
Om Gud finns, 
kan han då ha 
skapat som han 
vill? Och kan 
han ha gett oss 
korrekt beskriv-
ning i Bibeln? 
Och använt sig 
av ett ”kort” 
tidsperspektiv? 
Vad säger 
egentligen de 
naturveten-
skapliga fakta 
vi har om den 
möjligheten? 
Är det bara 
evolutionisters 
tolkningar av 
dessa fakta 
som inte stäm-
mer med ett 
tidsperspektiv 
räknat i tusen-
tals år istället 
för i miljarder? 
Foton: NASA.

Göran Schmidt inspirerades till denna artikel av en debatt mellan Christer 
Sturmark, Humanisternas ordförande, och Lars F Eklund, ersättare i Krist-
demokraternas partisttyrelse. Lars F Eklunds syn på ursprungsfrågorna är 
exempel på en hållning som inte är ovanlig bland kristna idag, nämligen att 
försöka förena evolutionsteorin och tron på att Gud skapat världen. Göran 
Scmidts artikel är en reflektion över detta.



Tidsperspektivet

Utbildning och insikt

Var Jesus naiv?

Gudsbilden och 
ursprungsfrågorna

Hur har Gud ingripit 
i historien?

Argumenten för 
evolutionsteorin

Vad är sant och riktigt?



 
 

  
 

 
  

 


 

Konferensen 2001 med bl a Dr Stuart Burgess
Det är fyra föredrag av Stuart Burgess på skivan, ett av Lennart Ohlsson och en predikan av Mats Molén 
på söndagsförmiddagen. över sju timmars undervisning på Mp3, för endast 100 kr 

Konferensen i Örebro 2005 med bl a Dr Paul Nelson
De fem skivorna från Örebro fördelar sig så att fyra är Paul Nelsons föredrag och den femte är 
Anders Gärdeborns. 
Det första föredraget av Paul Nelson är det han höll för studenterna på Örebro Universitet. Det 
är inte filmat, men ljudsinspelningen är synkroniserat med de Power-Point bilder han visade. På 
skiva 1 finns också föredraget från lördagseftermiddagen, med videofilm och Power-Pointbilder 
(som på övrga skivor från Örebro), med titeln ”Theology in evolution”. 
Skiva 2 är föredraget från fredagskvällen ”Biological Triangulation”, en introduktion till ID.   
Skiva 3 är den första delen av det som lördagskvällen avslutades med ”Cambrian explosion”.
Skiva 4 är den andra delen från lördagskvällen + frågestunden efteråt. Där har vi utökat titeln 
så den blir ”Cambrian Explosion and Cell development”.   
Skiva nummer 5 är Anders Gärdeborns föredrag, ”Skapelse eller evolution?” 
Skivorna från Örebro kostar 50 kr/styck om man köper dem en och en, men köper man hela serien 
200 kronor och dessutom får man då ett CD-album med på köpet, som rymmer hela 24 skivor.

Sedan tidigare finns också skapelsekonferensen 2004 i Stockholm med Dr 
Roger Liebi på CD. 5 timmars undervisning på Mp3 för 100 kr. Dödahavsrullarna och Bibeln, 
Språkens uppkomst, Urhistorien 1 Mos1-11, Evangelisera en sekulariserad kultur – Apg 17.

Från 8:e europeiska skapelsekonferensen på Gullbranna 2003 finns också 27 
CD för 50 kr/st eller 1000 kr för alla CD inkl väska. Video med OH-bilder och synkroniserat ljud.

Beställ enklast genom webshopen http://www.genesis.nu
Enhetsporto 25 kr vid betalning med kreditkort (bara inom Sverige). Vid annat betalningssätt 
fraktkostnad enligt Postens lista.


