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• Lutherska Bekännelsekyrkan är en evange-
lisk luthersk kyrka som tror att Gud har skänkt 
hela världen glädjebudskapet om den förso-
ning som skett i Kristus. Vi tror att Jesus Kris-
tus till sin natur är sann Gud, att han har blivit 
människa för vår skull, levt ett syndfritt liv, lidit 
och dött i vårt ställe och uppstått från de döda. 
Genom tron tar vi emot denna försoning, får 
förlåtelse för våra synder och har löfte om evigt 
liv tillsammans med Gud. Syftet med vår kyrkas 
exi stens är att föra vidare detta glädjebudskap, 
och att samlas kring predikan, dop och natt-
vard för att växa i den tro vi fått av Gud.

• Vår kyrkas tro har en enda grundval, näm-
ligen det Ord som Gud har gett oss i Gamla 
och Nya testamentets heliga skrifter. Det är 
Gud själv som har inspirerat de mänskliga för-
fattarna till Bibelns 66 böcker, och därför ska 
dessa skrifter inte förstås som mänskliga pro-
dukter utan som Guds eget ord. Bibelns ord är 
den enda normen för sann kristen lära. Vi tror 
att Bibeln ska läsas utifrån dess egna anspråk 
och karaktär. Poesi ska läsas som poesi, histo-
ria som historia och så vidare.

• Vi bekänner oss till de lutherska bekännel-
seskrifterna samlade i Konkordieboken från år 
1580, eftersom vi funnit att de helt överens-
stämmer med vår kyrkas enda grundval: 
Bibeln.

• Vår tro är inte ny, utan har funnits i alla tider, 
där människor har tagit till sig Guds ord och 
rättat sig efter det. Eftersom vi har förstått att vi 
är stora syndare inför Gud behöver vi Guds ords 
rena och klara undervisning, där förlåtelse och 
upprättelse skänks åt oss genom förkunnelsen 
av Jesu försoningsverk.

• LBK delar tro och kyrkogemenskap med 
KELK, den Konfessionella evangelisk-lutherska 
konferensen, som består av ett tjugotal kyrkor 
runtom i världen, bland annat Evangelisch- 
Lutherische Freikirche i Tyskland, Evangeli-
cal Lutheran Synod och Wisconsin Evangeli-
cal Lutheran Synod i USA. Tillsammans är vi 
omkring en halv miljon kristna i denna inter-
nationella gemenskap, och det är vår önskan 
att allt fler ska dela vår gemenskap, där Frälsa-
ren Jesus och syndernas förlåtelse alltid står 
i centrum.

Sommaren är här och vi människor mår lite bättre av allt det vackra 
och fina som naturen i så rikt mått bjuder oss på. På skapelsens tredje 
dag sa Gud: Jorden skall frambringa grönska och fröbärande örter. 
Fruktträd, som efter sina slag bär frukt med frö i sig, skall växa upp 
på jorden. Och det skedde så. (1 Mos. 1:3) Kraften i dessa skaparord 
räcker ännu denna sommar. Grönskan med all dess prakt och skönhet 
kommer vi att få njuta av varje vår och sommar. Så länge jorden 
består, skall sådd och skörd, köld och värme, sommar och vinter, dag 
och natt aldrig upphöra. (1 Mos. 8:22)

I detta nummer av Bibel och Bekännelse vill vi lyfta fram Bibelns 
skapelselära som Guds sanna och tillförlitliga ord till oss. Vi litar på 
att Gud inte ljuger i sitt Ord och vi skäms varken för evangelium eller 
för Guds goda skapelse. 

I år uppmärksammas att det är 200 år sedan Charles Darwin föddes. 
Runtom i världen firas Darwinjubileet och hans teorier och forskning 
prisas. Den moderna vetenskapen räknar inte med Gud och en 
skapelse på sex dagar. Evolutionsteorin har upphöjts till en självklar 
sanning. Den upprepas om och om igen i alla möjliga media och i 
skolornas undervisning som om det vore fråga om ett bevisat faktum. 
Man har hittat fossil som anses visa övergångsformer mellan apor och 
människor, nu senast apskelettet Ida som påstås vara 47 miljoner år 
gammalt. Den kristna synen på människan är dock helt annorlunda. 
Gud skapade människan till sin avbild, . . . till man och kvinna 
skapade han dem. (1 Mos. 1:27)

Till det yttre är vår lutherska bekännelsekyrka liten och svag. Den har 
många fiender som på allt sätt vill riva ner och förlöjliga Bibelns klara 
och tydliga budskap. Många krafter vill få oss att lägga ner de andliga 
vapnen. Men låt oss inte förtröttas utan med glädje och frimodighet 
förkunna och sprida Ordet. Vår uppgift är att i tid och otid föra fram 
Bibelns budskap. Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma 
till sanningens kunskap. Det är ett ord att lita på och värt att på allt 
sätt tas emot, att Jesus Kristus har kommit till världen för att frälsa 
syndare. (1 Tim. 1:15) 

Om några veckor har vår kyrka sommarmöte på Hjälmargården för 
att uppmuntra och stödja varandra i vår allra heligaste tro. Knäpp dina 
händer i bön till Gud för dessa dagar. Bed för dem som ska förkunna 
Ordet. Gläd dig över att vi i denna gudsfrånvända tid har en kyrka som 
tror, lär och bekänner det som Gud lär i sitt ord. 

Vi som arbetar med Bibel och Bekännelse vill önska er alla en 
välsignad sommar med vila och avkoppling i den natur som Gud 
genom sitt Ord skapat åt oss!

Ingvar Adriansson 



3

En ljudlös predikan som 
når hela världen
Av Alvar Svenson

I den kristna kyrkan har predikan 
alltid haft en framträdande roll. 
Apostlarna predikade där de drog 
fram och Paulus säger till och 
med: ”Tron kommer av predikan.” 
Också i luthersk tradition har 
gudstjänsten predikan som 
centrum och böner och psalmer 
utgår från det ämne som behandlas 
i predikan. I vår bibeltext får vi 
lyssna till en predikan framställd 
av en mästare i predikokonst, men 
det är en ljudlös predikan. Vi läser 
i Psaltaren 19:2-10:

Himlarna vittnar om Guds 
härlighet, 
himlavalvet förkunnar hans händers 
verk. 
Den ena dagen talar om det för den 
andra, 
den ena natten kungör det för den 
andra, 
utan tal och utan ord,
deras röst hörs inte. 
De når ut över hela jorden, 
deras ord når till världens ände. 
Åt solen har han gjort en hydda i 
dem, 
den är som en brudgum som går ut 
ur sin kammare, 
den gläder sig som en hjälte att löpa 
sin bana. 
Den går upp vid himlens ena ände  
och går sin kretsgång till den andra. 
Ingenting undgår dess hetta. 
HERRENS undervisning är 
fullkomlig, 
den ger själen nytt liv. 
HERRENS vittnesbörd är sant, 
det gör enkla människor visa. 
HERRENS befallningar är rätta,
de ger glädje åt hjärtat. 
Hans bud är klart, 

det upplyser ögonen. 
HERRENS fruktan är ren, 
den består i evighet. 
HERRENS domslut är sanna, 
de är alla rättfärdiga. 

Bön: Herre du som skapat allt 
och lovat höra dina barns böner, 
låt den värld du skapat bli vår 
predikant om din storhet! Låt ditt 
ord ge oss den undervisning som 
skänker oss nytt liv! Amen. 

Vi lever i informationssamhället. 
Vi nås av information från hela 
världen dygnet runt. Med TV 
och internet informeras vi om 
de senaste händelserna från de 
fem världsdelarna inom loppet 
av några minuter. Rymden runt 
oss är fylld av vågor avsedda för 
mottagare med både bild och ljud. 
I företagsvärlden talar man om 
vikten av att informera de anställda 
om företagets affärsideer och 
strategier. Framgångsrika företagare 
är angelägna om information om 
vad som är mode och senaste nytt 
vad gäller teknik och efterfrågan. 
Journalister tävlar om att vara först 
och snabbast med senaste nytt om 
viktiga händelser. Det gäller att ge 
budskapet den rätta utformningen 
och väcka intresse.

Vår psalm visar till en predikan 
med ett speciellt budskap. Där 
står predikanten tyst och låter sitt 
skapelseverk förkunna hans makt 
och majestät. För den som stannar 
upp och ”lyssnar” har denna tysta 
predikan ett viktigt budskap.  Likt 
en predikant står skapelsen framför 
oss och vittnar om Guds härlighet. 
Denna märkliga byggnad visar 
med sin existens till en arkitekt 
och byggmästare med ofattbar 

potential. Vi har i vår omvärld 
många märkliga byggnadsverk. Det 
är byggnader som kan beskrivas 
som konstverk. Samtidigt ska de 
fylla en viss funktion. De ska vara 
vackra att se på och placerade i 
rätt omgivning. Men det finns 
ingenting som kan jämföras med 
himlen, det valv som omger oss. 
Den är i sig ett konstverk men har 
framför allt en funktion som gör 
det möjligt att överhuvudtaget leva 
på jorden. Utanför detta valv finns 
den sol som förser jorden med 
värme, ljus och enorma mängder 
energi.

Solen gör i kombination med 
jordens rotation att det blir dag 
och natt på jorden. Detta fenomen 
är en predikan för oss. Den dag 
som gick igår bär liksom ett 
budskap till den dag som är idag. 
Det är inte ett tal eller ett budskap 
som hörs, men det når från jordens 
ena ände till den andra. På kvällen 
när solen går ner ser det ut som 
om den gömmer sig för oss, för 
att nästa morgon komma ut igen 
med samma kraft, ljus och värme. 
Ingen som lever på jorden kan 
undgå detta fenomen. Också den 
mest avlägsna plats nås av detta 
budskap. I vår psalm beskrivs 
solens upp- och nedgång precis 
som den uppfattas av en betraktare 
på jorden. Den börjar sin 
kretsgång vid den ena änden och 
slutar vid den andra. Den synes gå 
upp i öster och ned i väster. Då har 
den fullgjort sitt verk och natten 
kan komma med vila åt människor 
och djur.

På det sättet är varje dag en 
predikan för oss människor om 
konstruktören av detta sinnrika 
och funktionella byggnadsverk. 
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Ingen del i denna konstruktion får 
falla ur eller drabbas av förslitning 
som gör att den måste bytas ut. 
Allt måste fungera samtidigt och 
uppfylla sin del i systemet. Denne 
predikokonstens mästare ger oss 
varje dag en predikan utan att säga 
ett enda ord och utan att trötta ut 
oss med långdragna redogörelser. 
Vi behöver egentligen bara se 
ut genom fönstret, se upp mot 
himlen och låta predikanten säga 
sitt. Vi kan gå ut och möta solens 
strålar som värmer mot kroppen 
och det är liksom en hälsning från 
byggmästaren själv. En ljudlös 
predikan.

Ingen tvekan om 
att allt detta är ett 
så stort under att vi 
aldrig riktigt förstår 
dess storhet. Denna 
predikan ger oss 
värdefull information 
om Skaparen. Men 
vår psalm slutar inte 
där. Den fortsätter 
med att tala om en 
undervisning som är fullkomlig. 
Nu är det ju inget fel på den 
undervisning som himlavalvet ger, 
som solen ger, som dag och natt 
ger, men den säger inte allt. Han 
som skapat allt detta han har mer 
att säga oss. Och den predikan 
som vi möter i skapelsen skulle 
väcka vårt intresse för mästaren 
bakom verket precis som stora 
konstverk väcker intresse för deras 
mästare. Vem är han som talar till 
oss genom denna tavla? Vem var 
han? Har han gjort fler liknande 
storheter? Och så upptäcker man 
ett budskap bakom konstverkets 
tysta budskap.

Skapelsens ljudlösa predikan 
ackompanjeras av en fullkomlig 
undervisning som är så stark att 
den ger nytt liv åt den som lyssnar. 
Spåren i skapelsen leder oss fram 
till denna fullkomliga undervisning 
som är Skaparens ord, den heliga 
Skrift. Och detta ord vittnar inte 

bara om hans storhet och makt 
utan också om hans väsen som 
kärleksfull och barmhärtig. Det 
är den goda nyheten att Gud sänt 
sin Son som hela världens Frälsare. 
Han blev vår Frälsare från synd 
och död genom att ta allas synd 
på sig och lida straffet för den. 
Våra första föräldrar drog genom  
olydnad mot Gud över oss evigt 
straff, den eviga döden. Denna 
dystra sanning är varje människas 
lott. Ändå behöver vi inte förtvivla. 
Evangeliet lär oss istället att jubla 
och vara glada. Vår synd är sonad, 
döden är besegrad och världen är 

rättfärdigförklarad i 
Kristus. Därför ger 
hans undervisning 
nytt liv, ett liv som 
skiljer sig från det liv 
vi lever här i världen, 
ett liv som består i 
tro och hopp här i 
livet och evig salighet 
hemma hos Gud i 
himlen. Det livet äger 
vi redan här genom 

tron. Jesus säger själv: ”Den som 
tror på mig har övergått från 
döden till livet.” 

Vår synd gör att våra ögon är 
förmörkade, men denna Herrens 
undervisning upplyser ögonen 
säger psalmen. Den ger ett annat 
ljus än solens ljus. Den ger oss 
ett ljus så att vi ser tydligt vad 
alltsammans handlar om. ”Genom 
tron förstår vi att världen har 
skapats genom ett ord från Gud, 
så att det vi ser inte har blivit till 
genom något synligt” (Hebr. 11:3). 
Otron eller förnekelsen av Guds 
undervisning kommer alltid att 
ha sina ”förklaringar” till hur allt 
kommit till. Otron förstår varken 
den tysta, ljudlösa predikan eller 
den predikan som består i ord. 
Otron hör inte den predikan 
som når ända till världens ändar 
eller den predikan som förkunnar 
evangeliet. Det är först genom tron 
vi förstår sammanhangen i Guds 

skapelse. Genom undervisningen 
från hans ord får vi glädje i hjärtat 
och förstår att skapelsen står där 
för vår skull och ger oss det vi 
behöver. Hela skapelsen blir en 
predikan om Skaparen. Han vill 
kalla oss till sitt rike och med sitt 
ord föra oss in i gemenskapen 
med honom och hans Son. Och 
hans domslut är inte orättvisa 
eller bristfälliga utan sanna och 
rättfärdiga. Precis som solens 
och månens ljudlösa predikan 
om dag och natt är sann, är hans 
undervisning i ordet sann. 

Skapelsens vittnesbörd om 
Skaparen är oerhört starkt, men 
ännu starkare hans ord om nåd 
och förlåtelse. Det är endast 
genom Guds ord vi kan lära 
känna honom. ”Detta är evigt 
liv att de känner dig, den ende 
sanne Guden, och den som du 
har sänt, Jesus Kristus” (Joh. 
17:3). Då blir inte skapelsens 
Herre en förskräcklig och hotfull 
Gud utan en nådens och fridens 
Gud, en Gud som vill nå oss med 
evangelium om sin Son som gått i 
döden för oss och köpt oss fria från 
synd och dom. 

Därför: lyssna till den ljudlösa 
predikan om Skaparen, se dig 
omkring! Tänk på att allt detta 
står där för din skull, för att du 
ska förstå vilken stor Skapare du 
har. Låt varje dag bli en lovsång till 
honom som talar till dig och till 
ditt hjärta, som känner dina tankar 
och dina sorger och som förlåter 
dig alla synder. Han har något att 
säga just dig. Lyft dina ögon upp 
mot himlen, se ner på jorden! Varje 
träd, varje blomma, vårens alla 
fåglar, allt liv runt omkring dig, det 
är ditt, det är där för din skull. Låt 
skapelsen föra dig till Skaparens 
ord och hämta den fullkomliga 
kunskapen. Och kom ihåg att 
denna kunskap ger vishet, enkla 
människors vishet. Det är en vishet 
större än all annan vishet eftersom 
den består i evighet. Amen.

Skapelsens 
ljudlösa 
predikan 
ackompanjeras
av en fullkomlig 
undervisning
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Några citat från Anders Gärdeborns bok ”Intelligent 
Skapelsetro”, Bokförlaget XP Media, Handen, 2007:

Uppkomsten av information
”Allt liv består av information. Mycket av 
denna är genetiskt kodad i cellkärnans DNA. 
Information kan dock inte uppstå av sig själv, 
utan måste ha en intelligent upphovsman. 
Om jag vandrar på en sandstrand och finner 
upphöjningar i sanden som formar mönstret ’JAG 
ÄLSKAR HELENE’, så kan jag dra två slutsatser. 
Antingen är det vågorna och sanden som 
slumpmässigt format mönstret eller så innehåller 
mönstret information som någon intelligent 
sändare försöker förmedla. Naturligtvis är den 
senare tolkningen den enda förnuftsmässiga. 
Informationen i livets DNA-strängar har ett 
innehåll och en struktur som gör att man baxnar, 
och den enda vettiga slutsatsen blir därför att det 
har en superintelligent upphovsman” (s. 20f ).

Tron att tiden kan göra underverk
”En av de vanligaste myterna kring 
evolutionsläran är att tiden kan göra underverk. 
Hur pass osannolik en händelse än är, kommer 
den att inträffa bara man försöker tillräckligt 
länge, resonerar man. Detta är dock fel. Vi har 
sett att det finns argument för att ett typiskt 

protein med 410 aminosyror aldrig bildas av 
en slump även om man gör en miljard försök i 
sekunden på lika många ställen som det finns 
elementarpartiklar i universum och håller på lika 
länge som universums antas ha existerat….

Tron på tidens tillräcklighet framkommer i 
myten om ’apan med skrivmaskinen’: Om en 
apa vid en skrivmaskin gör slumpmässiga nedslag 
kommer den till slut, om den ges tillräckligt med 
tid, att ha skrivit Shakespeares samlade verk. Det 
kan verka riktigt men bara till dess man gör en 
numerisk beräkning. Jag använder inte en, utan 
en miljard apor. De skriver snabbt, en miljon 
nedslag per sekund. De behöver inte skriva hela 
Shakespeares verk utan bara en enda fras: ’Att vara 
eller inte vara.’ Då svenska alfabetet innehåller 
31 tecken (inklusive mellanslag och punkt) och 
meningen innehåller 25 tecken, så ger en tämligen 
enkel beräkning att det tar 3 x 10 upphöjt i 14 år 
för aporna att skriva meningen. Om universum 
existerat 13 miljarder år får aporna alltså hålla på 
i tjugo tusen livslängder av universum. Vi talar 
alltså om en miljard apor som gör en miljard 
nedslag i sekunden och som ska skriva en mening 
på futtiga 25 tecken. En mänsklig cell innehåller 
ungefär lika mycket information som 1000 böcker 
med 500 sidor vardera. Det är befängt att tro att 
tiden kan göra sådana underverk!” (s. 81f ).
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U  n  g  d  o  m  s  s  i  d  o  r

Jag förstår av din fråga att den 
skola du har gått på har följt 
grundskolans styrdokument väl. 
Där står det nämligen under 
ämnet biologi att eleven i slutet 
av nionde skolåret skall ”beträf-
fande natur och människa ha 
kunskap om universums, jor-
dens, livets och människans ut-
veckling”. Den här frasen passar 
också väl in på vad som skrivs i 
läroböcker i geografi och his-
toria. I en lärobok i SO kan du 
läsa: ”Forskarna är överens om 
att människan utvecklades från 
förmänniskor för flera miljoner 
år sedan” (SO-S Historia, 2007, 
sid 6). I geografiböcker skriver 
man gärna om ”kol-14-meto-
den” som används för att ålders-
bestämma arkeologiskt material.  
Andra grundämnen, t.ex. uran, 
används för att åldersbestämma 
bergarter. Men man redovisar 
inte vilka förutsättningar som 
gäller för att den här typen av 

mätmetoder ska ge en korrekt 
tidsbestämning. I en geografibok 
drar man helt enkelt slutsatsen: 
Efter mätning av bergarter anser 
forskarna nu att jorden är 4,5 
miljarder år gammal (SO Di-
rekt, Geografi 1, sid 13). 

 
Människans kunskap 
förändras
Lägg märke till de små och 
sällan förekommande fraserna 
”forskarna är överens om”, 
”forskarna anser nu”. De talar 
om för dig att det som läggs 
fram i läroboken inte är någon 
absolut bevisad sanning. Presen-
tationen av universums, livets 
och människans utveckling 
görs utifrån vissa antaganden 
(världens tillkomst ska förklaras 
utan att räkna med gudomligt 
skapande, världen som vi ser 
den idag har kommit till en-
bart genom naturliga processer 
som vi kan observera, världens 

levande varelser har utvecklats 
från enkla livsformer till de mest 
komplicerade under årmiljo-
ner). Andra uttryck som gärna 
används är ”Idag vet vi…” Ett 
sådant uttryck betyder inte att 
det man har kommit fram till är 
ett bevisat faktum. Det betyder 
faktiskt att i morgon vet vi kan-
ske något annat eftersom vi har 
gjort nya fynd och kommit på 
nya tolkningar av fynden.

De här små och korta ut-
trycken för att visa på veten-
skapens osäkerhet drunknar i 
övertygande resonemang, fina 
bilder och diagram som gör att 
det blir svårt för dig som elev 
att vara kritiskt granskande. 
Världen och livet tolkas genom 
evolutionsteorins glasögon på ett 
sätt som gör det svårt att hålla i 
minnet att det faktiskt är tolk-
ningar som presenteras och inte 
själva fakta. 

I skolan får du sällan eller 
aldrig hjälp med att hitta an-
dra tolkningar av fakta än de 
som presenteras i läroböckerna. 
Inte ens dina läroböcker skiljer 
tydligt på vad som är fakta och 
vad som är forskares tolkning av 
dessa fakta. Av skolan får du inte 
några andra glasögon än evolu-
tionsteorin. Vill du finna fakta 
som tyder på skapelse och tolka 
fakta genom kreationistiska 
glasögon måste du leta reda på 
den kunskapen själv.

Skolans 
evolutions
glasögon

Fråga: Jag går i årskurs 9 i grundskolan. Genom 
alla nio åren har jag fått undervisning om evolu-
tionsteorin. Den har vävts in i historia, geografi 
och NO. För det mesta har den i läroböckerna 
beskrivits som bevisad och i stort sett sann. 
Ibland känns det som om jag förnekar min tro 
när jag lär mig evolutionsteorin som förklaring 
på universums tillkomst och livets utveckling. 
Hur ska jag göra?

6
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Kritiskt tänkande
Ändå är ett av syftena med NO-
ämnet att eleven

- utvecklar förmåga att använ-
da naturvetenskapliga kunskaper 
och erfarenheter för att stödja 
sina ställningstaganden,

- utvecklar ett kritiskt och 
konstruktivt förhållningssätt till 
egna och andras resonemang 
med respekt och lyhördhet för 
andras ställningstaganden.

Det betyder att en lärare ska 
bedöma din förmåga att kri-
tiskt granska det du får lära dig 
och din förmåga att lägga fram 
hållbara argument för din egen 
ståndpunkt. Kritik mot evolu-
tionsläran är utbredd och fakta 
och tolkningar av fakta finner 
du i böcker och på hemsidor 
som finns nämnda på annan 
plats i den här tidningen. 

Det som kallas ”faktarutor” 
i en lärobok i skolan är ofta en 
blandning av fakta och värde-
ringar, så läs kritiskt. Sök efter 
andra tolkningar av samma 
fakta. Eftersom förståelse, kritisk 
granskning och resonemang som 
bygger på fakta ska bedömas 
och belönas i ämnet NO ska 
en elev inte behöva vara rädd 
för att komma med tolkningar 
som inte finns i läroboken. Det 
viktiga är att man visar på stöd 
för sin synpunkt. 

Själv har jag frågat många 
NO-lärare om deras inställning 
till evolutionsteorin. I ett fall har 
jag fått svaret att de som tror på 
skapelse är personer som inte 
kan ta till sig ett naturveten-
skapligt arbetssätt och tänkesätt. 
I alla andra fall har jag fått svaret 
att de i sin NO-undervisning 
alltid först betonar att evolu-
tionsläran är en teori och inte ett 
bevisat faktum. De poängterar 
att man inte på ett naturve-
tenskapligt sätt kan VETA om 
evolution eller skapelse är den 
sanna förklaringen till världens 
tillkomst. 

Vetenskap förr
På aposteln Paulus tid fanns 
vetenskapsmän med olika tankar 
om universum. Den världsbild 
som många omfattade brukar 
kallas ”Ptolemaios världsbild” 
och den dominerade ända fram 
till på 1500-talet. Ptolemaios 
trodde att jorden var universums 
centrum och att sol, måne och 
planeter rörde sig runt jorden. 
Andra grekiska vetenskapsmän, 
t.ex. Anaximandros, som levde 
på 500-talet f. Kr. formulerade 
en teori som mer liknar vår syn 
på hur jorden och solen förhåller 
sig till varandra.

Paulus var en lärd man och 
genom sin romerska bildning 
var han säkert bekant med de 
olika världsbilder som presen-
terades av den tidens veten-
skapsmän. Vad sa då Paulus om 
världens tillkomst? ”Genom 
tron förstår vi att världen har 
skapats genom ett ord från Gud, 
så att det vi ser inte har blivit till 
av något synligt” (Hebr 11:3).

Vår tids naturvetenskap 
förkastar den naturliga 
gudskunskapen
Vad säger Paulus om människors 
uppfattningar om världen och 
Gud? ”Det man kan veta om 
Gud är uppenbart bland dem, 
Gud har ju uppenbarat det för 
dem. Ända från världens skapel-
se ses och uppfattas hans osyn-
liga egenskaper, hans eviga makt 
och gudomliga natur genom de 
verk som han har skapat. Därför 
är de utan ursäkt.

Fastän de kände till Gud, 
prisade de honom inte som Gud 
eller tackade honom, utan för-
blindades av sina falska föreställ-
ningar, så att mörkret sänkte sig 
över deras oförståndiga hjärtan. 
De påstod att de var visa, men 
de blev dårar” (Rom 1:19-22). 
Så enligt Bibeln har den som 
inte förstår att den skapade 
världen bär vittnesbörd om Gud 

som den gode och mäktige Ska-
paren väldigt smutsiga glasögon, 
ja, de är rentav blinda.

Kunskap om evolutionsteorin 
är inte detsamma som att 
hålla med
Som elev måste du kunna redo-
göra för den världsbild som be-
skrivs genom evolutionsteorin. 
Men det är inte detsamma som 
att själv tro på den: ”Enligt evo-
lutionsteorin har livet utveck-
lats…” ”De flesta geologer anser 
numera att…” är formuleringar 
som du kan använda för att visa 
att du har tagit till dig innehål-
let i läroboken utan att för den 
skull hålla med. 

Som elev har du rätt att kom-
ma med kritiska synpunkter och 
egna analyser. Det är faktiskt 
ett kriterium för högre betyg: 
”Andra forskare kritiserar evoul-
tionsteorin och menar att…” 
”Ett problem med de radioak-
tiva mätmetoderna är …”. Du 
kan också lyfta fram fakta som 
är lättare att förklara och förstå 
med hjälp av en skapelseteori än 
en evolutionsteori.

Din tro på Bibelns skapelse-
berättelse kan du till slut ändå 
inte bevisa på ett naturveten-
skapligt sätt, lika lite som evolu-
tionsteorin går att bevisa. Du får 
göra som Paulus: ”Genom tron 
förstår vi att världen har ska-
pats genom ett ord från Gud.” 
”Det man kan veta om Gud 
är uppenbart bland dem, Gud 
har ju uppenbarat det för dem. 
Ända från världens skapelse ses 
och uppfattas hans osynliga 
egenskaper, hans eviga makt och 
gudomliga natur genom de verk 
som han har skapat.”

Gunilla Hedkvist 
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Frågor och svar vid korsets fot:

Hur ska vi argumentera för vår 
kreationistiska världsbild?

När du ställde din fråga 
nämnde du att det i år är 
200 år sedan Darwin föddes 
(12 febr. 1809) och att 
evolutionisterna säkert kommer 
att gripa tillfället att slå ett slag 
för sin världsbild. Och så frågar 
du om vi tänker vidta någon 
motåtgärd för att hävda vår 
skapelsetro.

Vårt vittnesbörd innefattar 
ett avvisande av Darwins 
utvecklingslära. När vi 
berättar för världen om vår 
tro får de veta vad vår syn 
på världen grundar sig på. 
Med en persons världsbild 
menas en rad antaganden 
som man har om världens 
och universums tillkomst 
och beskaffenhet och vad en 
människa har för plats och 
uppgift där. En fullt utvecklad 
världsbild ger svar på livets 
viktiga frågor. Den världsbild 
som grundar sig på Darwins 
tankar skiljer sig väldigt mycket 
från den Skriften ger i sin 
skapelseberättelse. Det bör vi 
hjälpa människor att förstå.

Darwins världsbild
Utvecklingsläran utgår ifrån 
att alla iakttagbara händelser 
kan förklaras med naturkrafter. 
Det fysiska universum ses 
som resultat av naturkrafter 
och ingen övernaturlig 
varelse (Gud) eller aktivitet 
(under) har spelat någon roll 
i detta. Utifrån detta primära 
antagande uppstår följande 
världsbild: universum och 
mänskligheten har kommit till 
genom naturliga företeelser och 
det finns verkligen inget annat 
sätt de kan ha kommit till på.

Denna världsbild är helt 

oförenlig med föreställningen 
om en Skapare, om människan 
som skapelsens krona och 
Bibelns sanningar om lag 
och evangelium. I den finns 
ingen synd, inget objektivt 
rätt eller fel och ingen 
Frälsare eller frälsning från 
syndens skuld. Där finns 
ingen rättfärdiggörelse eller 
helgelse som gåvor från Gud, 
bara olika uppfattningar om 
vad som är rätt och fel och 
varför människor handlar så. 
Tillämpningar av teorin om 
det naturliga urvalet på sociala, 
politiska och ekonomiska 
frågor (social darwinism) 
härrör logiskt från en sådan 
världsbild.

Den bibliska världsbilden
En biblisk och kristen 
världsbild utgår ifrån att 
Bibeln är Guds inspirerade och 
auktoritativa uppenbarelse av 
sanningen. Det Bibeln säger 
om naturens och människornas 
ursprung är sant, tillförlitligt 
och tillräckligt. Gud skapade 
himlarna och jorden av 
ingenting på sex dagar och 
människan är skapelsens 
krona. Guds uppenbarelse 
hävdar också sådana begrepp 
som människans syndfullhet, 
återlösningen och frälsningen 
genom Jesus Kristus och 
andligt och evigt liv av 
gudomlig nåd genom tro på 
Kristus.

Denna världsbild, med 
Gud i centrum och Bibeln 
i fokus, kräver inga bevis 
grundade på erfarenhet för att 
skapelseberättelsen ska godtas. 
Gud är enda ögonvittnet 
och han ger en trovärdig 
redogörelse som är tillräcklig 
för oss. Vår världsbild bygger 
på att vi har fullt förtroende för 
den allsmäktige Skaparen och 

vad han berättar för oss när det 
gäller hans skapelse, precis som 
när det gäller återlösningen och 
helgelsen.

Att argumentera för vår 
världsbild
Hur kan vi på bästa sätt 
sprida vår världsbild? En 
del försöker göra det genom 
s.k. ”skapelsevetenskap”, 
ett försök att ”försvara” 
skapelseberättelsen genom 
att visa på det rimliga i vår 
övertygelse eller det orimliga 
i den evolutionistiska 
världsbilden. Andra menar att 
skapelsevetenskap är onödig 
eller rent av motverkar sitt 
eget syfte. Somliga ifrågasätter 
allvarligt om det bibliska 
vittnesbördet (även när det 
gäller syndafloden) på ett 
tillfredsställande sätt förklarar 
observerade geologiska och 
fossila fenomen. Andra 
hänvisar till en rad vittnesbörd 
om att Gud har skapat ett 
universum med en skenbar 
ålder. Åter andra nöjer sig med 
tanken att Gud kan ha skapat 
och grävt ner fossil eller ordnat 
olika lager utan att placera dem 
i tidsföljd.

När vi presenterar 
vår världsbild innefattar 
det vittnesbördet att 
skapelseberättelsen är trovärdig 
trots våra begränsningar att 
förstå hur Gud gjorde det han 
gjorde. Det säkra beviset är 
Guds klara ord. Men centrum 
i vårt vittnesbörd är synd och 
nåd, vårt ansvar inför Skaparen 
och Guds nåderika botemedel 
för vår synd och död, nämligen 
Kristi försoningsoffer som för 
med sig liv nu och för evigt.

Av professor Forrest Bivens, 
Forward in Christ, nr 2-09
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Professorn i fysik vid UMB 
(institutionen för miljö- och 
biovetenskap) utanför Oslo 
Peder A. Tyvand har skrivit en 
bok som hävdar att darwinismen 
är en ohållbar teori. Den heter 
Darwin 200 år – en festbrems 
och är utgiven av Forlaget Origo, 
Herning 2009 (279 sid.). Tyvand 
gör en bred och kritisk genomgång 
av darwinismen och vill därmed 
visa att evolutionsteorin faktiskt 
saknar de flesta kännetecken som 
en sund vetenskaplig teori bör 
ha. Professor Peter Öhrström (dr. 
scient.) skriver att boken ”Darwin 
200 år”  är ”banbrytande i sitt 
nytänkande om Darwins gamla 
teori och dess förhållande till 
vetenskapligt tänkande”. 

Tyvands bok är inte helt 
lättläst eftersom den innehåller 
många facktermer och tekniska 
resonemang, något som en 
vetenskaplig bevisföring kräver. 
En viktig huvudpunkt i Tyvands 
argumentering är att allt liv 
bygger på algoritmer och att alla 
algoritmer förutsätter liv. Jag ska 
försöka förklara vad detta innebär:

Termen algoritm är vanlig 
inom matematiken och 

datavetenskapen. Algoritmer 
avser en rad instruktioner som 
måste utföras i en bestämd 
ordningsföljd. Alla algoritmer 
har minst två hierarkiska 
nivårer: en instruktionsnivå 
och en handlingsnivå där dessa 
instruktioner omsätts i praktiken. 
Livet lever och utvecklas med 
hjälp av de digitala algoritmer som 
förmedlas av DNA-molekylen.

Tyvand använder sig bl.a. av 
följande enkla parallell, en klassisk 
pianosonat. Den har algoritmens 
kännetecken: instruktionsnivån 
utgörs av noterna och 
handlingsnivån spelningen av 
stycket i enlighet med noterna. 
Noterna måste spelas i den ordning 
de är skrivna.

Den algoritmiska vetenskapen 
tog sin början runt 1930 inom 
matematiken, fysiken och 
informatiken. Först nu är biologin 
i färd med att ta till sig denna 
vetenskap. ”Framtidens biologi 
kommer att bli algoritmisk vare sig 
darwinisterna gillar det eller inte”, 
skriver Tyvand.

Icke-liv kan inte skapa liv. Det 
finns inga algoritmer i den döda 
naturen, inte heller i naturlagarna 

för den döda naturen. Livets 
orsaker kan inte vara fattigare 
än livet, skriver Tyvand. Icke-
algoritmiska orsaker kan aldrig 
förklara livet. Darwinismen tar 
för givet att livet har blivit till från 
död materia, men den algoritmiska 
vetenskapen visar oss att denna 
uppfattning är ohållbar. Algoritmer 
och liv förutsätter varande 
ömsesidigt. Därför kan inte livet 
uppstå ur icke-liv. Tron att livet 
kan uppstå spontant från icke-
liv är inte längre en vetenskaplig 
hypotes. Den har blivit en 
religiös tro, en tro som strider 
mot grundläggande algoritmisk 
vetenskap.

Darwinisterna tycks tro att 
deras egen tro inte är en tro utan 
vetande. ”Darwinism kan kallas 
för en religion som försöker hålla 
fast vid att den inte är en religion”, 
skriver Tyvand. ”Utvecklingsläran 
eller darwinismen är inte vetenskap 
i ordets vanliga betydelse.” ”Livets 
algoritmer säger oss att det är tid 
för uppbrott från darwinismens 
tanketvång.”

Seth Erlandsson

Darwinismen avslöjas som ohållbar

En världsbild utan Gud
Ståndpunkten att vetenskapen utesluter Gud påminner om historien om den berusade mannen som letade 
efter sina nycklar under en gatlykta. En hjälpsam vandrare kom då förbi och frågade: ”Är du säker på att det 
var här du tappade nycklarna?”, varpå mannen svarade: ”Nej, det var där borta, men där är det ju för mörkt 
att leta!” Ateistiska forskare står inför ett ännu värre problem – de gör snarast tvärtom! Fumlande i mörkret 
försöker de förklara hela tillvaron utan Gud. Med vetenskapliga medel vill de försöka besvara människans 
samtliga frågor, inklusive den om moral, kärlek och livets mening, men de gör det utan att söka sig in under 
den gatlykta som skulle kunna kasta ett förklarande sken över alltsammans. Den forskare som på förhand har 
bestämt sig för att bara söka information på platser som utesluter Gud kommer att hitta de svar som finns 
tillgängliga där. (Ewert, ”Vem tänder stjärnorna?”, s. 69.)
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Skapelsefrågan är sekundär i förhållande 
till Bibelns huvudbudskap om Jesus Kristus 
och vad han gjort för oss. Det får vi aldrig 
glömma. Men även om skapelsefrågan är 
sekundär så är den inte oviktig, ett påstående 
som jag motiverar utifrån tre punkter:

För det första är den idag allmänt spridda 
tron på att livet är ett resultat av en lång 
utvecklingsprocess ett hinder för många att bli 
kristna. Om man frågar människor varför de 
inte är kristna så svarar många att det beror 
på att evolutionsläran har visat att Bibeln har 
fel. Eftersom ingen i vår tid vill riskera att 
bli ansedd som mindre upplyst måste kristna 
kunna visa att Bibelns skapelseberättelse och 
syndaflodsberättelse på intet sätt motsägs av 
de vetenskapliga fakta vi finner i naturen. 
Vi måste kunna ge svar på människors 
intellektuella frågor, och inte bara möta deras 
emotionella behov. Jesus är och förblir tyvärr 
en stötesten för många människor, men 
kristna får aldrig acceptera att någon annan 
stötesten ligger i vägen som hindrar människor 
att möta Jesus. Utvecklingsläran är idag en 
sådan stötesten.

För det andra är utvecklingsläran oförenlig 
med Bibelns Gud. Om Gud skapat människan 
genom en årmiljoner lång kedja av dödande, 
konkurrens och utslagning av de svagare så 
är han blodtörstig. Om samme Gud, i Jesus, 
besöker oss på jorden och uppmanar oss till 
kärlek och omsorg om de svaga, blir han även 
motsägelsefull. Varför ska jag plötsligt ta hand 
om den svage när hela min existens som art 
beror på att jag tidigare slagit ihjäl honom? 
Och när samme Gud i Bibeln påstår att döden 
är en katastrof som kommit in i skapelsen 
som ett resultat av människans synd, blir 
han också en skojare. Enligt utvecklingsläran 
har ju döden funnits på jorden i miljontals 
år innan människan trädde in på scenen och 
den är både naturlig och nödvändig för att 
människan som art ska ha bildats. Vem vill 

tillbedja och ge sitt liv till en blodtörstig och 
motsägelsefull skojare? Inte jag i alla fall.

Allra minst förlikningsbara blir 
evolutionsläran och Bibeln då de ska förklara 
Jesu verk. I Bibeln kan man läsa att Jesus dog 
i människans ställe för att vi ska slippa detta 
nödvändiga resultat av synd. Vilken uppgift 
har då Jesus i ett evolutionistiskt scenario där 
döden är naturlig och nödvändig? Ingen utom 
eventuellt symbolisk. Evolutionsläran är därför 
fullständigt oförenlig med Bibelns budskap 
om vem Gud är och vad han gjort för oss.

För det tredje kan utvecklingsläran leda 
till en del otäcka etiska konsekvenser. Enligt 
denna lära befinner sig ju allt liv på olika 
utvecklingsnivåer allt från bakterien till 
människan. Naturligtvis är det då osannolikt 
att alla människor hunnit exakt lika långt i 
utvecklingen. Den logiska konsekvensen av 
detta blir att vissa människor befinner sig 
närmare apans och människans gemensamma 
förfader än andra. Rasismen står då om 
hörnet. Tack och lov är det, mig veterligt, få 
som använder utvecklingsläran till försvar 
för rasism, men historiskt har det sett 
annorlunda ut. Hitlertyskland är ett av de 
värsta exemplen. Man använde Darwins teori 
som ursäkt för att försöka utrota vissa grupper 
som man ine ansåg ha hunnit lika långt i 
utvecklingen som den ariska rasen. Vi känner 
alla till de fruktansvärda följderna. Med en 
rysning tänker jag på hur Hitler menade sig 
döda en underlägsen ras. Även om de flesta 
idag förkastar nazism och annan rasism, 
kan jag inte känna mig trygg i att det inte 
dyker upp en ny galning som använder den 
allmänt gällande världsbilden, evolution, som 
förevändning för någon ny typ av elitism.

Anders Gärdeborn i sin bok ”Intelligent 
Skapelsetro” (XP Media 2007), s. 11-12.

Två världsbilder i konflikt
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Exemplen på skapelsens under är otaliga. 
Här följer ett, hämtat ur Per Ewerts bok 
”Vem tänder stjärnorna?” (Authentic 
Media Nordic, Vellinge 2008), s. 19:

En vuxen människa består av cirka 
etthundra tusen miljarder celler. Var och en 
av dem utgör en välstrukturerad industri 
i miniatyrformat. Den information som 
återfinns i DNA-tråden hos en enda cell 
motsvarar texten i en 20 meter lång bokhylla 
– helt fylld med biblar! Om vi kunde knyta 
samman samtliga DNA-trådar i en enda 
kubikcentimeter kroppsvävnad, skulle vi 
få en tråd som sträckte sig hela vägen till 
månen och tillbaka igen – två gånger! 
Uppgifterna är hisnande.
    Den mest förunderliga av kroppens celler 
är den allra första – den befruktade äggcellen 
som så småningom kommer att utvecklas 
till ett litet barn. Denna enda cell är nästan 
obegripligt komplex. Från allra första början 
är den utrustad med all den information 
som behövs för att kunna bygga upp en 
helt ny kropp. Den befruktade äggcellen 
innehåller instruktioner för hur nya celler 
ska produceras, men har dessutom förmågan 
att specialdesigna varje nyproducerad cell 
och ge den en unik arbetsbeskrivning för att 
kunna utföra sin specifika uppgift på just 
sin plats i kroppen. Alla nya celler kommer 
också att ges förmågan att kopiera och byta 
ut sig själva när de har blivit utslitna, en 
process som sedan sker fortlöpande under en 
människas hela liv.

Cellen och livets uppkomst
Ytterligare ett utdrag ur Ewerts bok (s. 
77f ):
På Darwins tid kunde livet trots allt se 
förhållandevis enkelt ut, men den moderna 

forskningen har visat vilka extremt komplexa 
förutsättningar som måste uppfyllas för att 
liv ska kunna uppstå. En levande cell är en 
närmast obegripligt komplicerad maskin 
med ett flertal olika enheter som alla utför 
olika arbetsuppgifter i cellen. Någon arbetar 
med införsel av näring, en annan omvandlar 
näringen till användbar energi, en tredje 
organiserar cellens olika proteiner, en fjärde 
tar hand om processens restprodukter, medan 
ytterligare någon transporterar ut överblivet 
material ur cellen. Och så vidare. En vanlig 
industri-VD har ett smidigt jobb i jämförelse 
med den logistiska planering som behövs för 
att få en enda cell att fungera.
    Varje enhet i cellen är uppbyggd av ett 
antal olika proteiner, vilka i sin tur består 
av sekvenser med långa molekyler som kallas 
aminosyror…. Ett normalt protein består 
av åtminstone hundra aminosyror av tjugo 
olika slag. Problemet är att aminosyrorna 
måste sitta ihop i rätt ordning för att det 
hela ska fungera. Sannolikheten att en sådan 
kedja skulle sättas ihop spontant blir den 
hisnande siffran av 1 på 10 upphöjt i 130. 
En etta med etthundratrettio nollor efter sig! 
Denna siffra är långt, långt större än det 
totala antalet atomer som beräknas finnas i 
universum. Att händelser av detta slag skulle 
uppstå spontant av en ren slump är inte 
bara orimligt, utan i praktiken otänkbart. 
Ytterligare någon förklaring måste till.
    Och det är förstås bara början. Ett enda 
protein gör inget liv. Detta protein måste 
dessutom kompletteras med några andra 
proteiner och övriga delar för att kunna 
bli råmaterialet till den allra enklaste cell. 
Och då har vi inte ens gått in på själva 
informationsinnehållet i cellens DNA-sträng, 
som ändå är det viktigaste av allt!

Skapelsens under
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När sorg vänds till glädje 

Flera ungdomar i LBK har studerat vid 
MLC i New Ulm, Minnesota. Skolan 
tillhör vår systerkyrka WELS och har 
eftergymnasial utbildning för blivande 
präster och lärare. På väg hem för 
sommarferier får Titus och Julius Buelow 
veta att två av deras kamrater varit med 
om en svår bilolycka. Zach omkom 
omedelbart medan Ryan fortfarande levde 
när räddningsmanskapet kom fram. Nästa 
dag kom beskedet att också han dött efter 
att ha hållits vid liv så att hans hjärta kunde 
tas om hand för att rädda någon annans liv. 
Han hade uppgett på körkortet att han var 
villig att donera sina organ. 

Dagen efter olyckan kom ett mail till 
pojkarna och deras kamrater från deras 
fotbollstränare och lärare Paul Koelpin. Det 
är så uppbyggligt att jag gärna vill att Bibel 
och Bekännelses läsare också ska få del av 
det:

Ni har alla hört den tragiska nyheten 
om olyckan som ledde till våra kära 
vänner Zach Moyles och Ryan Zweifels 
död. Skakade försöker vi ta till oss vad 
som hänt. Ingenting ger ett så allvarligt 
perspektiv på livet som tragisk död. 
Sorg och saknad är naturligt när man 
drabbas av svår förlust och djup smärta.
 
Men vi tackar Gud, för vi har hopp. 
Zach och Ryan lever! Gud har räddat 
dem från denna tåredal för att vara 
med honom på den plats han har berett 

för dem. Vid min sista lektion med 
klassen (där Zach var med) berättade 
jag att min favorit bland ”Jag är”-
ställena i Johannesevangeliet är: ”Jag 
är uppståndelsen och livet. Den som 
tror på mig ska leva om han än dör” 
(Joh. 11:25-26). Jag tycker om det 
sammanhang där texten är hämtad – 
berättelsen om hur Lasarus dog och 
blev uppväckt. Det påminner oss också 
om att vi alla ska lämna det här livet 
och dö (”om han än dör”), men nu 
tar vi fasta på evigheten: vi ska leva för 
evigt på grund av att Jesus Kristus har 
besegrat döden. I sin kärleksfulla nåd 
och vishet har Jesus besparat Zach och 
Ryan en del av det lidande vi alla ännu 
måste utstå. Som min 11-årige son 
påminde mig igår kväll när vi fått höra 
om Zachs död: ”Pappa, Zach är där vi 
alla vill vara.” Det betyder att Zach och 
Ryan har ”fullbordat loppet” och vilar 
sig hemma nu, i väntan på oss.

När jag i morse kom till mitt arbetsrum 
såg jag högen med skrivningar på 
skrivbordet. Jag plockade upp Zachs 
prov och läste än en gång hans svar. 
Jag vill låta er ta del av det eftersom 
det ger uttryck för hans trosvisshet. 
Frågan var: ”Vad är enligt evangelierna 
karakteristiskt för den kristna tron?” 
Zach svarade:

”Det viktigaste att komma ihåg när 
det gäller tron är det vi tror på. Det är 
inte tron som sådan som betonas. Tron 
är förtröstan på något annat. Detta 

När sorg vänds till glädje
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andra är det som tron hämtar sin styrka 
från, och för oss kristna är det Kristus. 
Denna syn på tron hjälper oss undvika 
att fokusera på oss själva. Vi kan fastna 
i känslomässiga och psykologiska frågor 
när det gäller tron. Tror jag verkligen 
tillräckligt starkt? Poängen är att styrkan 
inte finns i oss. Trons styrka finns i 
Jesus. Så länge vi griper om Jesus, om 
det så bara är med lillfingernageln, har 
vi Jesu kraft och alla trons välsignelser 
i Honom. Bibeln säger att tro som ett 
senapskorn kan förflytta berg. Det beror 
på att senapskornet inte behöver sköta 
förflyttningen. Det gör Jesus.”

Vilken förtröstansfull och 
Kristuscentrerad bekännelse! Och den 
är vår tröst i sorgen. Fortsätt att be 
för familjerna som drabbats av denna 
olycka att de ska finna frid i evangeliet 
om vår uppståndne Frälsare Jesus 
Kristus. Det är det enda som kan ge 
tröst när livet aldrig mer kommer att 
bli ”normalt”. Till er alla: vår Herre har 
låtit detta hända för att hjälpa er att än 
en gång se hur otroligt värdefullt det är 
att få tjäna Kristus. Det finns inget som 
är viktigare för ett rätt perspektiv på 
livet än Kristi evangelium.

Julius berättar för oss om begravningen:

Det var precis som jag hade 
väntat mig under morgonen före 
begravningsgudstjänsten. Jag kände mig 
ledsen och förvirrad. Jag tror alla kände 
sig som vädret såg ut: det var grått och 
regnigt. Innan gudstjänsten började var 
det många av oss som grät.

Sedan började firandet! Över 2000 
vänner och familjemedlemmar var där 
och fick uppleva hur bördan lyftes av 
när pastor McKenney förmedlade Guds 
budskap till oss. Det kom från Jesaja 

45:15: ”Du är sannerligen en Gud som 
döljer sig, du Israels Gud, du Frälsare.” 
Jag hade letat efter svar som låg dolda 
för mig, svar på frågor om döden 
som gjorde mig helt uppgiven när 
jag inte fann dem, Pastor McKenney 
uppmuntrade oss att hitta vår tröst 
och styrka i Guds uppenbarade löften. 
Han hjälpte oss att ställa frågorna som 
inte har dolda svar, frågor som vände 
våra tårar av sorg till tårar av glädje. 
Flera gånger var jag tvungen att sluta 
sjunga när alla höjde sina röster med 
tacksägelse, i ny visshet om det nya liv 
med Gud som Zach och Ryan bara 
börjat njuta av. I psalmen ”Jag vet att 
min förlossare lever” sammanfattades 
orsaken till att dagen som hade börjat 
i djup sorg slutade med firandet av ett 
välsignat återseende. Han lever och låter 
mig andas varje dag; Han lever och jag 
ska övervinna döden; Han lever för att 
bereda plats för mig; Han lever för att ta 
mig hem till sig. Jag kommer aldrig att 
glömma den dagen och den speciella 
glädjen.

Zachs rum låg mitt emot mitt 
på Martin Luther College. Han 
tillbringade nog för det mesta  mer tid 
i mitt rum än i sitt eget, tillsammans 
med mig och min rumskamrat 
Eric Melso. Vi hade alltid roligt 
tillsammans. Dagen efter olyckan skrev 
Eric ett meddelande på Zachs sida i 
Facebook: ”Jag vet att det förmodligen 
är det sista du vill göra just nu att läsa 
meddelanden på Facebook, men jag 
skulle uppskatta om du sa till Jesus att 
börja ställa i ordning min plats mitt 
emot din så att det kan bli som under 
vår tid i Concord [studenthemmet på 
MLC].” Jag längtar verkligen! 

     
B.E.
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Den konfessionella Lutherska 
konferensen (KELK) är en 
sammanslutning av konfessionella 
lutherska kyrkor i hela världen. 
LBK bildade tillsammans med 
12 andra kyrkor denna unika 
konferens i Tyskland 1993. 
Idag har KELK vuxit till 21 
medlemskyrkor från alla världens 
kontinenter. Vart tredje år samlas 
alla kyrkorna till ett världsmöte, 
senast i fjol i Kiev, Ukraina.

Åren mellan världsmötena 
samlas de europeiska 
medlemskyrkorna till gemensam 
konferens med kristen gemenskap 
genom andakter, bön och sång. Vi 
samlas runt föredrag som utlägger 
Guds ord och som behandlar 
utmaningar vi som lutherska 
kristna möter i dagens Europa. 
Föredragen handlar ofta om de 

speciella utmaningar pastorer har 
i sitt arbete, men även lekmän 
har stor nytta av att lyssna till den 
undervisning som ges och delta i 
den diskussion som följer på varje 
föredrag.

Årets konferens hölls i Riga 
första helgen i maj. Vi var 27 
deltagare från Tjeckien, Ryssland, 
Tyskland, Finland, Norge, 
Sverige, Portugal och Lettland. 
På vandrarhemmet Baltic Inn 
en timmes biltur norr om Riga 
kunde vi efter varje dags arbetspass 
inta rejäl lettisk husmanskost och 
delta i den gemenskap som kan 
betecknas som en försmak av 
himlen. Även om vi kommer från 
så vitt skilda ställen som Sibirien 
och Portugals kust har vi alla 
samma tro och bekännelse. Under 
de informella samtalen bygger vi 

KELK-möte i Riga
upp varandra och ger varandra råd 
och hjälp som kristna bröder. Hela 
konferensen präglas från början till 
slut av den frid vi har som återlösta 
kristna, och samtal, diskussioner 
och tillrättavisning sker med 
värdighet, ödmjukhet och respekt.

I Riga, som under sin storhetstid 
var Sveriges största stad, fick vi 
också uppleva gamla stan i vacker 
vårsol, något som i sig är värt ett 
besök. Efter sex år som ordförande 
avtackades amerikanen Mark 
Grubbs (som i tolv år bott i Plzen 
och arbetat med uppbyggandet 
av vår systerkyrka i Tjeckien). 
Arthur Villares från Portugal valdes 
enhälligt till ny ordförande för 
de kommande tre åren. Nästa års 
Europamöte äger rum 6-8 maj i 
Leipzig, Tyskland. Väl mött!

Ø.E.

Deltagerna vid mötet samlad utanför vandrarhemmet.
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Den kommunistiska diktaturen 
efter andra världskriget har gjort 
att Tjeckien är ett land med 
utbredd ateism. Men där finns en 
liten luthersk kyrka som växte fram 
under 1990-talet med ekonomiskt 
bistånd från Thoughts of Faith 
(numera en del av vår amerikanska 
systerkyrka ELS´ yttre mission) 
och personell hjälp av missionärer 
från USA. 1991 bildades St Paul´s 
församling i Plzen som numera har 
c:a 180 medlemmar. Senare har 
2 små församlingar i närheten av 
Plzen tillkommit.1992 startades 
en luthersk skola som varit till 
stor välsignelse för kyrkan. 1995 
inköptes ett stort hus i centrala 
Plzen. Där finns klassrum 
för de c:a 200 eleverna samt 
gudstjänstlokal för församlingen 
och skolan.

Pastor Mark Grubbs avslutar i 
sommar sin 12-åriga tjänst i Plzen. 
Han kan med tillförsikt lämna 

Prästvigning 
i Tjeckien

över uppdraget som själavårdare åt 
två inhemska unga pastorer, Peter 
Krakora och Martin Vrsecky, som 
efter lång utbildning och pastoral 

träning prästvigdes den 7 juni i år. 
Tacka Gud för dem och tänk på 
dem i era förböner!

B.E.

Martin Vrsecky och Peter Krakora

Länkar och referenser till god 
skapelselitteratur

Internet, svenska sidor 
Föreningen Genesis: www.genesis.nu  
Mats Moléns sajt: www.matsmolen.se  
Krister Renards sajt: www.gluefox.com/skap.shtm  
Rilpedia (wiki som ser Bibeln som faktakälla): 
http://sv.rilpedia.org/wiki/Huvudsida 

Internet, engelskspråkiga sidor 
Creation Ministries International: 
http://creation.com/  
Answers in Genesis: www.answersingenesis.org/  
Institute for Creation Reserarch: www.icr.org/  
Creation Research Society: 
www.creationresearch.org/ 

Intelligent Design, engelskspråkiga sidor  
iscid: http://www.iscid.org/  
Discovery Institute: http://www.discovery.org/  
Access Research Network: www.arn.org 

Skapelseböcker på svenska 
(alla finns på http://webshop.genesis.nu)  
Mats Molén: Vårt Ursprung (faktaspäckad) och 
Livets uppkomst (sammanfattad)  
Anders Gärdeborn: Intelligent Skapelsetro 
(ser frågan både ur Bibliskt och vetenskapligt 
perspektiv)  
Vesa Annala: Skapelsetro, Intelligent design: två 
alternativ till utvecklingsläran (avsedd för lärare)  
Paul Taylor: Dinosauriemysteriet och Bibeln 
(barnbok) 
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Skaparens ord 
har makt

framtiden? Tänker vi att Gud inte vill ta hand 
om oss? Om vi uppfylls av sådana bekymmer 
får vi tänka på hur Gud skapade världen. Kom 
ihåg kraften i Guds ord. Jesus visade den kraften 
när han botade sjuka. Han visade den när han 
uppstod från de döda.

Lasarus uppväcktes från de döda genom 
makten i Jesu ord. Med hög röst ropade han: 
Lasarus, kom ut! (Joh. 11:43). Och Lasarus 
kom levande ut ur sin grav. Jesus kommer att 
tala ord med makt på den yttersta dagen och 
då ska vi uppstå från de döda. Förvåna er inte 
över detta, ty den stund kommer då alla som är 
i gravarna ska höra hans röst och gå ut ur dem 
(Joh. 5:28,29). Gud talar och det blir så. Gud 
skapade världen genom sitt mäktiga ord. Han 
räddar oss från synden, döden och helvetet 
genom samma mäktiga ord.

Gud, vi prisar dig nu och alltid för att ditt 
ord har skapat oss, tar hand om oss varje dag, 
frälser oss och kommer att kalla oss till liv 
igen. Amen.

Ur Praise the Lord, a book of Bible messages

Gud sa: "Varde ljus!" Och det blev ljus. Gud såg att ljuset var gott, 
och han skilde ljuset från mörkret. Gud kallade ljuset för dag, 

och mörkret kallade han natt. Och det blev afton och det blev morgon. 
Det var den första dagen. (1 Mosebok 1:3-5)

En del människor försöker tro på både skapelse 
och evolution. Bibeln säger att Gud skapade 
världen. Skapa betyder här ”att göra någonting 
av ingenting”. Inledningsorden i första 
Moseboken i Bibeln talar om för oss VEM som 
skapade världen, VAD han skapade och HUR 
världen blev skapad. Gud talade mäktiga ord 
och det blev så.

Gud behövde inte en lång tid eller flera 
miljoner år för att göra världen och allt som 
finns där. Han talade mäktiga ord och världen 
blev till. Ty han sa och det blev till, han befallde 
och det stod där (Psaltaren 33:9). För länge sedan 
fanns himlar och en jord som uppstod ur vatten 
och genom vatten, i kraft av Guds ord (2 Petri 
brev 3:5).

Vetskapen om HUR Gud gjorde världen 
och oss ger stor tröst. Hans ord är mäktigt. 
Det betyder att när han säger att våra synder är 
förlåtna så är de förlåtna. Guds ord har skapat 
tro i våra hjärtan. Den Gud som skapade ljuset 
i världen har lyst in i våra hjärtan och berättat 
den goda nyheten om Jesus för oss.

Är vi rädda för vad som ska hända i 


