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– Om hur kristen tro lade grunden för modern vetenskap
Av: Mats Selander
Recensent: Göran Schmidt

Mats Selander arbetar för Apologia – Centrum för kristen
apologetik – och föreläser där om frågor som rör kristen tro
MVIPEXMSRXMPPǬPSWSǬSGLZIXIRWOET,ERWPMPPEFSO WMHSV
inklusive slutnoter) med ovanstående rubrik är en lättläst men
ändå innehållsrik bok med en tydlig poäng: det vore oklokt av
”vetenskapen” att såga av den gren den sitter på (kristendomen).
Boken inleds med ett resonemang kring gränsdragningen mellan vad som är vetenskap och icke- vetenskap, det som med ett
ǬREVI SVH FVYOEV OEPPEW HIQEVOEXMSRWOVMXIVMIV 1EXW XEV YTT
HIZERPMKEWXIJ¸VWPEKIRWSQI\IQTIPZMWREXYVPMKEJ¸VOPEVMRKEV
ERZ¦RHERHIXEZHIRZIXIRWOETPMKEQIXSHIRSGLJEPWMǬIVFEVLIX
QIROSRWXEXIVEVPMOXQENSVMXIXIREZRYXMHEZIXIRWOETWǬPSWSJIV
att det inte går att göra någon sådan allmängiltig avgränsning.
)ROSRWIOZIRWEZHIXXEFPMVQIREV1EXWEXXZIXIRWOETSJXEJ¦VKEWEZǬPSWSǬIVIPPIVVIPMKMSRIVXVSXWEXXHIRTSTYP¦VXSJXEJVEQställs som helt objektiv och opåverkad av sådant.

2¦WXEOETMXIPFILERHPEVWGMIRXMWQIRWSQJIRSQIRHIX
ZMPPW¦KE¸ZIVXVSRT§ZIXIRWOETIRIPPIVERRSVPYRHEJSVQYPIVEX
när vetenskapen blir dogmatisk. Mats visar med en rad exempel
LYVQSXW¦KIPWIJYPPXHIXFPMVR¦VR§KSRL¦ZHEVEXXQERǄFEVEXVSV
på vetenskapen”, och att vetenskapen ytterst bygger på grundläggande övertygelser som i sig inte går att bevisa med den vetenskapliga metoden.
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BOKRECENSION

I bokens tredje kapitel
belyser Mats åtta myter om vetenskap och kristen tro. Det handlar
om myter om att det råder en motsättning mellan att å ena sidan tro
på Gud och Bibeln och att å andra
sidan bedriva sann vetenskap. Rent
LMWXSVMWOX WT§VEW HIRRE ZERJ¸VIställning tillbaka till två 1800- talsJ¸VJEXXEVI.SLR;MPPMEQ(VETIVSGL
Andrew Dickson White som grunHEHIJ¸VIWX¦PPRMRKIRSQǄHIRQ¸Vka medeltiden” som en period där
OVMWXIRHSQIRW MRǭ]XERHI L¦Qmade utvecklingen av samhälle
SGLZIXIRWOET SGLZEVW MRǭ]XERHI
FV¸XW J¸VWX M WEQFERH QIH ǄYTTP]WRMRKWǬPSWSJIVǄWSQ:SPXEMVISGL
ERHVE&PERHHI§XXEQ]XIVREǬRRW
MH«REXXNSVHIRZEVTPEXXSGLEXX+EPMPISFPIZJ¦RKWPEHSGLXSVXIVEHJ¸VWMREXISVMIVSQEXXNSVHIROVIXWEVOVMRKWSPIRMWX¦PPIXJ¸V
tvärtom. Mats visar att verkligheten är en helt annan – medeltiden var i stället en period när kristna tänkare, inte minst inom
HI OEXSPWOE OPSWXIVSVHREVRE WOETEHI KVYRHJ¸VYXW¦XXRMRKEVRE
J¸VHIRQSHIVREZIXIRWOETIR)PPIVQIHSVHWSQ1EXWHIPZMW
L¦QXEVJV§R2ERG]4IEVGI]WSGL'LEVPIW8LE\XSRWFSO8LI7SYP
SJ7GMIRGI'LVMWXMER*EMXLERH2EXYVEP4LMPSWSTL]ǃQIHIPXMHIR
var inte vetenskapens bödel utan dess barnmorska”.

(IX¦VIXXSJV§ROSQPMKXJEOXYQEXXHIRQSHIVREZIXIRskapen uppstod i ett av kristendomen dominerat Västeuropa,
även om kineserna hade teknik och den muslimska världen vidareutvecklade babyloniers och egyptiers matematik och astroRSQM7O¦PIRXMPPHIXYXZIGOPEWMFSOIRWȋ¦VHIOETMXIP
- HIX JIQXIOETMXPIX K¸V 1EXW IR EREP]W EZ IXX WX¸VVI ERXEP  
J¸VKVYRHWKIWXEPXIVYRHIVHIRQSHIVREZIXIRWOETIRWJVEQZ¦\X
och visar hur bara två av dem (4%) var skeptiker. Resterande
96% var antingen vad Mats kallar ”varmt” troende eller i varje
JEPPǄOSRZIRXMSRIPPXǄXVSIRHI,ERFIQ¸XIVHIRXVEHMXMSRIPPEMRvändningen att det beror på att de var ”barn av sin tid” och inte
visste av något annat än kristendomen. Vore kristendom och vetenskap omaka par som många röster i vår samtid hävdar,
ja då vore ju åtminstone de ”varmt” troende (som t ex Newton,
/ITPIV(IWGEVXIW4EWGEPQIHǭIVE HIQMRWXP¦QTEHIEZEPPEEXX
FMHVEXMPPZIXIRWOETIRWJVEQK§RK

- OETMXIP WI\ YXZIGOPEV 1EXW XEROEVRE JV§R HIX ȋ¦Vde kapitlet och visar hur den bibliska gudsbilden och beskriv-
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RMRKIR EZ IXX LMWXSVMWOX W]RHEJEPP
i sig bär nycklarna till den vetenWOETPMKE QIXSHIR (IX ǬRRW FEVE
en Gud, Han är rationell, god och
XVSJEWX SGL H¦VJ¸V ¦V REXYVIR FIgriplig och möjlig att studera av oss
som utgör hans avbilder. Samtidigt
¦VZMSJYPPOSQPMKESGLZ§VEQSHIPler är provisoriska och i behov av
testning och korrigering. Mats noterar det lite ironiska i att tron på
Bibelns Gud ursprungligen var den
lins genom vilken man sökte och
kunde upptäcka naturens regelFYRHIRLIXIV SGL JSVQYPIVE HIQ
i termer av naturlagar, medan det
idag råder en omvänd situation
där den ordning och de lagar som
ǬRRWMREXYVIRFMPHEVHIRPMRWWSQ
J¸VIWTV§OEVIJ¸VIR-RXIPPMKIRXHIWMKRERZ¦RHIVJ¸VEXXTIOET§
R¸HZ¦RHMKLIXIREZIR7OETEVI-VSRMRFPMVJ¸VWX§WMRXIQMRHVI
EZEXXHIXWIREVIWOIVXMPPL¸KPNYHHESGLHIWTIVEXETVSXIWXIVJV§R
J¸VIXV¦HEVREJ¸VHIRWIOYP¦VEZIXIRWOETIR
I det avslutande kapitlet knyter Mats ihop säcken och
motiverar bokens titel, det vill säga att det var med Jesus som
kristendomen började och att en av dess konsekvenser blev den
ZIXIRWOETWSQKIXXSWWQSFMPXIPIJSRIVSGLEPPEERHVEZIXIRWOETIRWRYXMHEJVYOXIV,ERHIǬRMIVEVSGOW§IXXǄOSRǭMOXWGLIQEǄ
över skenbara motsättningar mellan vetenskap och kristen tro
som bygger på premissen att både bibeltolkning och vetenskap
OERZEVEXMPPJ¸VPMXPMKEML¸KIPPIVP§KKVEH(IXPIHIVXMPPEXXOSRǭMOXIVQIPPERHIF§HEOERZEVEEZJ]VEWPEKH¦VFEVEHIRQIPPERW§HERXWSQERWIWW¦OIVXF§HIJV§RZIXIRWOETPMKXSGLOVMWXIX
L§PPOERW¦KEWYXK¸VEIRVIIPPYXQERMRKJ¸VOVMWXIRXVS SGLIPPIV
ZIXIRWOETIR 1EXWOEPPEVHIRWSVXIRWOSRǭMOXIVJ¸VǄ%OSRǭMOXIVǄSGLR¦QRIVJV§KERSQIZSPYXMSRIRWSQIRW§HER/PSOEWXI
J¸VL§PPRMRKWW¦XXIXMW§HEREJEPPQIREV1EXW¦VEXXMRXIHVER§KVE
J¸VLEWXEHIWPYXWEXWIVYXEREXXEZZEOXESGLWI
Det är en riktigt trevlig bok det här. Och viktig. Den
FSVHIǬRREWMZEVNIWOSPFMFPMSXIOWSQIRQSXZMOXQSXZMPPJEVIPWIR EXX FMFPMWO OVMWXIRHSQ ¦V ZIXIRWOETWǬIRXPMK 7YQQER EZ
HIRFPMVEXXZMK¸VF¦WXMEXXZEVIWMKJ¸VOEWXE&MFIPSVHIXIPPIVZIXIRWOETIR)VJEVIRLIXIRZMWEVEXXR¦VZMP§XIVIRJVMQSHMKFMFIPtro samsas med en sunt kritisk vetenskapssyn så upplöses den
WOIRFEVEOSRǭMOXIRPMOXHMQQSVREIRWSQQEVQSVKSR

