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Därför är en biblisk 
världsbild relevant!

talar om, och även räkna med dem i sitt 

är miraklens Gud, Han har obegränsad 
tillgång till sin egen skapelse.
 Insikten om att världen är ett öp-

-
ner. Snarare tvärt om – naturvetenska-
pen grundlades av namnkunniga veten-
skapsmän som hade tron på Bibelns Gud 

-
ga verksamhet. Uppdelningen i ”nor-
malt” och ”mirakulöst” kanske rentav är 

vi kallar helt naturligt i viss mening är 
”mirakulösa” ting. Kanske är det en na-
turalistiskt inspirerad illusion att troll-

-

i sig. Materiens, universums och livets 
innersta hemligheter gäckar oss; vi kan 
beskriva dem och göra oss modeller 

annan sak. Även helt vardagliga saker 
vittnar om Skaparen, inte om ”kunskap-
sluckornas gud” utan om verklighetens 
Gud.

-
ring till människans natur och världens 
tillstånd. Av alla varelser är det bara 

sig själv och sin omgivning. Det är bara 

DET ÄR ETT OVEDERSÄGLIGT -
-

disk-kristen världsbild som den moder-
na vetenskapen såg sin vagga. Det var 
knappast någon slump. Låt oss titta lite 
närmare på några aspekter av vad det är 
som gör just den bibliska världsbilden så 
relevant och trovärdig.

-
ligt konstruerat (se juninumret av Ge-

oändligt mäktig och intelligent Gud som 

(1 Mos 1, Joh 1) rimmar väl med obser-

sitt DNA.
 Men Bibelns Gud skapade inte 
världen och lämnade den åt sitt eget 
öde. I stället upprätthåller han aktivt 
de naturlagar som han en gång skapa-
de. Det innebär att världen inte är ett 

-

att när han så önskar agera i sin skapelse 
och åsidosätta de lagar och principer om 
orsak och verkan som annars styr vad 
som händer i skapelsen – annorlunda 

Gud.
 Medan naturalismens världsbild 

-
kel, kan den kristne lugnt lita på att Bi-

av lidande och att hon själv är trasig och 
kluven till sin natur och bär på en skuld 

-

-
de människan till sin avbild som levande 

-
tet, känslor och intellekt. Varelser som 
skapades till gemenskap med varandra 
och med honom själv men som medve-
tet valde att misstro Gud och trotsa hans 
goda vilja – ett historiskt och ödesdigert 

-
ningen till vår kluvenhet, vi som vet det 

 Naturalismen ger ingen sådan 

och vi helt enkelt som de råkade bli, 
utan någon bakomliggande plan eller 
tanke. Inom denna världsbild är allting 

hennes medvetande ytterst är en opla-
nerad biprodukt av slumpartade muta-
tioner och selektion. I en sådan världs-

ont godtyckliga och situationsberoende 

sammanhang till ett annat och över tid. 
Något absolut normsystem existerar då 

-
ar. Hon kan mycket väl bryta med sin 
grupps normer och därmed bete sig 

inga absoluta normer existerar och hon 
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hur hon väljer att leva sitt liv. Hon kan 
mycket väl bära känslor av både me-

verkligheten. De betyder ingenting. Allt 
enligt naturalismen.
 I en värld som i allt ökande grad 

oskyldiga människor lida och dö me dan 

makt, list eller rikedom. Naturalismens 
kommentar till det kan bara bli ett krasst 
”shit happens”, medan den bibliska 

Gud känner allas gärningar och motiv, 

kommer han inte att låta den skyldige bli 

 Men han är också Nåd. Vore det 
inte så skulle ingen människa kunna 
överleva den slutgiltiga domen. Han kom 

kors möjliggjorde han en helad och åter-
upprättad relation med vår Fader och 
Skapare, genom tron.

-
sion om återupprättelse till ett paradi-

-

djupare mening. Den lämnar människan 
ensam i en kall likgiltig värld utan hopp 

liv och död och meningen med livet. Det 
är den emotionella sidan av saken. Den 
bör inte vara avgörande. Det är långt 
viktigare att den världsbild man väljer 
harmonierar med verkligheten, men när 
en världsbild både ger relevanta svar på 

-
ligen ses som en rejäl bonus. Och kanske 
är just det rentav adelsmärket på att den 
bibliska världsbilden är sann.

inte vara svårt.
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