) och sådana som kommer från olika håll (kallas analoga). 
De förra är ett resultat av divergent evolution och de senare av konvergent evolution, 
menar man, så i båda fallen antas evolution, men den bevisas aldrig. Likheter kan 
ju aldrig användas till att bevisa ett gemensamt ursprung om de ibland beror på ett 
ickegemensamt ursprung.

Molekylära evolutionsträd: På senare tid har forskarna börjat bygga evolutionsträd 
grundade på molekylära likheter/olikheter mellan olika arter, som till exempel skill

nader i sekvensen aminosyror hos ett visst protein 
som finns hos båda arterna. Sådana övningar har 
skapat ännu större problem med att identifiera en
tydiga släktsamband. Typiskt så skiljer sig de mo-
lekylära träden både från de morfologiska träden 
(baserade på organismernas utseenden, se figur) 
och sinsemellan (beroende på vilken molekyl man 
studerar). Människan kan till exempel vara närmast 
släkt med schimpansen, babianen, råttan, rockan 
och till och med bönan, beroende på vad som jäm
förs. De träd som presenteras i läroböcker är sällan 
entydiga, utan de har konstruerats med avsikt att 
minimera avvikelserna från ett hypotetiskt träd där 
alla likheter/olikheter talar samma språk. Tidigare 
sades den övergripande genetiska likheten mellan 
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människa och schimpans vara 98 %, en siffra som dock visat sig kraftigt överdriven om 
man tar hänsyn till hela arvsmassan, dvs även sådana delar som inte utgörs av gener. 
Men egentligen spelar det ingen roll. Vi har ju en genetisk likhet med hela biosfären, 
fast i olika grad, så självklart måste det finnas någon art som kommer oss närmast. 
Orsaken är inte ett gemensamt ursprung, utan en gemensam konstruktör.

Bakterieresistens: Ett annat ofta framfört argument för evolutionslärans giltighet är 
bakteriers förmåga att utveckla motståndskraft mot antibiotika. En sådan resistens 
kan ha olika molekylärbiologiska orsaker men gemensamt för dem alla är att det aldrig 
utvecklas några nya strukturer hos bakterierna eller, annorlunda uttryckt, att det aldrig 
tillförs någon ny information till deras arvsmassa. En bakterie har sinnrika anordningar 
som gör den mottaglig för vissa ämnen, och genom att förstöra dessa kan den under 
speciella omständigheter rädda sitt liv genom att inte längre vara tillgänglig för anti
biotikan. En sådan muterad bakterie har dock svårare att överleva i en antibiotikafri 
miljö eftersom den har förstört delar av sin egen infrastruktur. En sådan nedbrytning av 
funktioner och strukturer kan naturligtvis aldrig förklara den enorma uppbyggnad som 
skulle krävas om bakterien hade utvecklats till en människa.

Klassiska evolutionsbevis: Läroböcker 
i biologi kan fortfarande innehålla evo
lutionsbevis som sedan länge visat sig 
ohållbara: 1.  Biogenetiska regeln. Re
dan på artonhundratalet argumenterade 
zoologen Ernst Haeckel för att fostren 
hos olika arter ryggradsdjur är mer lika 
varandra ju tidigare man tittar, och att 
detta skulle bero på att fostrets utveck
ling avspeglar hela släktets utveckling ge
nom årmiljonerna. Moderna fotografier 
har emellertid kullkastat de påstådda likheterna. Haeckel till och med förfalskade sina 
teckningar av foster för att få önskad effekt. 2. Björkmätarfjärilarna. Då England 
industrialiserades märkte man att den tidigare ljusa björkmätarfjärilen blev mörkare, 
troligen beroende på att den då blev bättre kamouflerad (mot fågelangrepp) på björk
stammar som mörknade i takt med de ökande luftföroreningarna. Ett klart evolutions
bevis menade många, men det har visat sig att det fanns både ljusa och mörka fjärilar 
både före och efter industrialiseringen. Det hela är ett exempel på ett så kallat popu-
lationsskifte vilket innebär att det relativa antalet mörka och ljusa flygfän förändrades. 
3. Rudimentära organ är organ som anses ha förlorat sin funktion under evolutionens 
gång. Idag har man dock funnit funktionen för de allra flesta av de över 100 mänskliga 
organ som tidigare betraktades som värdelösa. Och även om ett funktionslöst organ 
skulle kunna identifieras så hjälper det inte evolutionsläran. Det är organ under ut
veckling den behöver, inte organ under avveckling.

Foster i motsvarande utvecklingsstadier. Ha-
eckels (förfalskade) skisser på den övre raden 

och moderna fotografier på den undre.

Richardson m.fl.
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I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. (1 Mos 1:1)

Bibeln börjar inte med ett argument för Guds existens, utan han är den självklara 
utgångspunkten för världens skapelse. Skapelsen har inte orsakat sig själv och den har 
inte tillkommit av en slump. Skapelsen kräver en Skapare. Han är själv inte en del av 
sin skapelse, utan han står utanför som dess upphovsman. Detta utesluter 
österländska och panteistiska gudsbilder där världen är en förläng
ning av Guds väsen och där Gud genomsyrar allt och alla.

Han sade och det blev till, han befallde och det stod där. 
(Ps 33:9)

Gud skapade tillvaron från absolut ingenting och 
inte från något förexisterande råmaterial. Ska
pandet inkluderade inte bara materia och energi 
utan också tid och rum vilket innebär att uni
versum är gjort med tid och rum och inte i tid 
och rum. Detta bokstavliga skapande ur intet 
gör Bibeln unik bland skapelseberättelser, ef
tersom alla utombibliska myter startar med 
något redan existerande.

Jorden var öde och tom, och mörker var över 
djupet. (1 Mos 1:2)

Redan Bibelns andra vers zoomar in sig på 
jorden. Den är i fokus för Guds handlande 
eftersom han förbereder den till att bli ett hem 
för människan som är det yttersta syftet med 
hela skapelsen. Jorden beskrivs som formlös och 
obebodd från början, men snart började Gud fär
digställa den till vad den är idag. Den har verkligen 
blivit en plats perfekt anpassad för att liv ska trivas. 
Jordens egenskaper är nämligen som man kan förvänta 
sig om Skaparen hade människan i åtanke när han formade 
den. Jordens avstånd från solen är lämpligt för liv, dess massa 
och storlek är noga avstämda och likaså banparametrar som rota
tionshastighet och axellutning. Sammansättningen av jordens atmosfär 
är omsorgsfullt komponerad och värdena på gravitations och magnetfälten är vad 
de borde. Också andra kännetecken för vårt solsystem och vår galax verkar inte slump
mässiga utan planerade av en mastermind. Men det är inte bara lokala egenskaper hos 

jorden och dess placering i universum som är finkalibrerade för att tillåta liv utan också 
många av naturens universella storheter som ljushastigheten, elektronladdningen och 
protonmassan. Också det livsavgörande vattnet har många unika egenskaper utan vilka 
intelligent liv vore omöjligt. Hela universum från det minsta till det största är kalibre
rat med en kirurgisk precision för att atomära, kosmiska och biologiska strukturer ska 
vara i balans. Skaparen har signerat sitt mästerverk!

Om man inte tror på Bibeln då?
Vår moderna skapelsemyt går under samlingsnamnet big bang. 

Den finns i flera olika varianter, och gemensamt för dem alla 
är att universum startade oerhört litet, att det expanderar 

idag och att denna expansion har pågått under mil
jardtals år. Gemensamt för alla big bangscenarier är 

också att tiden haft en början vilket egentligen var 
en katastrof för den naturalistiska vetenskapen 

som vill förklara allting utan Gud. Tidigare an
tog man nämligen att universum alltid hade 
funnits och då behövde man inte förklara 
den första orsaken till allting, eller orsaken till 
universum självt. Om allt som sker är ett re
sultat av tidigare orsaker, så måste även dessa 
tidigare orsaker i sin tur haft sina orsaker 
och så vidare i all evighet. En sådan oändlig 
regression kan göras om universum alltid har 
funnits, men blir naturligtvis omöjlig om 
det startade en gång i tiden (eller snarare med 

tiden). Vem eller vad var det i så fall som för
orsakade eller kickade igång själva universum 

med dess kedjor av orsak och verkan? Bibeln 
har svaret men inte naturalistisk vetenskap.

Flera detaljer i de olika big bangscenariorna kan 
säkert vara korrekta. Däremot bygger de på två helt 

obevisade och filosofiska antaganden som gör att de ofta 
hamnar fel. Det första är naturalismen som alltså startar 

med att utesluta Gud, och det andra är den Kopernikanska 
principen som utgår från att jorden inte kan ha någon särställning 

i universum. Med Bibeln som grund är det första antagandet omöjligt och 
det andra osannolikt. Därför finns det bibliskt grundade kosmologier som från samma 
data – men utan de två antagandena – kommit fram till helt andra resultat än gängse 
big bangtolkningar.

NASA
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För på sex dagar gjorde Herren himlen och jorden och havet och allt som är i dem, men 
på sjunde dagen vilade han. (2 Mos 20:11)

Tidigare såg vi att Gud skapade himlen och jorden i begynnelsen. Resten av skapelse
berättelsen handlar om hur han under sex dagar formar jorden till att bli beboelig och 
hur han fyller den med växter, djur och människor. Och på den sjunde dagen vilar han 
från sitt skapelseverk.

På endast tre ställen i skapelseberättelsen används ett hebreiskt ord, bara, som betyder 
”skapa ur intet”. Det är när Gud skapar materien, livet respektive människan. På övriga 
ställen används ord som mer betyder ”forma”, ”göra” eller ”frambringa”. Det betyder 
att det vid dessa tre tillfällen uppstod någonting helt nytt i skapelsen, och därför kan vi 
betrakta ett djur som materia men mer än materia, och en människa som ett djur men 
mer än ett djur. Det är bland annat därför som människan kallas Guds avbild, vilket 
inte gäller för något djur.

Vad menar Bibeln med att Gud vilade på den sjunde dagen? En uppenbar förklaring 
är att skapelseveckan sätter mönstret för vår arbetsvecka där en dag avsatt för vila och 
gudsgemenskap är nödvändig för vårt välbefinnande och vår relation med Gud. Men 
innebörden kan också vara djupare än så. När Gud arbetade under de sex första da
garna kan han ha utfört ett enda långt underverk, medan han lät naturlagarna ta över 
från dag sju och framåt. I så fall är det meningslöst att försöka förklara skapelsen na
turvetenskapligt eftersom vetenskap per definition bara sysslar med naturliga skeenden 
styrda av naturlagar.

Men även efter den sjunde skapelsedagen kan Gud gå in och påverka det fysikaliska 
skeendet. Han har naturligtvis inte gjort sig till slav under de lagar han själv skapat. 
När han på detta sätt åsidosätter naturlagarna kallar vi det underverk eller mirakler. 
Sådana motsägs på intet sätt av vetenskap även om de som sagt är oåtkomliga för den.

Om man inte tror på Bibeln då?
Många försöker ersätta nödvändigheten av en övernaturlig styrning med oerhört långa 
tider. Man menar att om världen är miljardtals år gammal så kan naturens många in
trikata strukturer hunnit bildas av sig själva. Det är denna idé som kallas evolutionism.

Man menar också att det går att mäta jordens ålder vetenskapligt, bland annat med så 
kallade radiometriska dateringsmetoder som till exempel kol 14metoden. För att 
dessa ska fungera krävs dock att man gör vissa antaganden angående startmängder, 
slutna system och sönderfallshastigheter, och sådana antaganden är ofta redan från 
början färgade av en tro på en mycket gammal jord. Metoderna är därför exempel på 
så kallad cirkelbevisföring, dvs att man utgår från det man vill bevisa.

Landlevande djur och människor
Gud sade: ”Jorden ska frambringa levande 

varelser efter deras slag, boskapsdjur, kräldjur 
och jordens vilda djur efter deras slag.”

Gud sade: ”Låt oss göra människor till vår 
avbild, lika oss…” till man och kvinna skapade 

han dem.

Ljuset
Gud sade: ”Varde ljus!” Och det blev ljus. Gud såg att 
ljuset var gott, och han skilde ljuset från mörkret. Gud 
kallade ljuset dag, och mörkret kallade han natt.

Atmosfären
Gud sade: ”Mitt i vattnet ska finnas ett valv som 
skiljer vatten från vatten.” Gud gjorde valvet och 

skilde vattnet under valvet från vattnet över valvet. 
Och det blev så. Gud kallade valvet himmel.

Kontinenter och växtlighet 
Gud sade: ”Vattnet under himlen ska samlas till en 
enda plats så att det torra blir synligt.”… Gud kallade 
det torra land, och vattensamlingen kallade han hav…
Gud sade: ”Jorden ska frambringa grönska, fröbäran-
de örter och fruktträd.”

Himlakroppar
Gud sade: ”På himlavalvet ska finnas ljus som skiljer 
dagen från natten…” Gud gjorde de två stora lju-
sen, det större att härska över dagen och det mindre 

att härska över natten, och likaså stjärnorna.

Simmande och flygande djur
Gud sade: ”Vattnet ska vimla av levande varelser, 
och fåglar ska flyga över jorden på himlavalvet.”

Gud vilar
På sjunde dagen hade Gud fullbordat sitt skapelseverk, och 
han vilade på sjunde dagen från hela det verk som han gjort.
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Och Gud skapade de stora havsdjuren och alla levande varelser som rör sig och som 
vattnet vimlar av, alla efter deras slag, och alla bevingade fåglar efter deras slag… Gud 
gjorde jordens vilda djur efter deras slag, boskapsdjuren efter deras slag och markens alla 
kräldjur efter deras slag. (1 Mos 1:21,25)

Ett återkommande tema under Guds 
skapelse är att djuren (och även växterna) 
skapas efter deras slag, vilket är precis vad 
vi finner i naturen. Alla organismer är 
indelade i grupper med vattentäta skott 
mellan sig. Däremot kan det finnas en 
tämligen rik variation inom grupperna 
men alltså aldrig mellan dem. Till exem
pel finns det många olika slags hunddjur 
(inkluderande även vargar, rävar, schaka
ler m.fl.), och många olika slags kattdjur 

(inkluderande lejon, tigrar, leoparder m.fl.), men vi hittar inte en enda "hundkatt".

Variationen inom de skapade slagen beror på att Gud utrustade djuren med en rik 
möjlighet till förändring av egenskaper och funktioner. Möjligheten är alltså inbyggd 
redan från början. Idag vet vi att en sådan biologisk variation kommer från det gene
tiska materialet hos organismerna, och på detta sätt har Gud möjliggjort den mångfald 
som innebär att ett skapat djurslag kan överleva även om olika miljöfaktorer förändras. 
Variationen kan gå så långt att biologerna definierar de resulterande djuren som tillhö

Mikro-
evoluuon

Makro-
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rande olika arter, men den innebär aldrig någonting annat än en förändring av redan 
befintliga egenskaper som tjockare päls, kortare ben, ljusare hy eller längre tentakler. 
Däremot kan inte helt nya organ eller kroppsdelar bildas vilket är orsaken till att ett 
skapat slag aldrig förändras till ett annat. Hunddjur föder hunddjur och kattdjur föder 
kattdjur. Någonting annat har aldrig observerats.

Inte heller historiskt finns några övergångar mellan de skapade slagen, vilket vi kan 
veta genom att studera det fossila material som finns tillgängligt i riklig mängd. En 
bläckfisk har alltid varit en bläckfisk. En sjöstjärna har alltid varit en sjöstjärna. Och en 
trilobit har alltid varit en trilobit, åtminstone så länge den levde. Den är utdöd idag, 
men det är en annan historia.

Om man inte tror på Bibeln då?
Det gula fältet i figuren (nere till vänster) visar skapelsesynen med variation inom, men 
inte mellan, de skapade slagen (kallas mikroevolution). Evolutionsbiologer går ett steg 
längre och resonerar att på samma sätt som det finns en variation inom slagen så bör 
det finnas en variation mellan dem (kallas makroevolution). Alla slag skulle med andra 
ord komma från en gemensam förfader, den bakterieliknande organismen längst ner i 
figuren. Problemet med denna syn är att den är helt och hållet spekulativ. Den finns i 
läroböcker men inte i naturen, och därför visas den här med streckade linjer.

De ”evolutionsbevis” som ibland framförs är alla exempel på variation inom grup
perna, till exempel de så kallade Darwins finkar på Galapagosöarna (som fick olika 
näbbform beroende på tillgänglig föda) och bakterier som kan lära sig äta nylon eller 
som kan bli resistenta mot antibiotika.

Från och till hör man också evolutionsbiologer 
göra anspråk på att ha funnit mellanformer mel
lan huvudgrupperna av djur, men vid närmare 
analys visar det sig oftast vara förhastade slutsatser. 
Ett exempel är urfågeln, archaeopteryx, som antogs 
(och ibland fortfarande antas) överbrygga gapet 
mellan ödlor och fåglar. Men urfågeln är en hund
raprocentig fågel. Den har fjädrar och inte ödlors 
fjäll. Den är jämnvarm medan ödlor är växelvarma. 
Den har ett ihåligt skelett. Och den andas inte ut och in genom samma kanal som 
ödlor utan har skilda insug och utblås. Skillnaderna mellan dessa anatomiska egenska
per är milsvid och naturen uppvisar inga mellansteg som till exempel halvt utvecklade 
fjädrar. Urfågeln har lanserats som en mellanform därför att den har vissa delar som 
är sällsynta hos fåglar men inte hos ödlor, som tänder i munnen. En sådan ovanlig 
kombination egenskaper blir dock anmärkningsvärd bara när man försöker sortera 
individerna i utvecklingsträd. En skapelsetroende har naturligtvis inget sådant behov.
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Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man 
och kvinna skapade han dem. Och Gud välsignade dem och sade till dem: ”Var frukt-
samma och föröka er, uppfyll jorden och lägg den under er. Råd över havets fiskar, 
himlens fåglar och alla djur som rör sig på jorden.” Och Gud sade: ”Se, jag ger er alla 
fröbärande örter på hela jorden och alla träd med frukt som har frö. Det ska ni ha till 
föda.” (1 Mos 1:26-29)

I motsats till alla andra varelser är människan skapad till Guds avbild vilket innebär 
att det finns en principiell skillnad mellan människor och djur. Det säger oss dels att 
alla människor är lika mycket värda, eftersom alla är Guds avbilder, och dels att vi är 
mer värda än djuren, eftersom inget djur är Guds avbild. På den bibliska grunden kan 
vi alltså konsekvent bekämpa både rasism och ett osunt upphöjande av djurs värde till 
människans nivå. Människovärdet är därför både identiskt (mellan människor) och 
unikt (jämfört med djur). Människan får dessutom uppdraget att lägga skapelsen un
der sig och råda över djuren. Märk också att hon endast åt vegetarisk föda från början. 
Vi ska senare se när detta förhållande förändrades.

Genom att summera åldrarna i Bibelns släkttavlor går det att räkna ut att människan 
skapades för ungefär 6000 år sedan. Stämmer detta vetenskapligt? Det finns en del av 
arvsmassan (mitokondrie-DNA) som ärvs uteslutande från mamman, och eftersom 
den inte blandas mellan föräldrarna blir det enklare att följa genetiska förändringar, 
mutationer. Genom att studera antalet och fördelningen av sådana mutationer, och 
genom att jämföra dem med beräknade mutationshastigheter, går det att spåra alla idag 
levande människor till en och samma urmoder (kallad mitokondrie-Eva!) som levde 
för cirka 6000 år sedan. Helt enligt Bibelns historiebeskrivning alltså.

Om man inte tror på Bibeln då?
Bilden visar ett typiskt försök att spåra människans ursprung från antagna evolutionis
tiska föregångare. Den är sanningsenlig eftersom den skiljer antagna släktskap (streck
ade linjer) från faktiska fynd (heldragna linjer). Märk att all utveckling mellan arterna 
är spekulativ.

Utan evolutionistiska glasögon uppträder dock de fossila fynden i tre urskiljbara grup
per markerade med röda, gröna och blå streck i figuren. Den röda gruppen består av 
hundraprocentiga människor som uppträder utan några som helst primitiva förstadi
er. Visserligen kan de ha en del särdrag som grova tänder, stora ögonbrynsbågar och 
sluttande panna, men olikheterna är inte större än skillnaderna mellan idag levande 
människor från olika kontinenter. Vi ser olika ut beroende på etnicitet, diet, miljö, ak
tiviteter och sjukdomar, och detta gäller såväl geografiskt som historiskt. Också hjärn

volymen brukar användas 
som ett bedömningskriteri
um för utvecklingsnivån, och 
även om den kan variera inom 
gruppen människor så ryms i 
stort sett alla fynd inom det 
område som betraktas som 
normalt för människor idag. 
Neanderthalaren hade till och 
med en större genomsnittsvo
lym än dagens Homo sapiens.

Den gröna gruppen i figuren 
är på motsvarande sätt apor 
av olika sorter. Till exempel är 
den välkända Lucy (ett fynd 
av arten A. afarensis) aplik 
i alla avseenden. Det som 
gjorde henne till en hypote
tisk människoapa var att vissa 
anatomiska delar ansågs tyda 
på en upprätt gång. Apan 
började gå upprätt alltså. Idag 
finns mycket som talar för 
att Lucy var en knoggångare 
som inte är ett förstadium till 
människans tvåfotsgång.

Den enda art som skulle kun
na vara en mellanform mellan apor och människor är Homo habilis (blå i figuren). Det 
är dock osäkert om en sådan art någonsin funnits på jorden. Många forskare menar att 
den aldrig existerat och att de ben som klassificerats som Homo habilis är en hopbland
ning från två eller flera olika arter.

Till höger i figuren finns en tidsskala för hur gamla fynden anses vara. Åldersbestäm
ningarna av mänskliga och förmodat förmänskliga fynd görs dock alltid med den evo
lutionistiska tidsskalan som utgångspunkt.

Antagandet om en mänsklig evolution gjordes långt innan det fanns några fossila fynd 
som stöd. När man senare började gräva fram ben placerade man in dem efter bästa 
förmåga i ett träd som ”måste” finnas där någonstans. Det finns emellertid ingen kon
sensus bland paleoantropologer om vilket träd som är det rätta. Den klassiska bilden av 
människans evolution är därför en helt igenom mänsklig konstruktion.
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Hur ofattbara är inte dina tankar för mig, Gud, hur väldig är inte deras mångfald! 
(Ps 139:17)

Naturen uppvisar många fenomenalt sinnrika lösningar. Ett vanligt bi använder kom
plex teknik för sin flygning: gyroskop, vindhastighetsmätare, polarisationsmätare, 
UVsensorer, sammansatta ögon samt intrikat programvara för optisk avståndsmät
ning. En fladdermus nyttjar en akustisk radar med både variabel förstärkning och väx
lande pulsfrekvens för att kunna urskilja föremål på bara 3 tiondels millimeter från 
varandra. Bara för att ta några exempel på Guds imponerande konstruktioner.

För att kunna forma sådana komplexa lösningar krävs information om hur de ska 
byggas, och idag vet vi att denna information finns lagrad i arvsmassan (dock inte 
uteslutande). Sådan genetisk information kan inte komma från naturlagarna eftersom 
dessa per definition beskriver regelbundenheter i naturen medan livets information de
finierar specifika, det vill säga ickeregelbundna, strukturer. Information över en viss 
komplexitetsnivå kommer alltid från en intelligens, och eftersom livets information 
vida överstiger den gränsen så måste det ha ett intelligent ursprung. Från Bibeln förstår 
vi vem denne intelligens är.
Det mikroskopiska och submikroskopiska området avslöjar, om möjligt, ännu mer 
svindlande design. Här finner forskarna lösningar som överträffar alla mänskliga kon
struktioner. Människan består av flera biljoner celler som var och en innehåller funktio
nalitet motsvarande en hel fabrik. I cellens kärna ligger arvsmassan som är ett bibliotek 
av byggmanualer över hur individen ska sättas ihop komponent för komponent allt 
från befruktningen. Cellfabriken innehåller miljontals mikromaskiner som var och en 
utför sin speciella uppgift. De finns för att lagra, diarieföra, kopiera, översätta, redigera 
och felkorrigera arvsmassans information, de finns för att tillverka, efterbehandla, för
packa, adressera och transportera proteiner och de finns för cellens transportnät, lager, 
kraftverk, avfallshantering samt intern och extern säkerhet. Cellen som fabrik har dess
utom en egenskap som inte delas av någon människoproducerad motsvarighet. Den 

kan bygga kopior av sig själv. 
Det är som en bilfabrik som 
inte bara bygger fordon utan 
också nya bilfabriker!

Bilden till vänster visar ytter
ligare en förbluffande mik
romaskin som en del bakte
rier använder till att simma 
med. Det sker med hjälp av 
roterande flageller, ett slags N.R. Fuller, NSF

propellrar som drivs av 
elektriska motorer som lig
ger inbäddade i bakteriens 
cellmembran. En sådan mo
tor visas till höger. Den är ett 
litet mästerverk i design. Mo
torn har en rotor och en stator, och den får sin 
energi från ett flöde av protoner. Axeln är inbäd
dad i cellmembranen med hjälp av flera komplexa 
lager och strax utanför har den en kardanknut 
för att flagellen ska kunna riktas åt lämpligt håll. 
Motorn har en variabel hastighet på upp till flera 
tusen varv per minut, den kan köras både framåt 
och bakåt och den är till och med utrustad med 
en koppling för att kunna gå på tomgång. Den 
skjuter iväg sin värdorganism med en skalhastig
het som motsvarar en människa som simmar i 
100 kilometer per timme. Motorn bygger och reparerar sig själv, och den är så liten att 
åtta miljoner av dem skulle rymmas på tvärsnittsarean av ett mänskligt hårstrå.

Om man inte tror på Bibeln då?
Evolutionsbiologer vill förklara naturens design med de darwinistiska principerna 
slumpmässig variation och naturligt urval. Detta innebär dock problem:

• Den variation som naturen uppvisar är till stor del förprogrammerad och inte slump
mässig. Ett reglersystem i arvsmassan fungerar som genetiska switchar som slår av 
och på redan befintlig genetisk information. Visst finns det slumpmässiga mutationer 
också, men dessa tillför aldrig någon ny information till organismen. Något sådant 
har åtminstone aldrig observerats.

• Det naturliga urvalet kan inte skapa nya funktioner utan bara välja bland befintliga. 
Dess främsta uppgift är att välja bort skadliga mutationer, inte att välja fram nyttiga.

• Darwinismen innebär förändringar i små steg. Men cellernas mikromaskiner kräver 
många ingående delar som alla måste finnas på plats samtidigt för att de ska ha någon 
funktion över huvud taget. Man bygger inte en motorcykel genom att modifiera en 
cykel i små steg, eftersom bågen innehåller en komplicerad motor som inte existerar 
ens i rudimentär form hos cykeln. Hela motorn måste därför vara designad från 
scratch och utan cykeln som mall. Många av de biologiska organen är på motsvaran
de sätt skapade från ett nolläge utan att ha andra organ som förebilder. Och att utan 
styrande intelligens skapa ett organ från ingenting är uteslutet eftersom det kräver 
alltför många komplexa och samverkande delar som måste finnas på plats samtidigt.
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Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din 
kraft och av hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv. (Luk 10:27)

Jesus kallar detta för det främsta budet beroende på att det uttrycker skapelsens yt
tersta syfte. Gud ville ha en större familj och skapade människan för att ha någon att 
sprida sin kärlek på. Som all kärlek vill Guds kärlek bli besvarad, och eftersom äkta 
kärlek förutsätter en fri vilja så är vi skapade med en sådan. Ingen vettig man friar till 
sin tilltänkta hustru under pistolhot, trots att det ur ett perspektiv vore smartast: Då 
kan han ju åtminstone vara säker på att hon svarar ja. Nej, "kärlek" som är ett resultat 
av hot, manipulation eller tvång är inte genuin. För att människan ska kunna uppfylla 
syftet med sin skapelse – att älska – så måste hon därför vara utrustad med en fri vilja. 
Utan den vore vi programmerbara robotar. Kul leksaker förvisso, men det är inte det 
Gud vill ha. Han vill ha objekt att älska och som kan besvara hans kärlek. Men den fria 
viljan har en baksida. Vi kan använda den till att låta bli att älska Gud och människor.

Herren Gud gav mannen denna befallning: ”Du kan äta fritt av alla träd i lustgården, 
men av trädet med kunskap om gott och ont ska du inte äta, för den dag du äter av det 
ska du döden dö.” (1 Mos 2:16-17)

Här sätter Gud spelreglerna i sin skapelse. Människan har en valfrihet, men om hon 
använder den till att välja bort Guds förhållningsdirektiv så kommer hon att dö. 
Det måste innebära att människan var odödlig från början vilket rim
mar väl med att Bibeln säger att skapelsen ursprungligen var mycket 
god. Gud är ju livets Gud, inte dödens. Död är någonting som Gud 
varnade för och som skulle träda in i skapelsen om människan an
vände sin fria vilja till att låta bli att älska och lyda sin Skapare. 
Det är detta som kallas för synd.

Men ormen var listigare än alla markens djur som Herren Gud hade 
gjort. Han sade till kvinnan: ”Har Gud verkligen sagt att ni inte får äta 
av alla träd i lustgården?” (1 Mos 3:1)

Ormen är djävulen förkroppsligad, och han frestar människan genom att 
använda samma taktik som han gör ännu idag: Han ifrågasätter Guds ord.

Kvinnan såg att trädet var gott att äta av och en fröjd för ögat… och hon tog av 
frukten och åt. Hon gav också till sin man… och han åt. (1 Mos 3:6)

Detta är världshistoriens största katastrof, alla kategorier. Trots Guds uttryckliga 
varning så äter människan av kunskapens träd, och följaktligen kommer döden in i 
skapelsen. Döden är alltså inte ursprunglig, och den är ingenting Gud ville. Den är ett 
resultat av att människan använde sin fria vilja till att vara olydig mot Gud. Från denna 

stund är skapelsen inte alls vad Gud avsåg. Skapelsen som från början var god är idag 
fylld med sjukdomar, ondska, naturkatastrofer, lidande och död.

Det elände vi ser omkring oss är därför ingenting vi kan beskylla Gud för. Han utrus
tade människorna med en fri vilja för att de skulle kunna uppfylla själva syftet med sin 
existens, men när de använde sin frihet till att välja bort Gud ledde det till död. Detta 
gäller fortfarande. Gud ångrar inte det han sagt. Men det finns en fantastisk lösning på 
detta problem som vi har all anledning att återkomma till.

Om man inte tror på Bibeln då?
Bibeln skiljer mellan hur saker faktiskt är och hur de borde vara. Om man utesluter en 
skapare finns emellertid ingen konsekvent grund för sådana moraliska ställningsta
ganden. Om ingen menat något med skapelsen så existerar inget ”borde” eftersom det 

inte finns någon utanför naturen att handla fel mot. Visserligen kan vi göra fel 
mot medmänniskan även om hon inte är skapad, men om vi gör det skadar 
vi en slumpprodukt, ett tillfälligheternas spel. Detta kan på sin höjd skada 
syftet för människan, eftersom vi alla vill överleva och må bra, men inte 

syftet med människan. Ett syfte med någonting kräver ju 
en extern agent, någon som syftar, och utan en skapare 
finns naturligtvis ingenting utanför människan som 
vill eller menar någonting med henne.

Inom evolutionismen är världen inte onormal utan som 
den alltid varit och alltid kommer att vara. Döden är till 

och med nödvändig för att människan som art ska ha kunnat 
utvecklas genom årmiljoner av rivalitet och dödande. Men om det 

naturliga urvalet gagnar klösande, konkurrerande och dödande fram
för omtanke, vänskap och självuppoffring, varför betraktar vi det 

då inte som normalt? Varför far vi så 
illa av ondskan när den borde utgöra 

det naturliga tillståndet? 
Utan Bibelns för

klaring förblir vi 
svarslösa även 

i dessa frå
gor.
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Herren såg att människornas ondska var stor på jorden och att deras hjärtans alla tan-
kar och avsikter ständigt var alltigenom onda. (1 Mos 6:5)

Människans syndafall fick enorma konse
kvenser för skapelsen. Vi ser följderna över
allt omkring oss vilket bilden till vänster för
söker illustrera. En naturlig fråga blir varför 
Gud gett människan en så stor förmåga till 
ondska och till att förstöra. Svaret ligger i att 
han gett henne en oerhörd förmåga till kär
lek och godhet, och ju större potential desto 
högre fallhöjd. En ko kan knappast sägas 
kunna göra gott men då heller inte ont. Gud 
har inte skapat ondskan, men han har skapat 
möjligheten till godhet. En oundviklig kon
sekvens av detta är risken för bortvald kärlek 

som är detsamma som egoism, grunden för ondskan. Just därför att vi är skapade med 
en enorm kapacitet till att göra gott så blir det så fasansfullt fel när vi låter bli.

Så när människan väljer att avstå från kärlek leder det till allt från sårande kommenta
rer till världskrig. Men hur ska vi förklara det filosoferna kallar naturlig ondska, det 
vill säga sådan ondska som människan inte direkt kan påverka som naturkatastrofer, 
epidemier och hungersnöd? Dessa är också en konsekvens av människans usla val fast i 
ett längre tidsperspektiv. Både sjukdomar och missväxt kan påverkas av hur pass väl vi 
sköter vårt uppdrag att vårda skapelsen. I ett ännu längre perspektiv är även jordbäv
ningar, vulkaner och tsunamis orsakade av människans synd. För att stävja ondskan 
sände nämligen Gud en global översvämning, en syndaflod, vilken så totalt rumstera
de om i jordens geologi att den ännu idag inrymmer sådana våldsamma inslag:

Då sade Gud till Noa: ”Jag har bestämt mig för att göra slut på allt levande, för jorden 
är full av våld på grund av dem…” Det år då Noa var sexhundra år… bröt alla det 
stora djupets källor fram, himlens fönster öppnades, och det regnade över jorden i fyrtio 
dagar och fyrtio nätter… Och vattnet bredde ut sig mer och mer över jorden, tills det 
täckte alla höga berg under hela himlen. (1 Mos 6:13, 7:11-12,19)

Här ser vi att syndaflodens vatten inte bara kom som regn (himlens fönster) utan också 
underifrån (djupets källor). Det antyder att det måste ha varit en stor geologisk aktivitet 
i samband med floden, och det är följderna av denna som fortfarande drabbar jorden 
i form av olika naturkatastrofer. Före floden satt sannolikt alla kontinenter ihop i en 
gemensam platta, och när denna sprack kom kontinenterna i rörelse vilket föranledde 
vulkaner och jordbävningar. Vi kan fortfarande se denna rörelse som kontinental drift. 

istolethetv

Det orsakade att underjordiskt vatten kom upp till ytan vilket alltså Bibeln kallar dju-
pets källor. (Det finns fortfarande kvar gott om vatten under jordytan.) Syndafloden 
var i detta perspektiv världens första och största tsunami. Jordskorpans rörelser gjorde 
att de stora bergskedjorna trycktes upp, och när det skedde samlades vattnet i låglandet 
som idag blivit världshaven. Det är alltså samma vatten som finns idag.

Flodens kanske tydligaste lämning är ett slags berg som kallas för sedimentärt eller 
avlagrat. Det bildades när de enorma vattenmassorna, blandade med mängder av lera, 
sand och grus, strömmade över jorden. När vattnets hastighet avtog sjönk materialet 
till botten, packades och hårdnade. I flodens slutskede när vattenmassorna rann av 
kontinenterna, grävde de ut djupa kanjoner av det slag som bilden nedan visar. Den är 
från Grand Canyon i västra USA, och den avslöjar flodens mäktighet.

Bibelstället beskriver också att floden täckte alla berg under hela himlen vilket visar att 
den var global. Det bekräftas av de sedimentära bergen som finns över hela jorden. 

Om man inte tror på Bibeln då?
I slutet av 1700talet började geologer överge tanken på att jordens geologi i huvudsak 
formats av en katastrofartad översvämning. Istället föddes en idé om att processerna 
gått sakta under många miljoner år, en uppfattning som kallas uniformism. Den inne
bär att samma långsamma förlopp som vi ser idag ”alltid” har malt på med samma takt 
och sakta men säkert byggt upp jordens geologi. Uniformismen är inte på något sätt 
nödvändig vid tolkningen av geologiska fakta och kan därför betraktas som filosofisk.

Wikimedia, Tuxyso
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Då dog allt levande på jorden: fåglar och boskapsdjur, vilda djur och alla smådjur som 
rörde sig på jorden, likaså alla människor. (1 Mos 7:21)

När flodens vattenmassor avsatte de djupa sedimentlagren så begravdes jordens djur 
och växter i den största massutrotning världen skådat. Den finns idag dokumenterad 
i det rika fossila material som lämnats kvar i berget över hela jorden. Fossilen vittnar 
om en snabb död och inbäddning. Deras blotta existens avslöjar att de förstenats innan 
de hunnit förmultna, och ofta ligger de begravda i flyende eller kämpande ställningar 
vilket tyder på att de överraskats av flodens vattenmassor och snabbt övertäckts av dess 
sediment.

Också den vertikala sorteringen av fossil i berget vitt
nar om syndafloden vilket figuren till höger illustre
rar. Om man snabbt begraver detta ekosystem med 
sand och grus så kommer djuren generellt sett att 
sorteras i en viss ordning med masken längst ner och 
fågeln högst upp. I syndaflodscenariot motsvaras 
bandtraktorn av floden, gruset av sedimenten, mas
ken av bottenlevande marint liv, fisken av simmande 
liv (begravt i stora undervattenskred), grodan av kustlevande djur, rådjuret av landle
vande djur och fågeln av flygande djur (som klarat sig undan floden genom att hålla 
sig flygande ett tag). Lägger man till detta olikheter i beteende, mobilitet, flytförmåga 
och intelligens så blir den observerade fossila ordningen ganska exakt den förväntade.

Gör dig en ark av goferträ… Den ska vara trehundra alnar lång, femtio alnar bred 
och trettio alnar hög… Just den dagen gick Noa in i arken tillsammans med sina söner 
Sem, Ham och Jafet, sin hustru och sina tre sonhustrur. De hade med sig alla djur efter 
deras slag… De som gick in var hanne och hona av allt levande, så som Gud hade 
befallt Noa. (1 Mos 6:14-15, 7:13-16)

Guds syfte med floden var att utrota ondskan, inte hela skapelsen. Därför räddade 
han en rest av människor och djur genom att välja ut en rättfärdig man, Noa, och gav 

honom i uppdrag att byg
ga en jättestor räddnings
farkost, en ark, på vilken 
åtta människor samt ett 
par av varje djurslag skul
le överleva.

Fick då verkligen alla djur 
plats på arken? Dagens 

22

idag

Djurens utseende Djurens utseende

Kambriska
explosionen

Ti
d 

=M
ilj

on
ta

ls 
år

 (o
m

 e
vo

lu
tio

n)

Ti
d 

= 
Tu

se
nt

al
s å

r (
om

 sy
nd

af
lo

d)

många miljoner arter hade definitivt inte fått det. Men Noas uppdrag var att föra 
ombord djuren efter deras slag, dvs efter samma gruppindelning som de hade vid ska
pelsen. Vi har sett att variationen inom ett sådant skapat slag idag har gått så långt att 
biologer talar om olika arter, och det innebär att de ursprungliga slagen var betydligt 
färre än dagens arter. Beräkningar har visat att de skapade slagen tämligen obehindrat 
skulle rymmas i en båt av arkens storlek, och då också lämna kvar utrymme för foder 
och färskvatten för den årslånga resan.

Om man inte tror på Bibeln då?
I syndaflodscenariot beror alltså den fossila ordningen i berget på att djuren dog under 
olika skeden av översvämningen. Evolutionsbiologer gör motsatt tolkning och menar 
att ordningen beror på när djuren levde. De läser in många årmiljoner mellan berglag
ren och tror att livet utvecklats under dessa långa tider. Uppfattningen stämmer dock 
illa med det observerade fossila mönstret vilket figuren nedan visar.

Det vänstra diagrammet visar hur fossilens förekomst i berget borde se ut om en ut
veckling skett. Längst ner skulle det då finnas enkla former av liv och däröver en sek-
vens mot allt mer komplexa former som maskar, fiskar, paddor, däggdjur, apor och 
människor. Men det högra diagrammet visar fossilens verkliga utseende. Längst ner (i 
lagret prekambrium) finns bara encelligt liv, medan nästa lager (kambrium) innehåller 
i stort sett alla grundarkitekturer av organismer (kallas stammar), och dessa fortsätter 
tämligen oförändrade i högre liggande lager ända upp till idag. Det plötsliga uppdyk
andet av stammarna är så tydligt att biologer kallar fenomenet för den kambriska ex-
plosionen, och denna uppvisar flera egenskaper som inte går att härleda till evolution:

• Även de nedersta djuren i berget är oerhört komplexa och utgör därför inga "halvfab
rikat" för djuren däröver. De saknar också själva "halvfabrikat" längre ner i berget.

• Stammarna uppvisar stasis genom hela lagerföljden, dvs djuren utvecklas inte (förut
om trivial variation). En sjölilja (bilden) har alltid varit en sjölilja.

• Det finns inga som helst mellanformer mellan stammarna.

Evolutionär förväntan Faktiskt utseende
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Gud tänkte på Noa… och han lät en vind gå fram över jorden, så att vattnet sjönk 
undan… Så gick Noa ut med sina söner, sin hustru och sina sonhustrur. Och alla fyr-
fotadjur och kräldjur, alla fåglar och alla djur som rör sig på jorden, alla efter sina slag, 
gick ut ur arken. (1 Mos 8:1, 18-19)

På grund av de våldsamma geologiska skeendena under syndafloden förändrades jor
dens topografi, miljö och klimat på ett dramatiskt sätt. Luftlagret blev snabbt kallare 
bland annat beroende på att vulkaner spydde ut globala asklager som effektivt skär
made av solljuset. Samtidigt var världshaven fortfarande varma av vattnet från djupets 
källor som värmts upp av processerna i jordens innandöme. Den kalla luften och de 
varma haven utgjorde idealiska faktorer för istiden att bildas. Världshaven var en jätte
lik värmebuffert som avdunstade enorma mängder fukt, och när denna blåste in över 
de snabbt avsvalnande kontinenterna trycktes den upp av de nybildade bergen, kon
denserade och föll som snö och is som bildade de kilometertjocka glaciärer som täckte 
stora delar av jordytan.

Allt som rör sig och lever ska ni ha till föda. Så som jag har gett er de gröna örterna ger 
jag er nu allt detta. (1 Mos 9:3)

Vi har tidigare sett att människan var vegetarian från början, men nu tillåts hon alltså 
att även äta kött. Orsaken är sannolikt att förhållandena på jorden gjorde det svårare att 
få tag på föda. Även djuren började ge sig på varandra och antog ett rovdjursbeteende.

Gud välsignade Noa och hans söner och sade till dem: ”Var fruktsamma, föröka er och 
uppfyll jorden…” Hela jorden hade ett enda språk och samma ord… [Människorna] 
sade: ”Kom, så bygger vi oss en stad och ett torn med spetsen uppe i himlen! Låt oss göra 
oss ett namn, så att vi inte sprids ut över hela jorden…” Herren sade: ”Låt oss stiga ner 
och förbistra deras språk, så att den ene inte förstår vad den andre säger.” Så spred Her-
ren ut dem därifrån över hela jorden, och de slutade bygga på staden. Den fick namnet 
Babel. (1 Mos 9:1, 11:1-9)

Omedelbart efter skapelsen fick människan i uppdrag att uppfylla jorden (1 Mos 1:28), 
och nu efter floden förnyar Gud den uppgiften. Även denna gång använder dock männi
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skan sin fria vilja på ett oklokt sätt och påbörjar ett tornbygge för att slippa spridas. Att 
folken ska bo över hela jorden ingår dock i Guds frälsningsplan, och därför skapar han 
en språkförvirring som resulterar i en påtvingad spridning. Vi kan fortfarande se följ
derna av denna språkuppdelning i de olika språkfamiljer som finns (se bilden). Språk
forskarna finner inga släktskap mellan familjerna men däremot inom dem, vilket är pre
cis vad vi kan förvänta om händelserna i Babel är historiska. Till exempel finns likheter 
inom den indoeuropeiska språkfamiljen mellan svenska, engelska och latin men också 
mellan längre bort 
belägna språk som 
sanskrit och hindi. 
Däremot finns inga 
likheter med sinoti
betanska språk som 
till exempel manda
rin.

Noa levde trehundrafemtio år efter floden. Alltså blev Noas hela ålder niohundrafemtio 
år. Därefter dog han. (1 Mos 9:28-29)

Efter syndafallet måste människan dö. Visserligen blev Noa och hans samtida mycket 
gamla med dagens mått mätt, men de var inte längre odödliga. Om man studerar de 
släkttavlor som finns i Bibeln finner man en markant nedgång i mansåldrarna i sam
band med syndafloden, från nästan tusen år till dagens nivåer. En bidragande orsak 
var sannolikt den inavelseffekt som arken måste ha medfört. Efter syndafallet började 
människans gener degenerera genom mutationer. Vid syndafloden levde mänsklighet
en vidare genom bara åtta personer i arken, och denna genetiska flaskhals satte säkert 
sina spår i form av minskande åldrar.

Om man inte tror på Bibeln då?
De som inte tror på Bibelns historicitet försöker sprida ut dessa händelser över långa 
tidsrymder. Djurens spridning över jorden har då tagit miljontals år, istider har avlöst 
varandra och språken har utvecklats under tiotusentals år. Oftast stämmer dock den 
bibliska dokumentationen bättre med observerade fakta. Ett exempel är istiden som är 
svår att förklara utan syndafloden. Det krävs nämligen två faktorer för att en istid ska 
bildas: kalla somrar så att isen inte hinner smälta och en stor avdunstning som ger en 
hög luftfuktighet som kan kondensera till snö och is. I normala fall motverkar dessa 
omständigheter varandra eftersom kyla leder till minskad avdunstning, men floden var 
en extraordinär händelse där faktorerna samexisterade.

Förekomsten av fossila bränslen (kol och olja) betraktas ibland som bevis för en gam
mal jord. Det har dock visat sig att det inte är långa tider som är avgörande utan höga 
tryck och temperaturer. Olja tillverkas idag rutinmässigt på några dagar i laboratorier.
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Herren sade till Abram: ”I dig ska jordens alla släkten bli välsignade." (1 Mos 12:1-3)

Redan i bibelkapitlet som följer folkens spridning från Babels torn avslöjar Gud att 
han har en frälsningsplan för hela mänskligheten. Han väljer ut en person, Abram som 
senare byter namn till Abraham, genom vilken alla släkter på jorden ska bli välsignade. 
Välsignelsen ska komma genom Abrahams avkomma vilket betyder både den nation 
som han är stamfader för – Israel – och en speciell person som kommer från samma 
nation – Jesus Kristus. När Jesus föds dimper han därför inte ner i historien som en 
angenäm tillfällighet, utan han är planerad sedan länge. Som Guds Son är han det nav 
kring vilket hela frälsningsplanen roterar. Låt oss därför studera honom närmare.

Gud sade: ”Jorden ska frambringa levande varelser.” (1 Mos 1:24)

När Gud skapar livet så gör han det genom sitt ord. Denna koppling mellan språk och 
liv är fundamental, och den finns hos både Guds Son och Guds skapelse. Vi börjar 
med Sonen Jesus Kristus:

I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. (Joh 1:1)

Jag är uppståndelsen och livet. (Joh 11:25)

Om detta vittnar vi: Livets Ord. (1 Joh 1:1)

Jesus är alltså både Livet och Ordet. Han är den som ger människorna liv, och som det 
levande Ordet kan han tillsammans med det skrivna ordet (Bibeln) kommunicera ver-
balt med oss (som fått samma kommunikationsförmåga eftersom vi är Guds avbilder).

De senaste decennierna har molekylärbiologer upptäckt samma koppling i naturen: 
Livet består i allt väsentligt av kodad information som i cellerna hanteras som ett ver-
balt språk. Informationen ligger lagrad som en serie kemiska bokstäver (kvävebaser på 
kemispråk) i långa DNA-molekyler. Det genetiska maskineriet läser av bokstäverna 
som trebokstavsord (kodon). Omfattningen är förbluffande. Varje cell hos människan 
innehåller information motsvarande ettusen femhundrasidiga böcker skrivna på vanlig 
svenska, och vi har cirka 100 biljoner (1014) sådana celler i våra kroppar.

Denna arvsmassa finns i cellkärnan (hos eukaryota celler), och den innehåller infor
mation om hur organismen ska byggas allt från befruktningen. Den kan betraktas som 
det genetiska biblioteket. Böckerna består av enskilda kromosomer som innehåller ge-
ner, där en given gen definierar hur ett visst protein ska byggas. Blandat med generna 
ligger reglerinformation som talar om vilka proteiner som ska byggas var, när och i 
vilken mängd. Regleringen identifierar behovet, söker upp rätt information utefter de 
långa DNAsträngarna, hämtar fram den och översätter den från DNA till RNAfor
mat. Informationen redigeras sedan genom ett sinnrikt klipp och klistraförfarande för 
att kunna producera exakt rätt variant av det tilltänkta proteinet. Den korrekturläses 
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och skickas ut ur cellkärnan, men innan den gör det måste den passera en bibliotekarie 
som avgör vilka skrifter som får lånas ut. Utanför kärnan processas informationen 
av komplicerade maskiner (ribosomer) som tillverkar proteiner genom att sätta ihop 
aminosyror i en ordning som definieras av informationen i RNAsträngen. Det finns 
också en efterbehandling som veckar aminosyrakedjan till rätt protein, paketerar den 
med andra proteiner, adresserar försändelsen och transporterar paketet dit det behövs. 

Cellens processer styrs alltså av en digital informationshantering. Den är en komplex 
dator i pytteformat. Väsentligt är att DNAsträngens kemiska bokstäver måste ligga i 
rätt ordning för att proteinets aminosyror ska hamna i rätt ordning. Biblioteket och 
tillverkningen måste därför vara överens om innebörden av olika bokstavskombina
tioner, och det är precis en sådan i förväg avtalad betydelse som definierar ett språk. 
Livets språk!

Märk att språkets innehåll inte styrs av naturlagar, lika lite som ett meddelande i en 
bok härstammar från trycksvärtan. Nej, ett budskap kommer alltid från författaren 
oavsett om det är skrivet på papper eller i DNA. Budskapet existerade också med nöd
vändighet i författarens sinne innan han skrev ner det, och därur kan vi dra slutsatsen 
att Gud hade ett syfte med livet redan innan han kodade det i DNA. Det allra mest 
fantastiska är att Ordet själv blev en levande människa när han föddes in i världen:

Och Ordet blev kött och bodde bland oss. (Joh 1:14) 

Om man inte tror på Bibeln då?
Naturvetenskapsmän har lagt ned oerhört mycket tid på att söka livets ursprung men 
utan att lyckas. Och även om de en dag finner ursprunget till DNAmolekylen så är 
de ljusår från att finna ursprunget till den information som rider på DNAmolekylen. 
Detta kommer aldrig att lyckas av den enkla anledningen att livet inte har någon bör
jan. Livets ursprung finns hos Gud, och han har alltid funnits:

Han är kungarnas Kung… han som ensam är odödlig. (1 Tim 6:15-16)

Bibliotek TillverkningÖverföring
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Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. (Rom 3:23)

Vi har sett att Gud redan från början fastslog att synd måste leda till död, och detta 
faktum gäller än idag. Det är, och har alltid varit, mänsklighetens primära problem. 
Samtidigt har vi sett att Gud älskar människan och önskar kommunicera med henne. 
Här finns ett dilemma. Å ena sidan omöjliggör Guds helighet gemenskap med en syn
dig människa, men å andra sidan längtar hans kärlek efter just en sådan gemenskap.

Gud hatar alltså synd, och synd leder oåterkalleligen till död. Men Gud älskar syndarna 
och vill inte att en enda av dem ska behöva dö. Lösningen är fullkomligt genial:

Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. 
(Rom 5:8)

Jesus dör i vårt ställe. Gud fördömer alltså 
fortfarande synd, och synd leder fortfa
rande obönhörligen till död, men Gud lade 
döden på sin egen Son. På Jesu kors, och 
endast där, möts alltså Guds helighet och 
Guds kärlek. Han är etthundra procent 
helig – synd leder till död – men samtidigt 
etthundra procent kärleksfull – han räddar 
dem som vill till en evig gemenskap med 
honom.

Detta är det eviga livet: att de känner dig, 
den ende sanne Guden, och den som du 
har sänt, Jesus Kristus. (Joh 17:3)

Det är alltså genom att lära känna Jesus som vi får evigt liv. Att inte använda vår fria 
vilja till att söka hans gemenskap är därför som att få en inslagen present som vi inte 
ens tar oss tid att öppna. Givaren finns där med ett gott syfte, och paketet finns där 
med ett dyrbart innehåll, men vi får aldrig någon glädje av det. Men hur öppnar man 
då gåvan? Hur säger man ja tack till Jesus? Vi låter Bibeln själv svara:

Omvänd er och tro på evangeliet… Den som tror och blir döpt ska bli frälst. 
(Mark 1:15, 16:16)

100 %
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Guds helighet                                Guds kärlekAlla
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Alla
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Döden nådde alla människor, eftersom 
alla hade syndat. (Rom 5:12)

Det är inte er himmelske Fars vilja att någon 
enda av dessa små ska gå förlorad. (Matt 18:14)

Omvändelse innebär att hålla med Gud om att vi inte uppfyller hans krav och att bör
ja samarbeta med honom för en förändring mot att bli mer och mer lika vår förebild 
Jesus Kristus. Och en kristen tro innebär…

• att hålla Gud, Guds Son och Bibeln för sanna

• att förtrösta på Guds omsorg och lita på syndernas förlåtelse i Jesus Kristus

• att lyda Guds vilja som den uppenbaras av Jesus och Bibeln.

Kristen tro innebär däremot inte en avsaknad av tvivel eller ett uppbringande av en viss 
sinnesstämning eller ett fasthållande av något som motsägs av bevis. Nej, kristen tro är 
en respons på den kunskap Bibeln ger. Att bli kristen innebär att bekänna sin synd och 
lägga sitt liv i Jesu händer. Då gäller Jesu löfte: 

Den som kommer till mig ska jag aldrig visa bort. (Joh 6:37)

Människan blir alltså inte frälst genom religionsutövning, goda gärningar eller rituella 
handlingar. Vi kan bara låta oss frälsas av Jesus Kristus:

Av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det, inte på grund 
av gärningar för att ingen ska berömma sig. (Ef 2:8-9)

Om man inte tror på Bibeln då?
Lösningen på människans problem heter Jesus Kristus och ingenting annat:

Hos ingen annan finns frälsningen, och under himlen finns inget annat namn… ge-
nom vilket vi blir frälsta. (Apg 4:12)

Värdet i den kristna tron ligger därför inte i dess styrka utan i dess objekt. Religioner 
som saknar Kristus saknar lösningen på syndens problem, och de kan därför omöjligen 
erbjuda en god relation med Gud. Utan Kristus har de missat hela poängen.

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

"Se Guds Lamm som tar bort 
världens synd!" (Joh 1:29)

Orden i bildtexten uttala-
des av Johannes Döparen 
när han fick se Jesus. Den 
gammaltestamentliga of-

fertjänsten projicerade den 
död synden förtjänade på 
ett oskyldigt djur, men nu 

har Jesus slutgiltigt tagit 
synden på sig själv. Därför 

kallas han Guds Lamm.
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Om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös och ni är fortfarande kvar i era 
synder… Men nu har Kristus verkligen uppstått från de döda, som förstlingen av de 
insomnade. (1 Kor 15:17,20)

Kristus är inte längre död utan Gud uppväckte honom på tredje dagen efter hans kors
fästelse. Detta är helt avgörande för Guds frälsningsplan. Även de som tror på Jesus dör 
ju, så om de ska kunna få evigt liv så måste de uppstå igen. Och på samma sätt som 
Jesus har dött för den syndiga människan så får hon ta del i hans uppståndelse:

Var och en som ser Sonen och tror på honom ska ha evigt liv, och jag ska låta honom 
uppstå på den yttersta dagen. (Joh 6:40)

Här nämns att uppståndelsen kommer att ske på den yttersta dagen. Det är ett tillfälle 
ännu i framtiden när Jesus kommer tillbaka till jorden, och då kommer i huvudsak två 
saker att inträffa: dom över dem som stått emot Kristus och räddning av dem som gett 
sitt liv till honom. Vi börjar med domen:

Så som det var under Noas dagar, så ska det vara när Människosonen [Jesus] kommer. 
Under dagarna före floden åt de och drack, de gifte sig och blev bortgifta ända till den 
dag då Noa gick in i arken, och de visste ingenting förrän floden kom och ryckte bort 
dem alla. Så ska det bli när Människosonen kommer. (Matt 24:37-39)

Citatet är från Jesus själv, och han jämför förhållandena vid sin återkomst med dem 
som gällde när syndafloden kom. Då gjorde Gud någonting åt ondskan i världen, och 
han kommer att göra det igen. Man kan fråga sig varför han låtit det gå så långt och 
inte satt stopp för lidandet tidigare, och Bibeln har faktiskt ett svar på det också:

Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tåla-
mod med er, eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad utan att alla ska få tid att 
omvända sig. (2 Pet 3:9)

För dem som tar denna inbjudan från Gud på allvar och omvänder sig till Kristus 
kommer hans återkomst att te sig helt annorlunda:

Så blev Kristus offrad en gång [första ankomsten till jorden] för att bära mångas syn-
der. Och han ska träda fram en andra gång [den ännu framtida ankomsten], inte för 
att bära synd utan för att frälsa dem som väntar på honom. (Hebr 9:28)

Det är vid detta tillfälle som de som dött i tro på Kristus kommer att uppväckas. Men 
det finns också de som väntar på Jesus, vilket avslöjar att det kommer att finnas levande 
troende vid Jesu återkomst och att dessa kommer att räddas utan att behöva gå genom 
"mellanstadiet" död. Det är dock inte bara människan utan hela Guds skapelse som 
kommer att frälsas. Tidigt i detta häfte såg vi att skapelsen blivit fördärvad på grund av 
synd, men den kommer att återställas:

Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen… Ändå finns det hopp om att även 
skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen. (Rom 8:20-21)

När kommer allt detta att ske? När kommer Jesus tillbaka för att döma och upprätta? 
Bibeln ger oss flera sätt på vilka denna tidpunkt kan uppskattas, och alla talar för att 
det är mycket snart. Det kan till och med vara så att du, käre läsare, aldrig kommer att 
behöva dö!

Om man inte tror på Bibeln då?
Bilden nedan sammanfattar den bibliska frälsningshistorien och jämför den med en 
materialistisk och evolutionistisk verklighetssyn. Bibelns händelseförlopp utgår från 
Romarbrevet 6:23 längst upp i figuren: Efter att människan skapades skedde ett his
toriskt syndafall som förorsakade det lidande och den död som drabbat världen. Lös
ningen finns i Jesu död och uppståndelse vilket leder till ett framtida hopp om evigt liv.

Å andra sidan, om evolutionen ägt rum så fanns döden under miljontals år innan 
människan trädde in på scenen. Den är till och med nödvändig för att utvecklingen 
ska gå framåt. Döden är inte längre ett resultat av synd vilket degraderar syndafallet till 
en religiös "sanning" som bara finns i fantasin. Men då förloras också grunden för Jesu 
verk. Han är ju lösningen på ett problem – synd och död – och finns inte problemet så 
finns heller inget behov av en lösning. Kvar blir en kristendom utan historisk förank
ring. Kvar blir kristna ord, kristna ritualer och kristna upplevelser, men kvar blir inte 
en skapare som agerat i historien, fortsätter agera och kommer att agera ännu tydligare 
i en snar framtid. Låt oss därför lära av historien, glädjas över Guds tålamod och aldrig 
glömma löftet:

Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. (Rom 8:1)

Rom 6:23:      Syndens lön…       är döden…      men Guds gåva…     är evigt liv
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Bibeln är ingen lärobok i naturvetenskap…
… utan dess främsta syfte är att besvara existentiella frågor om varför vi 
finns till, vem Gud är, vad han vill med våra liv och hur vi blir frälsta. 
Men Bibelns budskap är konkret förankrat i en historisk verklighet. Där
för kan inte dess andliga lärdomar frikopplas från det vi känner till om 
världen från historia och naturvetenskap. 

Detta häfte visar på samstämmigheten mellan Guds frälsningshistoria 
(som vi känner den från Bibeln) och naturen (som vi känner den från 
vetenskaperna). Det visar på Guds syfte med människan, syndens kata
strofala inverkan på hela skapelsen och Guds räddningsplan för båda.

Syftet med häftet är…
• att ära universums Skapare

• att öka tilltron till hans Ord, Bibeln

•  att se människan i ett historiskt perspektiv och därmed förstå hennes 
primära problem

• att presentera Skaparens egen lösning på detta problem.

Önskar du veta mer kontakta…
Lignum / Anders Gärdeborn

Tel. 070995 1010

Epost: lignum@telia.com

Internet: www.gardeborn.se


