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Förord 

 

 

I alla tider har det funnits en mer eller mindre öppen konflikt mellan två grund-

läggande verklighetsförklaringar, mellan en materialistisk och en teistisk verk-

lighetsförklaring. I våra dagar kan denna konflikt beskrivas som en konflikt 

mellan utvecklingsläran och skapelsetron. 

I denna korta skrift vill jag ta upp utvecklingsläran och den bibliska skapelse-

tron och undersöka hur de respektive synsätten förklarar verkligheten. I inled-

ningen tar jag upp begreppen "sanning" och "sanningsteorier" för att ge en rat-

ionell grund för ställningstagandet i denna viktiga frågeställning. Jag hoppas 

att du som läser dessa rader finner texten intressanta, får nya insikter och några 

aha-upplevelser.  

 

Kalmar 2016 
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Inledning 
 

 

En kort historik 

REDAN DE GAMLA GREKERNA (århundradena före Kristus) hade två grundläg-

gande världsbilder som levde sida vid sida. På den ena sidan fanns naturfilo-

sofer (materialister) som trodde att allting består av "atomer" (atomer inte i 

modern betydelse). Vattnet var ursubstansen i vilken allt annat har sitt ur-

sprung. Denna världsbild betecknas vanligen som en naturalistisk eller materi-

alistisk världsbild. (Dessa tidiga greker förnekade dock inte gudars existens, 

gudarna hade bara inte någon betydelse i deras världsförklaring.)  

På den andra sidan fanns den religiösa världsuppfattningen där gudarna intog 

en central plats. Världen och allt annat hade skapats av gudarna. Denna världs-

bild brukar betecknas som en teistisk världsbild. ("Teistisk" kommer från det 

grekiska ordet theos, "gud"), alltså en världsbild där Gud/gudar intar en central 

plats. 

Den judekristna traditionen, som för Gamla Testamentets del (som skriftlig 

tradition) är något äldre än de grekiska, avviker radikalt från dessa grekiska 

föreställningar med sin absoluta monoteism (att det finns bara en Gud), men är 

en del av den teistiska traditionen. Ännu äldre teistiska traditioner är mesopo-

tamiska och egyptiska kulturer. 

Hypotetiskt skulle det kunna finnas flera alternativa förklaringar till världens 

och livets tillblivelse, t.ex. att världen alltid funnits. De är dock få som tror på 

detta därför att sakligt stöd för denna idé saknas. Franklin M. Harold skriver - 

när det gäller livets uppkomst - att i "verkligheten finns det bara två möjliga 

förklaringar för livet på jorden: en skapelsehandling utförd av en högre makt 
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eller evolution genom naturliga processer från kosmos råvaror.1 Nils Udden-

berg skriver något liknande: "I grund och botten har det bara presenterats två 

teorier med anspråk på att förklara livet på jorden: skapelseteorin och evolut-

ionsläran - båda i flera olika versioner."2  ̶  I denna skrift kommer jag i fortsätt-

ningen att tala om den kristna världsbilden. 

Innan jag tar på oss uppgiften att beskriva och bedöma vilken av dessa två, 

skapelsetron eller evolutionsteorin som ger den rimligaste förklaringen för de 

frågor jag lyft fram, låt oss ha en kort diskussion om "sanning" och "sannings-

teorier". 

Sanningen 

I NATIONALENCYKLOPEDIN BESKRIVS SANNING på följande sätt:  

sanning, centralt filosofiskt begrepp. Ett objektivt sanningsbegrepp är nödvän-
digt för att undvika relativism och hålla möjligheten öppen att begå misstag: 
utan sanning råder ingen skillnad mellan sken och verklighet. 

I citatet ovan förstår jag hur central sanningen är. Om vi inte hade något ob-

jektivt (oberoende) sanningsbegrepp skulle vi aldrig heller kunna veta vad som 

är sant och falskt, rätt och fel! Citatet antyder att det är möjligt att vi kan veta 

sanningen om verkligheten, om naturen och om människan. Det ofta använda 

uttrycket att "allting är relativt" i betydelsen att vi inte kan veta vad som är 

sanningen, är helt enkelt inte sant och i sig en självmotsägelse eftersom den 

hävdar en absolut sanning; nämligen att allting är relativt! 

Men hur kan man ta reda på vad är sant eller falskt? Här spelar sanningsteori-

erna en viktig roll. 

Det finns flera sanningsteorier men jag tar bara upp en och som jag ansluter 

oss till, korrespondensteorin för sanning. I Nationalencyklopedin (nätupplaga) 

beskrivs den följande: "korrespondensteorin för sanning, filosofisk uppfattning 

enligt vilken en sats är sann om och endast om den stämmer överens med verk-
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ligheten." Ett exempel. "Kalmar är en stad i Sverige". Denna utsaga korrespon-

derar mot verkligheten endast och endast om Kalmar är en stad i Sverige. Ef-

tersom vi vet att Kalmar är en stad i Sverige, är utsagan sann. Den är i en över-

ensstämmelse med verkligheten. 

Vår uppgift blir att pröva om evolutionsteorins och skapelsetrons utsagor gäl-

lande ursprunget korresponderar mot verkligheten, mot fakta i naturen. Ut-

gångspunkten är att de respektive synsätten är överens om fakta i naturen, t.ex. 

att sedimentära berg finns, att fossil är rester att utdöda djur och växter, att 

livsformerna finns etc. jag börjar med att beskriva utvecklingsläran och sedan 

prövar dem mot fakta i naturen. Därefter gör jag likadant med skapelsetron. 
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1. Utvecklingsläran 

 

 

Den naturalistiska verklighetsuppfattningen  

UTVECKLINGSLÄRAN UTGÅR FRÅN EN naturalistisk verklighetsuppfattning. 

Den naturalistiska verklighetsuppfattningen är monistisk ("monistisk" kommer 

från latinets mono, "ett", ”en”). Verkligheten består bara av materia och energi. 

Det finns ingen Gud/gud/gudar. Världen har blivit till av en ren händelse. 

Denna verklighet är evolutionär. Allting är under evolutionär förändring. 

I den naturalistiska verklighetsuppfattningen finns inget moraliskt gott eller 

ont. Naturen är amoralisk, varken god eller ond. Naturen bara är. Människan 

är inte mer än en biologisk varelse, och "biologin", som Nils Uddenberg har 

uttryckt det, "kan...inte ge svar på vad som är rätt och vad som är orätt ur mo-

ralisk synpunkt."3 Detta beror på att i den evolutionära föreställningsvärlden är 

etik och moral inte verkliga utan illusionistiska. Michael Ruse och Edward 

Wilsson skriver att  

[m]oral, eller strikt talat vår tro på moral, är bara en anpassning för att främja 
vår reproduktivitet. Alltså grunden för etik ligger inte i Guds vilja eller i evolut-
ionens metafysiska rötter eller i någon del av universums ramverk. I en viss 
mening är etik, så som vi förstår den, en illusion lurad på oss av våra gener för 
att få oss att samarbeta... etik är den mänskliga rasens delade illusion.4 

I Darwins hand förvandlades det onda i den levande naturen till en skapande 

kraft. I slutet av sin berömda bok skriver han: "Det mest upphöjda vi alls kan 

föreställa oss [är att] de högre djurens tillkomst, är alltså en direkt följd av detta 

krig i naturen, av hunger och död."5 
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Utvecklingsläran och dess världsbild 

Utvecklingslärans världsbild har sin utgångspunkt i dess verklighetsuppfatt-

ning. Universum började i den" stora smällen", "big bang". Utifrån denna "hän-

delse" började universum expandera. I början var universum ett homogent 

"moln" som bestod av lätta ämnen. Så småningom bildas tyngre ämnen, senare 

stjärnor, galaxer och till slut vårt solsystem. Livet på jorden uppstår genom 

kemiska reaktioner och utvecklas till den mångfald av liv vi finner på jorden.  

Tron på en biologisk evolution utgör kärnan i den naturalistiska världsbilden 

(figuren ovan). Organismer har blivit till från "det första livet" huvudsakligen 

genom de mekanismer Charles Darwin lade fram. Nationalencyklopedin be-

skriver detta på följande sätt: ”Nyckeln i denna process var det naturliga urva-

let, dvs. i kampen för tillvaron överlevde den som var bäst anpassad till en viss 

miljö. Individens anlag överfördes till avkomman, och efter många generat-

ioner var hela arten bättre anpassad."  

Big bang teorin är den moderna människans tolkning av universums uppkomst. Den försöker 
svara på frågan ”varifrån”? Och kan därmed betraktas som en ursprungsmyt. 
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Charles Darwin  

Vanligtvis brukar man betrakta Charles Darwin (1809 - 1882) som fadern till 

den moderna utvecklingsläran. Hans berömda 

bok Om arternas uppkomst kom ut 1859 och har 

sedan dess betraktats som en av de viktigaste 

böcker som någonsin skrivits. 

Grunden för Darwins utvecklingstanke lades 

dock några årtionden tidigare genom den nya 

geologin. James Hutton (1726 - 1797) och Char-

les Lyell (1797 - 1875) förde fram idén om att 

jorden aldrig har 

drabbats av några 

katastrofer. Jordens geologihistoria måste tolkas 

utifrån det som sker idag. "Nuet är nyckeln till det 

förgångna" blev den rådande principen. Utifrån 

denna princip försökte man sedan beskriva jordens 

geologi och härleda dess ålder. Man visste att stora 

områden i England (där Hutton och Lyell levde 

och gjorde sina obser-

vationer) var täckta av 

sedimentära bergarter 

och insåg snart att sediment hade bildats under vat-

tenpåverkan. Frågan var att försöka bestämma hur 

och hur snabbt sediment bildas. Eftersom sedimen-

tation i dag är en långsam process, kom man till slut-

satsen att bildandet av tjocka avlagringar måste ha 

tagit eoner att bildas. Slutsatsen som man drog från 

detta var att jorden är mycket äldre än vad den bibliska tidsangivelsen medgav. 

Den nya geologin öppnade vägen för Darwins tidskrävande evolution. Darwins 

teori var/är enkel. Organismer föder nya organismer och under denna process 



 

- 14 - 

 

uppstår variationer. I dag tror man att den yttersta källan till variationer är mu-

tationer. "Uppkomst av ny variation i arvsanlagen, mutationer, är dock grund-

läggande för evolutionen på längre sikt", skriver man Nationalencyklopedin 

(nätupplaga under "evolution"). Om variationer är fördelaktiga för organismen 

kan det naturliga urvalet främja dessa och under en lång tid kan nya variationer 

leda till helt nya arter. Från dessa nya arter har sedan de högre taxonomiska 

kategorierna av organismer uppstått. "Det naturliga urvalet" beskriver Darwin 

som "bevarande av gynnsamma förändringar, samtidigt som de skadliga slås 

ut, som jag kallar det naturliga urvalet."6 Något senare beskriver han urvalet 

som "en stor allmän lag, som leder till ett framåtskridande för alla organismer 

Med hjälp av denna illustration ville Darwin visa hur arterna utvecklas. Under långa tidspe-
rioder skulle små förändringar inom en art leda till nya arter. I dag vet vi att Darwin hade fel. 
Man har aldrig observerad någon artbildning. Daniel Dennett skriver: ”Artutveckling tycks för 
närvarande ha en märklig egenskap; du kan inte se den äga rum! Först efteråt kan du upp-
täcka att den har ägt rum.” Darwins Dangerous Idea, 1995, s. 96. 
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─ den lag nämligen som säger till allt liv: föröka er, förändra er, låt de starkaste 

överleva och de svagaste dö."7  

Eftersom utvecklingsläran sägs vara en vetenskaplig teori borde man finna en 

enkel beskrivning för en sådan teori. Faktum är dock att det inte finns någon 

entydig definition eller beskrivning av evolutionsteorin! På en webbsida besk-

rivs evolutionsteorin på följande sätt: "Evolutionsteorin är en vetenskaplig te-

ori som förklarar evolutionen."8 Denna definition är dock helt värdelös. Man 

I dag delar man livets i tre stora grupper, arkéer (organismer utan cellkärna och organeller), 
bakterier (som liknar arkéer men som bl.a. har annorlunda cellmembran) och eukaryoter som 
skiljer sig från de två övriga bl.a. genom att de har en cellkärna i innesluten i en membran. Fi-
guren ovan illustrerar en modern evolutionsträd (kallas för kladogram). Varje grenpunkt före-
ställer den sista gemensamma förfadern. Denna är dock okänd (har aldrig hittats) och bygger 
på en statistisk metod. Metodens syfte är att försöka med hjälp av molekylär data upprätta det 
mest sannolika sambandet mellan olika grupper som finns med i analysen. 
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vill definiera det som redan 

finns i det man vill definiera! 

"Evolutionsteorin... förklarar 

evolution." Det är samma sak 

om man säger att "rödhårighet 

förklarar rödhårighet". Denna 

utsaga säger ingenting om hur 

rödhåriga har blivit rödhåriga! 

I en annan beskrivning av evo-

lutionsteorin (också på internet, 

hämtat från en lärobok) skriver 

man: "Inom biologin är evolut-

ion en teori som förklarar hur 

olika livsformer har uppstått 

och utvecklats."9 Denna definit-

ion är innehållsmässigt lika den 

föregående. Evolutionsteorin 

används för att "förklara hur 

olika livsformer har uppstått 

och utvecklats". Evolution an-

vänds i båda beskrivningarna 

som förklaring till utveckling.  

När vi prövar utvecklingslärans 

påståenden är det viktigt att 

komma ihåg att evolutionister 

hävdar att evolutionsteorin är en 

vetenskaplig (se citat ovan, not 

8) teori. I vetenskapens natur ingår observationer och tester. Detta gör att vi 

kan förvänta oss vetenskapliga (eller snarare sakliga) svar till de påståenden 

Figuren ovan illustrera hur svårt det är att ”skapa” 
funktionsdugliga övergångsformer mellan organ-
ismer. Varje propell utgör sin egen ”art”. 
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evolutionsteorin gör. Om teorin inte kan bekräftas med hjälp av observationer 

eller tester, faller teorin. Svein SjØberg skriver:  

En god naturvetenskaplig teori ska... ha förmåga att ge prediktion, dvs. att för-
utsäga nya fenomen eller nya egenskaper hos verkligheten. Naturvetenskapen 
ska kunna säga vad som kommer att hända under vissa omständigheter. 
Många hävdar att just förmågan att kunna ge förutsägelser som man kan kon-
trollera riktigheten av är det som kännetecknar vetenskapen - och som skiljer 
vetenskap från icke-vetenskap.10  

 

Den moderna utvecklingsläran 

Den moderna utvecklingsläran kan beskrivas på följande punkter: 

1. Livet uppstod för ca 3,5 miljarder år sedan som ett resultat av ke-

miska processer i livlös materia. 

2. Alla levande organismer har ett gemensamt ursprung i LUCA 

(LUCA = Last Universal Common Ancestor). 

3. De grundläggande livsformerna uppstod under den s.k. kambriska 

explosionen för ca 550 miljoner år sedan. 

4. Människan har utvecklats från en aplik varelse. 

5. Jordens geologihistoria präglas av katastrofer och av långa, lugna pe-

rioder. 

 

Håller utvecklingsläran? 

LÅT OSS NU "TESTA" OM utvecklingslärans påståenden om de korresponderar 

mot verkligheten. 

"Livet uppstod för ca 3,5 miljarder år sedan som ett resultat av kemiska pro-

cesser i livlös materia " 
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Detta är ett av de grundläggande påståendena inom evolutionsteorin, men sak-

ligt stöd för påståendet har uteblivit. En grupp forskare vid Karolinska institu-

tet skriver: "Vi kommer aldrig att kunna ge ett fullständigt svar på frågan hur 

livet uppstod och vad det första livet var."11 Franklin Harold skriver att all den 

litteratur som har skrivits om livets uppkomst "kan inte övertyga mig att vi 

skulle vara närmare lösningen nu än pionjärer för sjuttio år sedan" och "än så 

länge har ingen teori tillfredställande [kunnat] förklara livets uppkomst."12 På 

grund av detta lämnar Harold (motvilligt) dörren öppen för möjligheten att li-

vet skulle ha kommit från yttre rymden till jorden 13 (en idé som Francis Cricks, 

nobelpristagare i medicin, och Leslie Orgels lade fram 197314). 

Föreställningar att livet skulle ha uppstått i livlös materia har sedan länge visat 

sig vara fel. Francesco Redis (1626-1697) och Louis Pasteurs (1822-1895) 

klassiska experiment avgjorde den frågan en gång för alla. Detta sakernas till-

stånd bekymrar forskare. "Livets säregenhet", skriver Harold,  

är innesluten i en av biologins axiom, nämligen att varje cell kommer från fö-
regående cell, och det inte finns någon spontan uppkomst, aldrig. Antagandet 
att livet för länge sedan uppstod från den livlösa världen tvingar oss att kon-
fronteras med motsägelsen att livet är en del av fysik och kemi, och åtskilt från 
dem. Det är inte att undra på att frågan om livets uppkomst har blivit så obe-
kväm, ett svart hål i hjärtat av vår vetenskap.15  

Ur naturvetenskaplig synpunkt är livets uppkomst lika olöst som den alltid va-

rit.  

Vi har vetat länge att livet förs vidare genom processer som är karakteristiska 

just för livet, t.ex. ämnesomsättning och självkopiering. Hur detta självkopie-

ringsmaskineri skulle ha uppstått av sig självt är ett mysterium för veten-

skapen. Till detta kommer uppkomsten av den biologiska (genetiska) inform-

ationen. Information är en icke-materiell entitet. Information behöver också 

tolkas (översättas) för att den ska bli meningsfull. Harold skriver att "uppkoms-

ten av detta översättningssystem, kan man hävda, är det mest centrala och svår-

aste problemet i studiet av livets uppkomst."16 
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Evolutionsteorin faller här. Den försöker förklara livets uppkomst genom na-

turalistiska processer och vet samtidigt att detta är i total kollisionskurs mot det 

vi vet om livet. Man kan tro på livets spontana uppkomst, men denna tro är 

ingenting annat än önsketänkande. Grunden till denna tro är viljan att utesluta 

det enda alternativet, som också Harold nämner, en gudomlig skapelse. Harold 

skriver, att "det egentligen finns bara två möjliga förklaringar till livets existens 

på jorden: skapelse genom en högre makt eller evolution från kosmos råvaror 

genom naturliga orsaker."17 Men det första alternativet "är uteslutet a priori 

("på förhand")", eftersom "forskare måste tillskriva övergången från kemi till 

biologi till någon form av en icke-styrd evolution."18 

”Ursoppa” antas ha bildats under jordens tidiga historia i oceanmängder. Faktum är dock att 
man aldrig funnit ett spår av den. 



 

- 20 - 

 

Man vet också idag att man aldrig funnit ett spår av det s.k. "ursoppa", (se figur 

ovan) som med all sannolikhet borde kunna upptäckas någonstans på jorden. 

Michal Denton skriver:  

”Existensen av ursoppa är avgörande för hela schemat… Om den traditionella 
berättelsen är sann, måste det därför under miljoner år ha existerat en rik 
blandning av organiska beståndsdelar i de tidiga oceanerna och något av detta 
material måste sannolikt ha ansamlats i sediment som bildades under dessa 
avlägsna tider.  
Faktum är att sten från den tiden har undersökts och inte i någon av dem har 
man hittat några som helst spår av organiska sammansättningar… Tänk på 
vilket sätt man, och i så många diskussioner hänvisar till ursoppa som om den 
vore fastlagd verklighet, och det kommer kanske som en chock att upptäcka 
att det inte finns några som helst positiva tecken för dess existens.”19 (Kursiv 
min) 

 
Noam Lahav skriver: 

”Genom att ifrågasätta antagandet av en reducerande atmosfär ifrågasätter vi 
därmed själva existensen av ’ursoppa’, med dess innehåll av biologiskt viktiga 
komponenter. Men än så länge har inga geokemiska indicier av ursoppans ex-
istens kommit fram.”20 (Kursiv min) 

 

"Alla levande organismer har ett gemensamt ursprung i LUCA" 

Denna utsaga är omöjlig att pröva mot verkligheten. Man placerar LUCA till 

tiden strax efter livets uppkomst, för ca 3,5 miljarder år sedan. Eftersom man 

tror att LUCA har funnits, söker man med fossila bevis för att bekräfta 

LUCA:s existens. Men att söka fossila rester av en organism (även om man 

inte nödvändigtvis menar en enstaka organism utan kanske en koloni av org-

anismer) i bakterie storlek är en mastodont uppgift. Det är ungefär som att söka 

efter en fotboll (som man inte ens vet om den finns!) i en galax med flera 

hundra miljarder stjärnor. Det är tron på evolution som förutsätter en gemen-

sam "urform" för allt liv. LUCA är ren tankekonstruktion. Evolutionsteorin 

faller här! 
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"De grundläggande livsformerna uppstod under den s.k. kambriska explos-

ionen för ca 550 miljoner år sedan" 

I sak är det rätt att ivsformerna visar sig plötsligt i kambriska avlagringar. (Se 

figuren här nedan) Från detta faktum uppstår fyra viktiga frågor. Den första 

och grundläggande är: vad vittnar fossil om? Den andra gäller åldern, den 

tredje hur fossil blev till, och den fjärde vilka livsformer som är presenterade i 

kambriska avlagringar? Enligt evolutionsteorin omfattar kambrium tiden från 

ca 550 miljoner år till ca 480 miljoner år sedan. 

När det gäller den första frågan har vi bara ett svar: Fossil är rester av utdöda 

djur och växter, ingenting mer och ingenting mindre. I Nationalencyklopedin  

 (nätupplaga) kan vi läsa följande om fossil: "fossil (av latin foʹssilis ’upp-

grävd’, ’utgrävd’, ’grävd’), petrifikat, förstening, lämning eller avtryck av en 

Med den ”kambriska explosionen av liv” syftar man till det faktum att alla huvudgrupperna av 
liv uppstår samtidigt. Mellan dessa huvudgrupper finns inga övergångsformer. 
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organism (eller spår av dess verksamhet, spårfossil) som begravts och bevarats 

genom naturens försorg." När man sedan börjar ställa de övriga frågor som jag 

nämner ovan, börjar man spekulera. 

När det gäller den andra frågan, att bestämma åldern på fossil, är den mycket 

mer komplicerad. Det är nämligen så att fossil i sig oftast inte går att åldersbe-

stämma.  

Jag skrev tidigare ovan om James Huttons och Charles Lyells insatser i försö-

ket att åldersbestämma jordens bergarter. I början av 1800-talet började man (i 

England) namnge olika geologiska system. Kambrium fick sitt namn från ett 

specifikt geologisk system i nordvästra delen av Wales.21 När man hade be-

skrivit kambrium kunde man sedan identifiera för kambrium karakteristiska  

Avlagringar också på annat håll. Man beskrev 

också för det kambriska systemet typiska fos-

sil och då fick man två ledtrådar för att identi-

fiera kambriska avlagringar, själva berggrun-

den och fossilinnehåll (var av det senare har 

fått allt större betydelse, som kallas för ledfos-

sil). Don Eicher och Lee McAlester skriver: 

"Den geologiska tidskalan grundar sig på det 

skiftande fossilinnehållet som man finner i se-

dimentära bergarter."22 Det fossila materialet 

och inte heller sedimentära avlagringar ger 

några som helst ledtrådar i absoluta siffror när 

de bildades. Fortfarande brottades man med 

frågan att kunna åldersbestämma avlagringar och fossil i absoluta årtal. Upp-

täckten av radioaktivitet i slutet av 1800-talet gav en ny möjlighet till detta. 

Radiometrisk åldersbestämning grundar sig på det faktum att vissa ämnen är 

radioaktiva. Genom radioaktivitet sönderfaller ett ämne (isotop) till ett annat. 

Trilobit. Fossil talar om död och 
förintelse och har ingenting med 
biologisk utveckling att göra. 
Fossil kan bäst förklaras utifrån 
den bibliska flodkatastrofen. 
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Olika isotoper sönderfaller med olika hastigheter. Genom att jämföra relat-

ionen mellan två isotoper (mellan föräldraisotop och dotterisotop) i ett ämne 

kan man bestämma åldersskillnaden 

mellan dem om man känner till hastig-

heten i sönderfallsprocessen (halve-

ringstiden, dvs. hur snabbt hälften av 

den ursprungliga isotopen har övergått 

till dotterisotoper). Metoden kan huvud-

sakligen användas för att åldersbe-

stämma magmatiska (vulkaniska) 

bergarter. 

Metoden låter enkel och säker. Så är 

dock inte fallet. Det finns flera osäker-

hetsfaktorer. Den första är att försäkra 

sig om att materialet man åldersbestäm-

mer har börjat "ticka" i nolläget, dvs. att 

materian man åldersbestämmer inte har 

förändrats sedan den bildades, dvs. det 

handlar om ett slutet system. "Olyckligt-

vis", skriver Steven Stanley, "är fallet 

inte alltid så. Sten kan faktiskt både ta 

emot och förlora atomer."23 Om detta har 

skett är naturligtvis svårt att veta. Men 

om så har skett och materialet har fått yt-

terligare atomer utifrån, i så fall visar alla 

mätningar för låga åldrar. Å andra sidan, 

om materialet har förlorat atomer, på an-

nat sätt en genom sönderfall, får man för 

höga åldrar. 

Radiometrisk datering grundar sig på 
radioaktiva ämnets sönderfall. Man 
räknar hur lång tid det tar att hälften 
av ämnet isotoper sönderfaller till dot-
ter isotoper. Metoden är dock osäker 
(som det förklaras i texten). Timglasen 
illustrerar principen. 



 

- 24 - 

 

En av processer i berggrunden som kan påverka mätningar är vattenflödena 

(som Stanley nämner). Ett annat problem är upphettning av berg som kan "noll-

ställa" radioaktiva klockor.  Stanley skriver att "även om radiometriska date- 

ringar ge oss en specifik typ av geologisk tidskala - en absolut tidskala, en som 

är grundad på år - grundar sig ändå de flesta geologiska korrelationerna på 

fossila material. Detta är sant inte bara därför att fossil förekommer oftare är 

radioaktiva element i sedimentära 

bergarter, men också därför att 

analys av fossil tillåter en större 

noggrannhet."24 I praktiken bety-

der detta följande: om man hittar 

radioaktiva ämnen i fossilbärande 

avlagringar och daterar avlagring-

arnas absoluta ålder, lutar man sig 

ändå på det fossila materialet, om 

den radioaktiva dateringen visar 

helt andra siffror. Man "vet" ju av 

fossil hur gammalt en bergart är 

eftersom fossil används som led i 

försöket att åldersbestämma av-

lagringar. 

Stanley skriver att denna  

teknik inte kan användas för alla sedi-

mentära bergarter därför att de mine-

raler stenen består av antingen inte är 

radioaktiva eller består av gamla par-

tiklar som har transporterats med vat-

ten in i avlagringar som är mycket 

yngre än dessa partiklar. Men trots detta kan ibland åldern för dessa svårda-

Fossila träd som skär genom flera avlagringar 
vittnar om att katastrofala händelser under jor-
dens historia har ägt rum. Trädstammarna skulle 
ha ruttnat bort om avlagringen hade tagit hund-
ratusentals- och miljoner år. 



 

- 25 - 

 

terbara avlagringar bestämmas från kristalliserade berg som ligger i omedel-

bar närhet - som lava som har trängt in i sedimentära bassänger, eller granit 

som har formats som intrång i nybildat sediment av flytande magma.25  

Problematiken med radioklockor är uppenbart när vi vet att storskaliga, geolo- 

giska förändringar, har ägt rum under jordens historia.  

Den andra frågan handlar om bildandet av fossil. Den traditionella förklaringen 

har varit att fossilbildningen är en långsam process som tar lång tid. I dag vet 

vi dock att denna förståelse är felaktig. I Nationalencyklopedin (nätupplaga) 

I bildtexten antyder författarna att Kvastfeningen var en föregångare till den ”fyrbenta fisken”, 
Ichtyostega. I figuren avbildar man Kvastfeningen (till vänster) som om den skulle haft rudimen-
tära ”ben”. ”Benen” pekar nedåt och sedan snett framåt. Verkligheten är att Kvastfeningen var 
en fisk som vilken fisk som helst. Överst i figuren har jag lagt en bild på en levande Kvastfening. 
Den har inga ben utan fenor som alla andra fiskar. Fenorna pekar inte snett nedåt och framåt. 
Evolutionisterna har tendensen att se det som inte finns och skapa illustrationer för att övertyga 
sig själv och läsaren om evolutionens sanning. Innan den första Kvastfeningen fångades av fis-
kare 1938 (utanför Madagaskars kust) trodde evolutionisterna att den hade dött ut för ca 65 
miljoner år sedan. 
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skriver man följande om fossilbildning: "Sannolikheten för att en organism 

skall bevaras som fossil är utomordentligt liten, eftersom naturens kretslopp 

kräver omsättning av döda djurs och växters beståndsdelar. Fossilbildning, fos-

silisering, innebär alltså undantag från det normala." (Sista kursiv vår) 

Idag är geologer för de mesta övertygade om att jordens historia har kantats av 

katastrofer. Uttrycket som används är massdöd då stora grupper av organismer 

dött under katastrofala omständigheter. Orsaken till dessa har man sökt i jor-

dens geologi, i meteoritnedslag, i snabba förändringar i jordens klimat, i för-

ändringar i havsvattennivåer, etc., men, som Steven Stanley säger "är orsa-

kerna till massdöden allt annat än klarlagda."26 Jag återkommer till denna 

fråga.  

När det gäller kambriska fossil, vet vi att de utgörs av organismer som levt i 

havsmiljöer. Det finns inga fossila rester av landlevande djur i kambriska av-

lagringar. Enligt utvecklingsläran beror detta på att landdjuren ännu inte hade 

utvecklats. Men detta är att argument som uppstår ur själva tron på evolution. 

Om jorden idag skulle drabbas av en omfattande flodkatastrof med stor tsu-

nami som följd skulle organismer som lever i havsmiljöer först bli begravda 

och först därefter organismer som lever i andra miljöer.  

De kambriska fossilen tyder mycket klart på att de begravdes under katastro-

fala förhållanden. Bevarandet av mjuka delar tyder på detta. Erwing och Va-

lentine skriver att "många grupper som först framträder bland organismer var 

djur som bestod bara av mjuka kroppsdelar och kan bli begravda endast under 

omständigheter som avviker från de normala." Och senare att "mängder av 

sand, som kom i rörelse genom stormar, begravde levande organismer och där-

med bevarade ett ögonblicks bild av dem."27  

Evolutionsteorin håller så länge den erkänner att den kambriska massdöden 

ägde rum snabbt och under katastrofala förhållanden. Att tolka kambrisk mass-

död evolutionärt är inte längre vetenskap utan spekulationer som utgår ifrån 

själva tron på evolution. 
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Levande fossil 

En av de stora frågor som evolutionister behöver svara på är de s.k. levande 

fossil, dvs. fossil man trott har varit utdöda för tiotals och hundratals miljoner 

år sedan. Det mest extrema fallet är encelliga organismer. "Prokaryoter"(encel- 

liga organismer), skriver Harold, " har under de senaste tre miljarder år förbli-

vit förvånansvärd enkla i sin komplexitet och inte speciellt mer utvecklade än 

deras fossila föregångare i stenar från arkeikum."28 Detsamma gäller cyano-

bakterier som evolutionisterna tror uppstod för ca 

1,8 - 2 miljarder år sedan. Harold skriver att man 

har funnit fossila cyanobakterier i Sibirien och i 

den arktiska delen av Kanada som "verkar vara 

identiska med moderna cyanobakterier."29 Robert 

M. Hazen skriver om samma fossil att "de ser ut 

precis som deras nulevande motsvarigheter."30 

Mer kända levande fossil är latimeria, en fisk som 

man trodde hade dött ut för ca 65 miljoner år sedan, 

men som fiskare utanför Östafrikas kust 1938 fång-

ade upp för första gången.31  

Det finns många fler exempel av levande fossil 

men dessa räcker som exempel. Frågan som upp-

står är naturligtvis: om evolutionen är sann och organismer har utvecklats un-

der årmiljonernas och årmiljardernas gång, hur har vissa organ- ismer i princip 

förblivit oförändrade? En del - kanske cyanobakterier - har blivit människor 

(och alla andra djur och växter) medan andra cyanobakterier har förblivit cya-

nobakterier! Det är något fundamentalt fel med utvecklingsläran. Det uppen-

bara felet handlar om tiden.  

 

"Människan har utvecklats från en aplik varelse" 

Argument för människans utveckling hämtar man främst från fossil, från mo-

lekylärbiologi och från de yttre likheter (homologi) som finns mellan organ- 

Det finns många s.k. le-
vande fossil. Kristallbåt 
(nautilus profile) är en av 
dem. Den har inte ändrats 
sig sedan den först uppträ-
der som fossil för ca 500 
miljoner år sedan enligt den 
evolutionistiska tidskalan. 



 

- 28 - 

 

ismer. Henry Gee skriver dock att "de enda direkta indicier vi har om det för-

gångna är fossil."32 Otaliga böcker har skrivits om de fossila fynd som använts 

som "stöd" för människans förmodade evolution. Här tar jag upp de mer prin-

cipiella frågorna kring resonemanget. 

För det första är det själva tron på evolution som ligger som grund för all tolk-

ning av fossila material Resonemanget går ungefär på följande sätt: Man tror 

på människans  b i o l o g i s k a  härstamning från en aplik föregångare som 

antas har levt för flera miljoner år sedan. För 

att finna stöd för sin tro börjar forskare leta 

efter fossila övergångsformer för att kunna 

bygga upp utvecklingsträd från aplika för-

äldrar till den moderna människan, homo sa-

piens. Dessa "ordnade" serier av fossila 

"övergångsformer" verkar övertygande för 

den som aldrig satt sig in i frågan. Man bör 

därför vara medveten om att alla ordnade se-

rier är godtyckliga och speglar mer forska-

rens eget intresse än objektiv forskning. Det 

är som Gee påpekar att "fossil berättar inga 

berättelser. Vi (dvs. forskare/människor) be-

rättar berättelser."33 Gee skriver också hur 

"extremt bristfälliga hominidernas fossila 

serier är." Och fortsätter att  

trots denna bristfällighet tillämpar forskare ändå 

modeller av människans evolution som progres-

siv och målinriktad. Varje nytt fynd av fossila ho-

minider välkomnas i medierna som en 'felande 

länk', fastän en närmare undersökning visar att 

nyfunna fossil på varje punkt utmanar våra tidigare föreställningar.34 

Människans utveckling presente-
ras ofta med hjälp av mycket för-
enklade illustrationer som figuren 
bredvid visar. Illustrationen som 
denna har ingen motsvarighet i 
verkligheten. Den kan snarast be-
traktas som konst grundat på före-
ställningen om människans för-
moda evolution. 
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 Saken blir ännu mer förvirrande när (nästan) varje nytt fossilfynd får ett nytt 

"vetenskapligt" namn. Ann Gibbons skriver att under "generationer har pale-

Primaternas ”släktträd” (figurens övre del) som det presenteras i populärvetenskapliga sam-
manhang. Den nedersta delen av figuren visar verkligheten. Det finns inget släktskap mellan 
dessa grupper. 
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ontologer döpt varje dyrbart nytt fossil som en ny art eller t.o.m. ny släkt, några 

arter bara utifrån en enda tand."35  

Niles Eldredge och Ian Tattersall har använt lejon och tiger för att exemplifiera 

svårigheten med fossil. De skriver:  

Ingen av oss har några som helst problem med att skilja mellan dessa två djur 
när vi möter dem livslevande - eller uppstoppade i något museum. Men t.o.m. 
de som är väl hemmastadda i dessa stora katters skelett har svårt om inte 
omöjligt att skilja mellan dem när man bara har ben till sitt förfogande. Och 
ben är allt paleoantropologer har.36 

Datering av fossil är också mycket svårt. Här möter vi åter samma problem 

som tidigare, dvs. att man sällan om någonsin kan åldersbestämma själva fos-

sil. Man tar åldern på det omkringliggande materialet där ett specifikt fossil 

har blivit funnet.  För att visa hur subjektivt och problematiskt detta kan vara 

vill jag lyfta fram ett exempel. När den berömda habilisskallen 1470 (som upp 

täcktes av Richard Leakey) skulle åldersbestämmas med hjälp av radioamet-

riska metoder, gav den första dateringen en ålder på 221 miljoner år. Men detta 

var ju en omöjlighet! Vad gjorde man? Man skickade nya prov från området 

och från detta material "valde vetenskapsmän kristaller som såg fräschare ut 

och fick en ålder på 2,4 miljoner år." Man tog flera andra prov och åldern va-

rierade mellan 290 000 och 19,5 miljoner år.37 Detta exempel visar hur subjek-

tiv själva dateringen kan vara. 

 Ett av de stora problemen är de stora apornas (schimpans, gorilla och orangu-

tang) utveckling. Gee skriver t.ex. att man aldrig hittat en enda benbit av fossila 

gorillor eller schimpanser.38 Trots denna avsaknad av fossila "bevis" på apor-

nas utveckling placerar man ändå dessa i det förmodade utvecklingsträdet.  

Ett av viktiga argument som används för tron på människans utveckling är den 

molekylära närheten människan har med apor. Siffran att vi människor och 

schimpansen är till 98,9% lika i gener nämns ofta. Detta låter väldigt överty-

gande. Är människan verkligen till 98,9 % lik en schimpans?  
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Under de senare åren har man fått reducera den siffran. 2010 publicerade tid-

skriften Nature en jämförelse mellan människans och schimpansens Y-kromo-

som. Resultatet visade att de "två arterna skiljer sig radikalt i genernas upp-

byggnad, ordningsföljd och innehåll."39 Denna forskning visade en skillnad på 

mer än 30 %. 

Denna sorts jämförelse är dock mycket subjektiv och direkt vilseledande. Om 

vi skulle jämföra hjärnans storlek mellan människa och schimpans är den skill-

naden ca 67 %, dvs. människans hjärnvolym är två tredjedelar större än schim-

pansens.40 Och om vi sedan skulle jämföra de intellektuella, emotionella, etc. 

kapaciteter människan besitter, vilka siffror gäller då? Vi kan inte ens sätta 

några siffror i en sådan jämförelse. Det är en väsensskillnad mellan en männi-

ska och en schimpans. Marks har påpekat att jämförelser utifrån DNA-sekven-

ser "ignorerar kvalitativa skillnader."41 Jämförelser som inte nämner t.ex. skill-

naden i hjärnstorlek och andra skillnader är direkt vilseledande! 

Molekylära studier har visat också några andra intressanta resultat. Alla män-

niskor bär i sina celler mitokondrier, en typ av organeller som har med ämnes-

omsättning att göra och fungerar som kraftverk i cellen. Mitokondrier ärvs från 

modern. Och i förlängningen från mormor, från mormorsmor osv. Och i slutän-

dan har alla människor ärvt sina mitokondrier från vår gemensamma "urmo-

der". Under generationers gång ansamlas mutationer i mitokondrier som gör 

att man kan räkna ut när denna "urmoder" levde, och man har kommit fram till 

att hon levde för ca 200 000 år sedan. Denna "urmoder" har fått namnet 

mitokondrisk Eva.42  

Liknande kalkyler kan göras när det gäller Y-kromosom. Denna kromosom 

finns bara hos män. Genom att titta på mutationshastigheten hos olika män i 

olika folkgrupper har man kommat fram till att den första mannen, som har fått 

namnet Y-kromosom-Adam, levde för ca 50 000 år sedan.43 

Man har också gjort statistiska modeller för att uppskatta när alla människors 

senaste gemensamma föräldrar levde. Man utgick från tanken att människor 
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har förökar sig helt genom slumpmässig blandning av alla folkgrupper. Resul-

tat blev att denna individ l (eller par) levde ca 3000 f.Kr. I slutet av artikeln 

skriver man:  

Om man tar hänsyn till alla oklarheter som kvarstår när det gäller t.ex. hur 
snabb migrationen var och det verkliga förökningsmönstret, kan datumet för 
MRCA (Most Reacent Common Ancestor, dvs. den senaste gemensamma an-
fadern) för alla människor idag inte bestämmas med stor säkerhet. Hur som 
helst antyder vårt resultat att den senaste gemensamma anfadern för världens 
nuvarande population levde nyligen - kanske bara för några få tusen år se-
dan.44  

Intressanta som dessa kalkyler är har de ingenting med människans förmodade 

evolution att göra. Snarare bekräftar de bara mänsklighetens enhet och åtskild-

het från resten av skapelsen. 

Evolutionsteorin faller också här. Man har inte kunnat visa något som skulle 

kunna tyda på att människan har utvecklats från en aplik varelse. Man vill 

gärna lyfta fram de rent materiella likheterna med apor men tiger om de radi-

kala, icke-materiella, skillnader som finns. En av de stora skillnaderna är sym-

bolspråket. En annan är medvetandet45. Endast människan är en kulturskap-

ande varelse. Endast människan har skolor, kyrkor, domstolar, etc. Olikheterna 

mellan människan och apor är så stora att det är svårt att greppa. 

När Darwin blev övertygade om att människan härstammar från apor fick 

denna övertygelse katastrofal konsekvens för hans intellektuella liv. Han för-

lorade tron på det mänskliga sinnet. I ett brev till W. Graham (daterad den 3 

juli 1881) skriver han: 

Hur som helst har du gett utryck för min inre övertygelse, men så mycket kla-
rare än vad jag kunde ha gjort, nämligen att universum inte är ett resultat av 
en slump. Men då uppstår inom mig ett förskräckligt tvivel om det mänskliga 
sinnets övertygelse är något att lita på, eftersom det har utvecklats från ett 
lägre djurs sinne. Kan någon lita på en apas sinne, om det ny finns någon över-
tygelse i ett sådant sinne?46 

I vår tid hyllar ateister och humanister det mänskliga förnuftets (evolutions- 
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trons) seger över vidskepelse och har glömt (eller är omedveten om) vart en 

konsekvent tro på evolution leder till: tilltro till det rationella tänkandet kollap-

sar.  

Intressant nog jämför t.ex. Richard Dawkins och Birgitta Forsman "överlå-

telse" till darwinism till en "kick" man får av droger. Forsman citerar Dawkins 

som skriver: "De starkaste hallucinogenerna som såldes på Haight eller 

Ashbury eller Telegraf Avanue var tama i jämförelse [dvs. i en intellektuell 

överlåtelse till darwinism]. Om det är förundran du vill ha, så har den verkliga 

världen allt." Och Forsman fortsätter: "Utan att ha prövat drogerna i San Fran-

cisco tror jag på honom: jag fick del av denna intellektuella berusning bara 

genom att läsa hans bok (dvs. Dawkins' Ancerstor's Tale)."47 

En okritisk överlåtelse till evolution är allt annat ett rationellt förhållningssätt 

till någonting som inte korresponderar mot verklighet. 

Den kristna skapelsetron däremot upprätthåller det rationella tänkandets möj-

lighet till att skilja mellan sant och falskt. Denna övertygelse grundar sig på 

det faktum att människans sinne har sitt ursprung i ett fullkomligt sinne, dvs. i 

Gud sinne. Syndafallet har dock fördunklat denna förmåga, men inte helt. Vi 

kan lita på vårt sinne och Gud har sett till att vi har den nödvändiga kunskapen 

om vårt fallna tillstånd i uppenbarelsen, dvs. i Bibeln. 

Det tredje "beviset" jag nämnde är homologi, dvs. de yttre likheterna mellan 

människan och andra organismer.  Man tolkar de yttre likheter som finns mel-

lan olika organismer som ett "bevis" för gemensamt ursprung. Detta är att ar-

gumentera i cirkel. I en lärobok i biologi skriver man att den "gemensamma 

grundplanen tyder på att däggdjuren härstammar från samma stamform."48 Ho-

mologa strukturer skulle lika väl kunna förklaras utifrån design. Vi människor 

använder propellrar till olika ändamål. Alla propellrar består av samma grund-

plan och beroende av användningsområde bygger vi olika sorters propeller 

(olika "propell arter"). Men det finns inget evolutionärt i dessa propeller. Det 

är propellerns användning som avgör den aktuella formgivningen. Det är 

samma sak med biologin. Fågelvingen har ett syfte så som människans arm, 
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eller hundens ben, eller mullvadens framben etc. Homologa strukturer är lät-

tare att förklara utifrån design än evolution. Evolutionen faller här. 

 

Slutsats 

EVOLUTIONSTEORINS GRUNDLÄGGANDE FÖRESTÄLLNINGAR KORRESPONDE-

RAR inte mot verkligheten. Den faller som en vetenskaplig teori. Egentligen är 

den inte vetenskaplig alls. Redan Darwin skrev att syftet med hans teori var att 

ersätta gudomlig design. Han skriver i sin självbiografi följande: ”Det gamla 

argumentet från design (dvs. Guds plan i skapelsen, vår anmärkning) i naturen 

så som den formulerades av [William] Paley, som tidigare verkade vara så 

övertygande för mig, faller nu när lagen om naturligt urval har blivit upp-

täckt.”49 Verkligheten är dock ett helt annat. Det är evolutionsteorin som faller 

i bristen på sakligt stöd. 

 

  



 

- 35 - 

 

2. Skapelsetro 

 

 

Den kristna verklighetsuppfattningen 

DEN KRISTNA VERKLIGHETSUPPFATTNINGEN ÄR dualistisk ("dualistisk" kom-

mer från latinets duo, "två"). Verkligheten har två "sidor" den andliga och den 

materiella. Gud finns och den materiella världen finns. Relationen mellan 

dessa två är att Gud är den första orsaken till all annan existens. Gud uppfattas 

som allsmäktig, allvetande, allestädes närvarande, helig, rättfärdig, god och 

sann. Gud är en ren Ande (utan materiell kropp). Han har ingen början och 

inget slut. Gud är en personlig Gud. Framför allt är Gud världens Skapare och 

historiens Herre.  

Eftersom universum har skapats av en allvetande Gud är skapelsen lagbunden 

och begriplig. Allting kommer från honom och allting är beroende av honom. 

Men Gud är också "kärleken", så som aposteln Johannes har utryckt det i Första 

Johannesbrevet 4:8,16. I centrum i denna verklighetsuppfattning finns Jesus 

Kristus (läs Kolosserbrevet 1:15-17).  

Eftersom Gud är sann är han också ursprunget till grunden för all sanning. I 

förlängningen betyder detta att vi som människor kan finna sann kunskap om 

verkligheten.  

När vi kristna talar om den materiella verkligheten, använder vi hellre uttrycket 

skapelse därför att den materiella verkligheten är en skapad verklighet. Den 

kan inte likställas med Guds verklighet som är en andlig verklighet bortom tid, 

rum och materia. I den kristna verklighetsförståelsen finns också en andlig 

verklighet som har skapats av Gud, t.ex. änglar. I skapelsen finns också andra 
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"saker" och "ting" som inte är materiella, t.ex. känslor, godhet, tankar, tal (dvs. 

siffror) etc. 

Verkligheten präglas också av det onda. Människor begår grymma handlingar, 

är svekfulla, hatiska, kärlekslösa och egoistiska. Alla som drabbas av dessa 

negativa ”saker” upplever dem som verkliga erfarenheter och alla som gör sig 

skyldiga till sådant beteende upplevs som onda. Det mänskliga rättsmedvetan-

det och juridiska institutioner grundar sig på det faktumet att det goda och det 

onda är verkliga. Onda handlingar värderas utifrån en objektiv grund i en verk-

lig värld och är därför straffbara. Grunden för den objektiva moraluppfatt-

ningen ligger i Guds moraliska väsen. Moralen är inte en illusion. Det finns 

också det som ibland kallas för det naturligt onda, naturkatastrofer, olyckor, 

svält etc.  

Den kristna verklighetsförståelsen är en dagligen upplevd verklighet. 

 

Den kristna tron och den kristna världsbilden  

DEN KRISTNA TRON OCH DEN kristna världsbilden grundar sig helt på Bibeln. 

Den kristna kyrkan betraktar Bibeln som av Gud inspirerad Skrift.50 Den ger 

oss kunskap om Gud, om vår värld, om oss människor, om historien, osv. Det 

finn två centrala berättelser i Bibeln, berättelsen om Jesus och berättelsen om 

vår värld och dess uppkomst. Som skapad av Gud bär skapelsen ett vittnesbörd 

för sin Skapare. Paulus skriver i Romarbrevet (1:19-20): ”Det man kan veta 

om Gud kan de ju själva se; Gud har gjort det uppenbart för dem. Ty alltsedan 

världens skapelse har hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudom-

lighet, kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga.”  

När den moderna vetenskapen uppstod på 1500-1700-talet spelade Bibeln och 

den kristna tron en central roll i dess uppkomst.51 Den nya vetenskapens grund-

gestalter som Nikolaus Kopernikus (1473 - 1543), Francis Bacon (1561 - 
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1626), Galileo Galilei (1564 - 1642), Johannes Kepler (1571 - 1630), Nils Sten-

sen (1638 - 1686), Isaac Newton (1643 - 1727), Carl von Linné (1707 - 1778) 

etc. var alla kristna. För dessa män hade Gud två vittnen, två böcker, Skriften 

och naturen. "Francis Bacon", skriver Henry F. Schaefer III, "talade om Bibeln 

som boken om Guds ord och naturen som boken om Guds verk."52 

Jesus Kristus, den kristna trons grund 

Vi kan ställa en enkel fråga: varför kyrkan? och svaret blir: Jesus Kristus! Den 

kristna kyrkan är ett historiskt faktum som härleder sin uppkomst från en hi-

storisk händelse för ca 2000 år sedan. Jesus föddes ca år 4-5 f.Kr. Han dog ca 

år 30, och frågan är: vem 

var/är Jesus? Det nytes-

tamentliga svaret är: Je-

sus är Guds Son. Som 

det eviga Ordet "blev 

[han] människa" för att 

genom sin död på korset 

och genom sin uppstån-

delse från de döda, för-

sona och rädda männi-

skan från döden. Jesus 

kom för att återställa all-

ting till sitt ursprungliga 

tillstånd (läs Johannesevangeliet 1:1-18; Andra Korinthierbrevet 5:19; Apost-

lagärningarna 4:8-12; Första Korinthierbrevet 15:1-11; Apostlagärningarna 

3:21; Uppenbarelseboken kapitlen 21-22). 

Alla människor har en historia, sin egen släkttavla. Jesus utgör inget undantag. 

När aposteln Lukas skrev sitt evangelium återgav han Jesu släkttavla. Jesus, 

skriver han, "var... son till Josef... son till Adam, son till Gud." (Läs hela släkt-

tavlan i Lukasevangeliet 3:23-38.) Här avslöjar Lukas att Jesus var Guds Son 

också genom sin biologiska härstamning från Adam - och ytterst från Gud. 

Jesus död på korset utgör den viktigaste, historiska, hän-
delsen i mänsklighetens historia sedan syndafallet. 
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Paulus kallar Jesus för "den siste Adam" i Första Korinthierbrevet (15:45) och 

sammankopplar därmed människosläktet till en historisk enhet och helhet från 

den förste Adam till den siste Adam, dvs. till Jesus.  

Skapelsen 

Skapelseberättelsen i Första Mosebokens två första kapitel är delad i två delar 

(läs båda kapitlen). Den första delen återfinns i det första kapitlet och är en 

kronologisk återgivning av när och hur världens skapelse gick till. "I begyn- 

nelsen skapade Gud himmel och jord." All-

ting blev till genom Guds befallning: "Gud 

sade... och det skedde så" återupprepas flera 

gånger. Alla levande varelser skapades ef-

ter sina "arter" (hebreiskans min betyder 

egentligen "sort", "slag"). Människan blev 

till genom att Gud med sina egna händer 

"formade... människan av jord från marken 

och blåste in liv genom hennes näsborrar, 

så att hon blev en levande varelse"(Första 

Moseboken 2:7). "Av revbenet" som Gud hade tagit från Adam "byggde Her-

ren Gud en kvinna" (vers 22). Som man och kvinna är människan Guds avbild 

(1:26-27). Adam och Eva var de första människor från vilka alla människor på 

jorden härstammar. 

Det mest grundläggande vi finner i skapelseberättelsen är att Gud är livets 

källa. Gud ordnar inte materia som sedan "spontant" skulle börja leva. Gud 

skapade dock de nödvändiga materiella förutsättningarna för att livet skulle 

kunna existera och fortgå på jorden. Här tänker jag på materia på cell-, mole-

kyl- och atomnivå. Molekyler består av atomer och molekyler bildar cellen, 

den mista beståndsdelen av livet. Den kanske mest kända molekylen är DNA-

molekylen. DNA-molekylen är den informationsbärande enheten som är nära 

sammanknuten till livet. Livet kan inte existera utan informationsbärande mo-

lekyler och molekyler är helt värdelösa anordningar utan liv. Och information 

I begynnelsen skapade Gud himmel 
och allt som finns i dem. 
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som "rider" på dessa materiella ting produceras inte av dem. Information är 

inte en materiell entitet, inte en egenskap i materia. "Vetenskapliga lagar om 

information", skriver Werner Gitt, "säger att rena materiella processer aldrig 

kan generera en icke-materiell entitet, som endast kan ha sitt ursprung i en 

intelligens och i en vilja."53  

 

Syndafallet 

Den andra viktiga delen i den kristna tron är syndafallet (läs det tredje kapitlet 

i Första Moseboken). Människan äter ur det förbjudna trädet "på gott och ont" 

och människans moraliska fall är ett faktum. Efter att ha ätit av frukten blir 

människan medveten om sitt brott mot Guds uttalade vilja. Resultatet blir att 

människan försöker gömma 

sig undan Gud. Gud lämnar 

dock inte människan ensam 

utan söker upp henne. När 

Gud frågar vad Adam har 

gjort, anklagar Adam kvin-

nan för sitt brott. Kvinnan 

anklagar ormen (dvs. indi-

rekt Gud som hade skapat or-

men), och Gud uttalar sin 

dom först över ormen, sedan 

över kvinnan och till sist 

över mannen. Hela skapelsen 

kommer att få lida p.g.a. 

människans brott. Den yt-

tersta konsekvensen av fallet 

blir döden.  
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Skapelseberättelsen och berättelsen om människans fall utgör bakgrunden för 

Jesus människoblivande och för den kristna tron.  

 

Syndafloden 

Den tredje viktiga detaljen i den kristna tron är berättelsen om syndafloden (läs 

Första Moseboken kapitel 6-8). Flodkatastrofen kommer över hela jorden. 

Vattnet kom både ovanifrån och underifrån.  Vattnet stiger tills det når 7 meter 

över de högsta bergen. Hela förloppet varar ca ett år. Orsaken till flodkatastro-

fen är människans ondska. Gud låter en världsvid flodkatastrof drabba jorden. 

Alla landlevande djur (fåglar medräknade) och alla människor, (förutom Noa 

och hans familj i arken, 8 personer), dör.  

Arken som Noa byggde var egentligen en rektangulär "låda". Den var ca 140 

m lång, ca 23 m bred och ca 14 m hög, med tre våningar (Första Moseboken 

6:15-16). Man har räknat med att arken skulle kunna ha en last på 39 miljoner 

kilogram, dvs. 39 000 ton! Dess totala "golvyta" var ca 8 900 m2.54 

Flodkatastrofen var en så enastående händelse i mänsklighetens tidiga historia 

att människor, när de spred sig ut från Mellersta östern, tog med sig berättelsen, 

och innan den föll i glömska skrev de ner den (ofta flera hundra - och t.o.m. 

flera tusen år senare). Det finns över 300 liknande flodberättelser bevarade hos 

olika folkgrupper i världen. "Berättelsen om floden", skriver Stephanie Dalley, 

Modell av Noas ark. Den var en rektangulär ”låda” med tre våningar. 
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"var en av de mest populära berättelserna i gamla tider och finns på flera gamla 

språk i bearbetade former för att passa in i andra kulturella sammanhang, vilket 

gör att vi finner dem i varierande i detaljer och omständigheter i de olika vers-

ionerna."55  

De mest kända flodberättelserna utanför Bibeln kommer från Mesopotamien, 

och av dem är den mest kända Enuma Elish. Den äldsta av dem (som kommer 

från ca 1700 f.Kr.) är berättelsen om Atrahasis (motsvarigheten till Bibelns 

Noa). Atrahasis bygger en ark i vilken han räddar mänskligheten från under-

gången. Vi kan säga att syndaflodsberättelser utgör en del av mänsklighetens 

kollektiva minne.  

 

Den bibliska skapelsetron 

UTIFRÅN DISKUSSIONEN OVAN KAN vi beskriva den bibliska skapelsetron på 

några enkla punkter. 

1. Livet är inte skapat utan är en egenskap hos Gud. 

2. Alla levande varelser skapades för sig, "efter sina slag", och har därmed inte 

ett gemensamt ursprung. 

3. Människan är en unik varelse i egenskap att vara Guds avbild. Adam och 

Eva var historiska individer från vilka alla andra människor härstammar. 

4. Syndafallet var en historisk händelse med katastrofala konsekvenser för hela 

skapelsen. Hela skapelsen "kom under tomhetens välde", så som aposteln Pa-

ulus har uttryck det i Romarbrevet (8:20). "Tomheten" kan också översättas 

som "förgängelsen" (Svenska Folkbibeln). 

5. Syndafloden var en världsomspännande flodkatastrof. Den ägde rum ca 3 

500 - 4 000 f.Kr.  
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Håller den bibliska skapelsetron? 

LÅT OSS NU SE PÅ hur skapelsetrons grundläggande utsagor korresponderar 

mot verkligheten. Först är det viktigt att poängtera att skapelsetro inte är en 

vetenskaplig teori utan en modell om jordens och livets historia. En modell är 

"i vetenskaplig bemärkelse vanligen detsamma som en representation av ett 

fenomen" (Nationalencyklopedin, internetupplaga, "modell"). Jag tycker att 

modell är det bästa sättet att beskriva skapelsetrons vetenskapliga status. Vi 

skulle beskriva skapelsemodellen som en "modell som sammanför den bibliska 

skapelseberättelsen med observerbara fakta i naturen till en koherent (samman-

hängande) helhet". Det är en öppen modell med möjlighet till korrigeringar när 

nya insikter i Skriften och naturen ger anledning till det. 

 

"Livet är inte skapat utan är en egenskap i Gud" 

Vår vardagliga erfarenhet är att liv kommer från föregående liv. Livets början 

här på jorden har varit en unik händelse i det förgångna. Denna kunskap gör 

att vi kan acceptera den bibliska skapelseberättelsen, nämligen att Gud är livets 

ursprung. Skapelsemodellen klarar denna test.  

 

"Alla levande varelser skapades för sig, ’efter sina slag’ och har därmed inte 

ett gemensamt ursprung" 

Observationer bland levande organismer idag och fossila vittnesbörd talar sitt 

tydliga språk: livet består av isolerade grupper som förökar sig inom de grän-

ser Skaparen i begynnelsen bestämde (se figuren på nästa sida).  

När Darwin kom med sin teori hade han en stor fråga som han inte kunde be-

svara, nämligen varför arter över huvudtaget? Darwin skriver:  

Säkert måste läsaren långt innan han funnit så här långt i boken ha kommit att 

tänka på en hel del svårigheter och problem beträffande min teori. En del av 

dessa är så allvarliga och tungt vägande att jag fortfarande känner mig tyngd till 

jorden när jag tänker på dem… 
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För det första - om nu arterna utvecklats ur tidigare arter genom omätligt små 

gradskillnader, hur kan det då komma sig att vi inte ser otaliga övergångsformer 

överallt? Varför är inte hela naturen en enda stor förvirring utan tvärtom upp-

fylld av klart särpräglade arter?56 

Sedan Darwins dagar har man förgäves letat efter övergångsformer. Ernst 

Mayr, en av den moderna syntesens grundfigurer, skriver:  

Utgående från evolution som ett faktum borde fossil visa en gradvis förändring 

från föräldraformer till avkomma. Men det är inte det som paleontologen finner. 

Tvärtom. Han eller hon finner klyftor i varje stamserie. Nya former uppträder 

ofta och plötsligt, och deras omedelbara föregångare finns inte i de föregående 

geologiska avlagringarna.   

Upptäckten av obrutna serier av arter under gradvis förändring till efterföljande 

arter är mycket sällsynt. Verkligheten visar avbrott i fossilserier, till synes en 

dokumentation av språng (saltations) från en typ av organism till en annan typ. 

En förbryllande fråga uppstår: varför misslyckas det fossila materialet med att 

visa upp den gradvisa förändring man skulle förvänta sig av evolution?57    

Mayrs fråga får sitt svar när man betraktar skapelsemodellen. Det är inte fossila 

materialet som har ”misslyckats” utan utvecklingsläran som är en felaktig te-

ori! Skapelsemodellen korresponderar mot verkligheten. 

 

Gud skapade organismer åtskilda från varandra. Variationer (tunna stäcker) äger rum inom 
dessa skapade sorter. Variationer leder dock aldrig till nya sorter eller grundtyper (tjocka sträk). 
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”Människan är en unik varelse i egenskap att vara Guds avbild. Adam och Eva 

var historiska individer från vilka alla andra människor härstammar” 

De första historiska tecknen på människans existens är skriftliga dokument 

från ca 3500 f.Kr. Då uppstår den mänskliga kulturen i Mesopotamien. Det är 

också där Bibeln placerar människans ursprung. I samband med utvecklings-

lärans diskussion om människan lyfte jag fram några fakta som starkt talar för 

människan enhet. Människan är en unik varelse bland övriga organismer.  

Vi frågar: av vad består människan unika säregenskaper som åtskiljer henne 

från den övriga skapelsen? Vad betyder det att vara ”Guds avbild” och ”lik” 

Gud? Texten i Första Moseboken (1:26) använder två hebreiska ord zälem,  

”staty”, just i betydelsen ”avbild”, och demuth som betyder ”form”, ”vara 

lika”. Septuaginta (LXX, den grekiska översättningen av Gamla Testamentet 

från ca 200 f.Kr.) har använt ordparet eikōn (därav vårt låneord ”ikon”) som 

betyder ”bild”, och homoiōsis som uttrycker likhet. Vi förstår dessa två ords 

betydelse bäst när vi tänker på att också Jesus är Guds ”avbild” (Hebreerbrevet 

1:3).  Här har författaren använt grekiskans charaktēr (som förekommer endast 

Människan är en unik skapelse, som Guds avbild. Alla människors härstammar från det första 
människoparet, Adam och Eva. 
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här i hela Bibeln) och som betyder ”kopia”, en ”exakt återgivning av origina-

let”. Ursprungligen var charaktēr ett verktyg som användes för att gravera eller 

stämpla för att få fram en exakt kopia av originalet. Som människan var Jesus 

en exakt kopia av Gud.   

På samma sätt som Jesus var Guds ”kopia” i sin mänskliga tillvaro var det 

första människoparet en ”kopia” av Gud. Om Gud vet vi att han är en person, 

JAG ÄR (JHWH) . Gud är ett rationellt väsen. Gud är ”Ande” dvs. ett andligt 

väsen. Gud är ett tänkande och kännande väsen. När Gud skapade universum 

hade han två huvudprinciper i sitt sinne: ordning och skönhet. Både dessa egen-

skaper karakteriserar skapelsen. Det är detta som Paulus syftar på i Romarbre 

vet 1:20. ”Ty alltsedan världens skapelse har hans osynliga egenskaper, hans 

eviga makt och gudomlighet, kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga.” 

På samma sätt är vi människor, personer, tänkande och kännande varelser. Vi 

har den mest fantastiska förmåga som ingen annan har, symbolspråket. Språket 

är nästan lika gåtfullt som själva livet. Om vi bara tänker på oss människor hur 

oerhört komplexa våra hjärnor är, vilken kapacitet de besitter, svindlar tanken. 

Hela den mänskliga kommunikationen förutsätter ett medium, dvs. språket. 

Människan är en skapande kulturvarelse. Hon kan skapa och uppleva skönheten t.ex. i musiken 
och i naturen. 
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Människan är Guds ”medskapare”. Av den materia Gud bringade till existens 

kan människan ”skapa” och ”forma” fantastiska saker. Människan är helt en-

kelt en kulturvarelse. Som rationella varelser kan vi människor upptäcka skap-

elsens ordning och fick människan befallningen att ”härska över havets fiskar, 

himlens fåglar, boskapen, alla vilda djur och alla kräldjur som finns på jorden." 

Det hebreiska ordet rada, betyder bokstavligen att ”härska”, ”ha makt över”, 

”styra” (i betydelsen regera). Denna skapelseordning syns också i vardagen. 

Människan kan tämja djuren, ”uppfostra” dem, befalla dem och de lyder. Hela 

det moderna projektet om miljötänkandet är bara ett eko från skapelseberättel-

sen. Människor gör det som Gud från början har gett dem mandat att göra. 

Återigen kan vi bara konstatera att skapelsemodellen korresponderar mot verk-

ligheten. 

Många ifrågasätter Adams och Evas historiska existens. När man gör detta får 

man svåra konsekvenser för den kristna tron. Lukas har i sitt evangelium (3:23-

28) återgett Jesu släkttavla. Jesus är Guds son också genom en biologisk 

härstamning. Paulus kallar Jesus för den ”siste Adam” i Första Korinthierbre-

vet (15:45). Om inte Adam var en historisk individ från vilka alla andra män-

niskor – Jesus medräknad – härstammar då faller den kristna tron som en tro 

grundad på historiska händelser. 

”Syndafallet var en historisk händelse med katastrofala konsekvenser för hela 

skapelsen”  

En av de absolut största frågor människan kan ställa gäller det ondas existens. 

Människor begår hemska saker. Hela den mänskliga historian kantas av det 

onda. Nyhetsmedier ”ältar” det onda. Bara det onda tycks ha nyhetsvärde. Och 

samtidigt avskyr vi det onda och längtar efter en värld där det onda inte finns. 

Varför det onda? Finns det någon förklaring som människan kan acceptera 

som rimlig och som motsvarar verkligheten? 

När jag ovan diskuterade den naturalistiska verklighetsuppfattningen nämnde 

jag att naturalismen inte kan ge svar på det goda och det onda. Enligt natural-

ismen är dessa illusoriska koncept. Naturen är varken god eller ond. Vår var- 
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dagliga erfarenhet går dock tvärt emot denna uppfattning. När folket gör illa 

mot varandra erfar de det onda som en verklig realitet. Det är ingen illusion 

när vi blir sårade både fysiskt och psykiskt. Alla krig människan har kämpat är 

verkliga. Miljontals människor har dödats i krigets vansinne. Alla mord och 

terrorhandlingar är konkreta realiteter. Vi värderar handlingar som dessa som 

moraliskt onda. Varför, om naturen är varken god eller ond? Faktum är att hela 

vårt samhälle bygger på en moralisk reflektion där både det goda och det onda 

accepteras som realiteter. Som ett yttersta bevis på detta är rättsväsendet. Vi 

dömer människor som bryter mot lagen (som bygger på en moralisk reflekt-

ion). Ingenting i naturen säger att ett mord är en ond handling. När vi dödar 

djur för att få mat, dömer vi inte människor för ”mord” eller ”dråp”. Bara när 

Hiroshima efter atombomben som fälldes den 6 augusti 1945. Man har uppskattat att 100 000 
människor dog direkt eller strax efter bomben hade fällts. 
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människan dödar en annan människa betraktar vi det som en moraliskt ond 

handling. Den enda grunden för denna moraliska värdering finner vi i Bibeln. 

Att döda en människa är ett brott, oavsett om denna död är orsakad av ett djur 

eller av en människa. Första Moseboken kapitel 9 vers 5-6 kan vi läsa: ”Och 

för ert eget blod skall jag kräva vedergällning. Jag skall utkräva den av varje 

djur, och av varje människa skall jag kräva vedergällning, om hon dödar en 

annan människa. Den som utgjuter människoblod, hans blod skall utgjutas av 

människor, ty Gud gjorde människan till sin avbild. ”Det moraliska ligger i att 

människan är Guds avbild. När man dödar en människa är det ett brott mot 

skapelseordningen. 

Den bibliska berättelsen om skapelsen och syndafallet ger en rimlig och verk-

lighetstrogen bild av den mänskliga naturen. I människan finns både det goda 

och det onda. Den goda är det ursprungliga. Det onda är ett intrång i Guds goda 

skapelse och som vi upplever som obehagligt och onaturligt. Få människor är 

rädda för goda människor, medan de flesta vill fly från onda människor. 

Enligt skapelseberättelsen skapade Gud människan till ett evigt liv. Gud gav 

dock ett villkor. Människan fick inte äta av trädet ”om gott och ont”. ”Herren 

Gud gav detta bud: ’Du får äta av alla träd i trädgården utom av trädet som ger 

kunskap om gott och ont. Den dag du äter av det trädet skall du dö’" (Första 

Moseboken 2:16-17). Lockad av ormen (som på annat håll i Bibeln identifieras 

med djävulen, se t.ex. Uppenbarelseboken 12:9; jfr Johannesevangeliet 8:44;  

Första Johannes brevet 3:8) tar Eva frukten av trädet, äter av den, ger till Adam 

som också äter av den. ”Då öppnades deras ögon, och de såg att de var nakna. 

Och de fäste ihop fikonlöv och band dem kring höfterna” (Första Moseboken 

3:7). Fallet är ett faktum. Människan blir medveten om sin skuld inför Gud och 

försöker gömma sig i sin nakenhet när Gud kommer och söker upp människan. 

På Guds fråga: "Vem har talat om för dig att du är naken? Har du ätit av trädet 

som jag förbjöd dig att äta av?" (vers 11) svarar mannen med att beskylla Gud 

som hade gett kvinnan till honom (vers 12). Kvinnan beskyller Gud för or-

men(som Gud hade skapat, vers 13) och som lurade henne. Den yttersta konse- 
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kvensen för människans fall blir döden. För att människan inte skulle komma 

åt livets träd utvisar Gud människan från trädgården. ”Herren Gud sade: ’Män-

niskan har blivit som en av oss, med kunskap om gott och ont. Nu får hon inte 

plocka och äta också av livets träd, så att hon lever för alltid.’ Och Herren Gud 

förvisade människan från Edens trädgård och lät henne bruka jorden varav hon 

var tagen. Han drev ut människan, och öster om Edens trädgård satte han ke-

ruberna och det ljungande svärdet att vakta vägen till livets träd” (Första Mo-

seboken 3:22-24). Människan blir en dödlig varelse, borta från det eviga livet 

som livets träd skulle ge.  

Denna berättelse utgör bakgrunden för Jesus och Nya Testamentet. Gud har 

inte glömt människan. Jesus blir en av oss. Genom sitt syndfria liv, död på 

korset, och genom sin uppståndelse från de döda har Jesus en gång för alla 

Döden är en konsekvens av människans moraliska fall. 
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besegrat det onda. När människan tror att Jesus är den som Nya Testamentet 

säger honom vara, blir man frälst, återupprättad. Nya Testamentet talar om 

rättfärdiggörelse genom tron på Jesus som den enda vägen bort från döden (läs 

Romarbrevet, de 6 första kapitlen). 

Sedan det första fallet har människan anklagat varandra – och ytterst Gud – för 

allt det onda som finns. I vår egen tid ifrågasätter många Guds existens just 

utifrån ondskans existens. Om en god Gud finns och har både makten att viljan 

att förinta det onda, varför gör han inte det? Denna sista fråga blir meningsfull 

endast om Gud finns! I det naturalistiska sammanhanget är frågan meningslös. 

Vi kristna kämpar med den frågan! Vi längtar efter Guds yttersta ingripande 

mot det onda. Samtidigt vet vi att i Jesus, i hans död på korset och genom hans 

triumfatoriska uppståndelse från de döda, är ondskan redan besegrad. Vi väntar 

bara på Jesus återkomst, då allt ont kommer att förintas och Guds ursprungliga 

plan för skapelsen och människan återställs (läs Apostlagärningarna 3:19-21; 

Romarbrevet 8:19-21; Uppenbarelseboken, de tre sista kapitlen).   

När människan anklagar Gud för det onda (som t.ex. ateister ofta gör) bekräftar 

det bara syndafallsberättelsens aktualitet och rimlighet. T.ex. skriver Thomas 

Anderberg följande och ger en (missvisande) bild av Gud: "Hur kan en varelse, 

som är kolossalt mäktig och som är godare än någon människa, skapa och upp-

rätthålla en värld som rymmer så mycket fysiskt och moraliskt ont?"58 Gud har 

inte skapat en värld "som rymmer så mycket" ondska. På samma sätt som 

Adam och Eva beskyllde Gud, beskyller moderna ateister Gud. Människans 

onda natur anklagar gärna Gud för att ha misslyckats, medan misslyckandet 

ligger helt på människans sida. Människans moraliska tillstånd är ett starkt in-

dicium på att syndfallsberättelsen är en historisk återgivning av vad som hänt 

och vilka konsekvenser fallet har inneburit för människan och för jorden hon 

skulle ta hand om.  

Skapelsemodellen ger en rimlig förklaring till det ondas existens och kan har-

monieras med verkligheten. 
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"Syndafloden var en världsomspännande flodkatastrof. Den ägde rum ca 3 500 

- 4 000 f.Kr." 

Människan har under historiens gång funderat över den fysiska naturen hon 

lever mitt i. Hur kom det sig att ca 70 % av jordens yta består av sedimentära 

bergarter och som ofta innehåller stora mängder av fossil (förstenade rester av 

utdöda djur och växter)? I dag är geologerna överens om att dessa fossilbärande 

berg till stor del har bildats under vattenpåverkan.  

I samband med utvecklingsläran diskuterade vi geologi och fossil. Här vill jag 

ge en kort beskrivning av flodkatastrofen i Bibeln och vilka efterverkningar 

den måste ha haft på jorden. Syndaflodsberättelsen finner vi i Första Mosebo-

ken i kapitlen 6 - 8. Orsaken till varför Gud lät flodkatastrofen drabba jorden 

var människans ondska (från kapitel 6:6 till kapitel 8). Noa får en befallning 

att bygga en ark där han skulle rädda alla landlevande djur parvis (vers 13-21). 

När arken är färdig tar han alla djur och sin familj in i arken. Efter sju ytterli-

gare dagar kommer floden. Det mesta av vattnet kommer underifrån (från un-

derjordiska källor, vers 11) men det regnar också under 40 dagar. Under 150 

dagar stiger vattnet tills det täcker det högsta berg med "femton alnar" (ca 7 

meter, kapitel 7:20). Efter 150 dagar börjar vattnet sjunka undan. Efter en tid 

stannar arken på Ararats berg (8:4). Till slut har vattnet sjunkit, och Noa, hans 

familj och alla djur lämnar arken. 

En världsomspännande flodkatastrof måste ha burit med sig kolossala verk-

ningar på jorden. När underjordiska källor byter fram kastas stora mängder av 

stenar och jord upp i luften. En del av dem hamnar utanför jorden och blir 

asteroider och kometer.59 Samtidigt sker stora vulkanutbrott. Kolossala mäng-

der lava väller fram och täcker stora landområden. När vatten väller fram upp-

står väldiga tsunamis som väller över torra landområden. Landområdena före 

floden var mycket lägre än moderna kontinenter. Detta gjorde att tsunamis 

kunde skölja över stora landområden. Väldiga jord- och sandmassor kommer i 
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rörelse och begraver djur och växter. De djur som lever i havsbotten begravs 

först. Sedan kommer fiskar och andra vattenlevande organismer. Där efter org 

anismer som lever i strandnära miljöer och till slut organismer som lever på 

land. Det är ungefär i denna ordning som paleontologerna finner fossil idag. 

Före floden utgjorde jordens torra landmassa troligen en enda kontinent. Under 

floden börjar denna kontinent spricka och landmassorna börjar röra sig med en 

allt ökande hastighet, och de nuvarande kontinenterna börjar få sin form. Se-

diment som tsunamivågor hade skapat var fortfarande mjuka och töjbara, vil-

ket gjorde att de kunde böja sig. Efter en tid kolliderade de med varandra med 

konsekvensen att stora veckade bergmassiv bildades. Kan flodkatastrofen för-

klara det som vi idag finner i naturen? Vi kan säga att den är den enda rimliga 

förklaringen till jordens geologi. Ca 70 % av landmassorna består av sedimen-

tära bergarter. 

Syndafloden var en världsomspännande katastrof då allt liv på torra land gick under. 
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Många sedimentavlag-

ringar är flera kilometer 

tjocka. Det mesta av fossil 

utgörs av havslevande 

organismer av vilka man 

finner många uppe på 

höga berg, t.ex. på toppen 

av Himalayaberget. 

Högre landdjur hittar man 

sällan som fossil. Detta 

kan förklaras med det 

enkla faktum att landdju-

ren försökte fly undan de 

stigande vattenmassorna 

tills vattnet nådde också 

dem. Man har också hittat 

många spår av djur som 

har sprungit uppåt för att 

undkomma stigande vat-

tenmassor.60 

Ett intressant fossilfynd är 

upprättstående trädstam-

mar som skär genom 

många avlagringar. Detta tyder på att träden begravdes snabbt, annars skulle 

de ha hunnit ruttna bort. Man har också funnit röda blodkroppar i fossila dino-

saurier och även andra djur, samt välbevarade mjuka kroppsdelar.61 Alla dessa 

detaljer tyder på att djuren begravdes snabbt. Att mjuka kroppsorgan finns kvar 

är ett tydligt tecken på att djuren blivit begravda alldeles nyligen, dvs. inte för 

miljoner år sedan. 

Syndafloden följdes av en istid. Eftersom stora mängder het lava vällde fram 

Veckade bergmassiv. Avlagringar har bildats i horisontalt 
läge. Innan de hann bli hårda böjdes de och fick sina nuva-
rande form. 
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under floden blev vattenmassorna varma. En del forskning tyder på att havs-

vattnen tidigare varit ca 20 grader varmare.62 När floden var över och regnan-

det upphörde blev det en kraftig avdunstning från de varma haven med en kraf-

tig molnbildning som resultat. Klimatet över de nybildade kontinenterna blev 

allt kallare medan haven fortfarande var varma. Resultatet blev kraftiga stor-

mar, och stora mängder snö föll ner och stora landisar började bildas. Man har 

beräknat att istiden nådde sitt maximum ca 500 år efter floden. Så lång tid har 

man tänkt att det tog för havsvattnen att nå den nivå de har idag.63 Skapelse-

modellen visar åter sin styrka. Den korresponderar mot verkligheten. 

 

 

Liknande avlagringar som dessa i södra Öland finns överallt på jorden. Det är lätt att inse att 
avlagringar har bildats under vatten.  
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Slutsats 

VÅR DISKUSSION OVAN VISAR skapelsemodellens förklaringsstyrka jämfört med ut-
vecklingslärans. Den är enkel och accepterar fakta i naturen som de är. Dess 
utgångspunkt i bibliska texter ger den grundläggande kunskap som behövs för 
att kunna "läsa" historia med hjälp av rätta glasögon.  

”Bröder, jag vill påminna er om evangeliet som jag förkunnade, som ni också tog emot, 
på vars grund ni står och genom vilket ni blir räddade. Jag vill påminna er om orden i 
min förkunnelse - den håller ni väl fast vid, annars var det bortkastat att ni kom till tro. 
Bland det första jag förde vidare till er var detta som jag själv hade tagit emot: att 
Kristus dog för våra synder i enlighet med skrifterna, att han blev begravd, att han 
uppstod på tredje dagen i enlighet med skrifterna och att han visade sig för Kefas och 
sedan för de tolv. Därefter visade han sig för mer än femhundra bröder vid ett och 
samma tillfälle, de flesta är ännu i livet, men några har avlidit. Därefter visade han sig 
för Jakob och sedan för alla apostlarna. Allra sist visade han sig också för mig... så är 
det vi förkunnar, och så är det ni har lärt er att tro.”  

Apostel Paulus i Första Korinthierbrevet 15:1-11 
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3. Hur relaterar dessa två världsbilder  
till den kristna tron? 

 

 
DEN KRISTNA TRON ÄR förankrad i historien. Jesus har funnits. Hans korsdöd 

och hans uppståndelse från de döda utgör kärnan i den kristna tron. Orsaken 

till Jesus människoblivande och död kan finnas i skapelse- och syndafallsbe-

rättelserna.  

Om människan däremot inte har skapats till Guds avbild utan har utvecklats 

från ett lägre djur, då kan hon aldrig ha fallit i synd. Själva begreppet synd blir 

meningslöst. Hela den kristna tron måste omtolkas radikalt. Teologen Arthur 

Peacocke skriver: 

I evolutionen ser vi hur nytt liv kommer fram genom att det gamla dör, och 
den troende måste acceptera att individens död i denna biologiska process är 
det medel genom vilket Gud skapat nya arter, oss medräknade. Biologisk död 
var den skapande metoden under årmiljoner innan mänskliga varelser upp-
stod. Därför kan vi inte längre ta Paulus 'syndens lön är döden' i betydelsen att 
vår biologiska död kan förklaras utifrån människans synd som man så ofta har 
föreställt i olika försoningsteorier. Om vi vill bevara Paulus uttryck, måste vi 
omtolka den hänsyftande till någon sorts andlig död som konsekvens av syn-
den. 

Den som tror på Gud som Skaparen måste därför betrakta den biologiska evo-
lutionen genom naturligt urval (och antagligen genom andra naturalistiska 
processer som jag nämnt tidigare) som helt enkelt de medel genom vilka Gud 
har skapat och skapar... 

De biologiska och historiska indicierna är att människans natur uppstod endast 
gradvist genom en kontinuerlig process från andra former av primater och ho-
minoider... Hur som helst finns det inga skäl att anta att det fanns någon tid-
punkt i det förflutna då människan befann sig i ett moraliskt fullkomligt para-
disiskt tillstånd som bara åtföljdes av förfall. Alla indicier pekar på en varelse 
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som långsamt utvecklas (emerging) till medvetenhet... Det finns med andra 
ord ingen mening i att tala om ett ’fall’ från en tidigare fullkomlighet. Det fanns 
ingen gyllene tidsålder, inget fullkomligt förflutet, inga individer och ingen 
Adam och Eva från vilka alla människor härstammar och har fallit ifrån och som 
var fullkomliga i sina relationer och sitt beteende. Vi tycks snarare vara uppsti-
gande bestar än fallna änglar - uppstigande från ett amoraliskt (och i den me-
ningen) oskyldigt tillstånd till moralförmåga och omoraliska handlingar... 

Tanken om försoning som har varit så dominerande i den kristna teologin... 
med dess klassiska föreställning av fallet i det förflutna, och som så desperat 
behövs, måste, vad jag kan bedöma, överges, och det vi menar med försoning 
måste formuleras om, om det ska bli meningsfullt för vår tids människor.64 

Frågan är inte om den kristna tron "blir meningsfull för vår tids människor" 

utan vad som är sant om världen, historien och om oss själva och om den 

kristna tron.  

Om man accepterar evolution som Guds metod att skapa, som Arthur Peacocke 

gör, hamnar man i en svår situation när det gäller ens gudsbild. Birgitta Fors-

man skriver:  

Den som inte kan förneka evolutionen men ändå vill behålla Gud väljer kanske 
att tro att evolutionen är Guds sätt att skapa världen. Själv hoppas jag att det 
inte är så, för om en medveten vilja valt att skapa de levande varelserna genom 
evolutionen – med allt lidande den processen har medfört – måste det vara en 
sadistisk vilja. Och en gud som är sadist är det värsta jag kan tänka mig.65  

Birgitta Forsmans tanke är bara ett eko från Darwins egna ord i slutet i Om 

arternas uppkomst, Darwin skriver:  

Det mest upphöjda vi alls kan föreställa oss, de högre djurs tillkomst, är alltså 
en direkt följd av detta krig i naturen, av hunger och död. Det finns en storsla-
genhet i denna syn på hur livet, med dess många olika krafter, ursprungligen 
blåstes in i ett litet fåtal former, kanske i bara en enda; och hur det, medan 
denna vår planet fortsatte sitt kretslopp i enlighet med gravitationens fasta 
lagar, ur en så enkel början utvecklats och utvecklas vidare mot otaliga former 
av den yttersta och underbaraste skönhet.66 

För oss är det svårt att se något "storslagenhet" i ett "krig av hunger och död". 

För oss uttrycker "krig av hunger och död" syndafallets konsekvenser. Dessa 
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konsekvenser har Jesus tagit på sig när han dog på korset. Det finns inga skap-

ande krafter i processen som leder till svält och död.  

Nej, det finns ingen storslagenhet i Darwins syn på livet. Det är den fallna 

människans felaktiga föreställning av verkligheten.  
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Sammanfattning 
DET FINNS EN KONFLIKT mellan två världsförklaringar, två världsbilder, mellan 

den bibliska och den naturalistiska. Denna konflikt (mellan Gud och männi-

skan) har pågått sedan syndafallet. Den får bara nya "ansikten" vid olika tid-

punkter under historiens gång. I dag är utvecklingsläran en förhärskande idé i 

samhället. Den har lyckats få en kulturell dominans genom att den fått en aura 

av "vetenskap" över sig. Dess budskap basuneras ut i skolor och via massme-

dier. Faktum är dock att det aldrig har funnits en vetenskaplig teori om evolut-

ion. Evolution är en modern skapelsemyt. Tron på naturens skaparkrafter är 

stark. 

I denna konflikt visar sig skapelsemodellen ha fakta på sin sida. Dess centrala 

påståenden korresponderar mot verkligheten. Den är en sann förståelse av na-

turen. Skapelsemodellen kan förklara fenomen i naturen. Spår av Skaparen 

(design) kan ses i skapelsen. T.o.m. ser de mest inbitna evolutionisterna dessa 

spår (design) i naturen, men blundar medvetet och säger att spåren bara är 

"skenbara". Ernst Mayr har använt ordet "seemingly" ("skenbart") flera gånger 

i Toward A New Philosophy of Biology.67 Douglas H. Erwin och James W. 

Valentine skriver:  

Världen omkring oss vimlar av en underbar mångfald av djur till synes 
skickligt designade i alla former och storlekar som liknar eller överträf-
far i funktionella prestationer jämförbart med produkter våra ingenjö-
rer har skapat.68 

Evolutionen är de färgade glasögon genom vårt samhälle betraktar det för-

gångna. Bara den som tar bort dessa färgade glasögon ser klart. Jag hoppas att 

min diskussion har hjälpt dig att ta bort de evolutionistiska glasögonen. Livet 

är för dyrbart att leva i mörker! Den kristna skapelsetron är det ljus som lyser 

i dagens andliga och världsåskådningsmässiga mörker.  
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Skapelsemodellens korta tidsaspekt förklarar frågor som handlar om t.ex. le-

vande fossil. Tiden ca 6000 - 8000 år är relativt kort. Organismer har inte hun-

nit utvecklas till någonting annat. Och vad som är ännu viktigare att inse: Gud 

skapade i början organismer efter sina "sorter", och sedan skapelsen har skap-

ade "sorter" producerat ny avkomma inom de gränser Skaparen i början hade 

bestämt enligt sin plan.  

Skapelsemodellen kan också harmonieras med den kristna tron. Det onda, 

sjukdomar, förfall och död är inte skapande krafter utan en konsekvens av män-

niskans moraliska uppror mot Skaparen. Utan Adam och Eva och deras fall 

och Guds dom över dem förblir det onda utan förklaring. Utan Adam och Eva 

och deras fall blir Nya Testamentets vittnesbörd om Jesus en gullig berättelse 

utan historisk substans.  

I början av vår diskussion tog jag upp frågan om sanning. Utan sanning kan vi 

inte skilja mellan sken och verkligt. Sanningen är nödvändig för att kunna upp-

täcka misstag. Jag tror att Bibeln utgör denna grund för sanning. Vi ser hur 

skapelse- syndafalls- och flodberättelserna öppnar för oss ett fönster mot värl-

den och verkligheten. Det finns en ömsesidighet mellan Bibeln och skapelsen. 

Den ena bär vittnesbörd för den andra. Bibeln berättar om jordens och männi-

skans historia med klara och begripliga ord. Med denna berättelse i handen går 

vi ut i naturen och undersöker om skapelsen korresponderar mot dessa berät-

telser, och vi finner dem i harmoni. 
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Gud eller Darwin?  

Det är många böcker som har skrivits om konflikten mellan darwinismen och 
kristen skapelsetro. Darwinismen presenteras ofta som en fastlagd sanning 
om livsformernas uppkomst. Detta är dock en av de myter som sprids kring 
Darwin. Genomläsningen av Om arternas uppkomst visar att Darwin aldrig 
löste problemet som bokens titel utlovar, nämligen arternas uppkomst. 
Problemet har bara blivit allvarligare ju mer vår kunskap om livsformernas 
komplexitet ökar.  

Livets komplexitet, den biologiska informationens ursprung och den 
plötsliga uppkomsten av livsformerna i de kambriska avlagringarna har blivit 
allt mer besvärande för evolutionen. 

Denna ökande kunskap talar starkt för den kristna skapelsetron. Livets unika 
egenskaper talar starkt för en icke-materiell Skapare som "i begynnelsen" 
överförde liv till materian. Livsformernas avskildhet från varandra är något 
som vi kan förvänta oss när vi betraktar vår värld utifrån den bibliska 
skapelseberättelsen. Gud skapade livsformerna separat. 

Författaren lyfter fram grundläggande föreställningar och försöker ge en 
kortfattad men övergripande introduktion till den konflikt som alltjämt 
pågår. 

 

 

Författaren är teolog och har skrivit flera böcker, bl.a. boken 
Ateism, förnuftet på villovägar. 

 


