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En enda
verklighet

På de gamla grekernas tid, Platon och
Aristoteles och de
andra, ansåg man att den andliga världen –
idé- eller formvärlden – var det viktiga. Den
här materiella världen var ett nödvändigt ont,
bristfällig och trasig som den var, en illusion av
den verkliga världen därovan. Det var som om
verkligheten hade en viktig övervåning och en
mindre viktig undervåning.

Under medeltiden när Aristoteles
verk återupptäcktes kom liknande tankar
att vävas in i kyrkans katolska teologi, och
det jordiska, kroppsliga och materiella, den
dagliga kampen för livsuppehället, blev någonting att längta bort ifrån, någonting mindre värt. Det andliga, det eviga, det som den
kyrkliga andliga eliten ägnade sin tid åt, var
det som hade verkligt värde. Även den kristna
verklighetsuppfattningen hade nu blivit uppHIPEHMIRERHPMKǬR¸ZIVZ§RMRKSGLIRNSVHMWO
undervåning av lägre rang.
Sedan kom reformationen, som
en konsekvens av den upplysningen och så
småningom den vetenskapliga revolutionen.
Det nya som hände var att forskare som Galileo och Newton började ge nedervåningen
status på ett sätt som aldrig tidigare. Världen
SGLQ¦RRMWOERF¸VNEHIEPPXQIVPMOREWZMHǬ
nurliga maskiner. Våningarnas status började

skifta och en allt tydligare
gräns mellan dem började
ta form.
Den här utvecklingen
kom så småningom att leda
fram till vår moderna situation, där nedervåningen
blivit platsen för fakta, obNIOXMZMXIX SGL ZIVMǬIVFEVE
sanningar om världen. I
¸ZIVZ§RMRKIR ǬRRW Z¦V
deringar, religiositet och socialt konstruerad
mening och moral. I nedervåningen regerar
naturvetenskapen, i ovanvåningen de humanistiska vetenskaperna, och däremellan vattentäta skott.
I nedervåningen gör våra naturvetare anspråk på att förklara alltings ursprung
i termer av absolut vetande och naturalistiska
förklaringsmodeller som evolutionsteori –
inklusive det mänskliga medvetandet, källan
till alla övervåningens aktiviteter. Naturvetenskapens anspråk har blivit universella.
Ǆ1EXIVME ¦V EPPX WSQ ǬRRWǄ:IXIRWOETIRLEV
utvecklats till scientism. Alla fenomen som
inte kan fångas med materiella förklaringar

avfärdas som subjektiva illusioner. Rockaden
är fullbordad - Illusionerna har bytt våning
med ”verkligheten”.
Den här tudelningen är både onaXYVPMK SGL JEPWO (IX ǬRRW R¦QPMKIR FEVE IR
verklighet. Den består av en andlig dimension
och en materiell, som båda är lika verkliga och
som lever i symbios med varandra. Guds försoningsplan för världen föddes i himlen och
genomfördes på jorden. Ordet blev människa
och bodde bland oss, och vi såg Hans härlighet. Då bröts de vattentäta skotten mellan
”verkligheterna” en gång för alla.
Så låt dig inte luras av vetenskapsmän eller andra människor, blinda för andliga
verkligheter. Som aldrig gjort erfarenheten
av att få sin synd förlåten, som aldrig sett ett
mirakel och hellre skulle förneka sina egna
sinnen än att erkänna det. Ta i stället emot
och erkänn världens Skapare och Upprätthållare Jesus Kristus genom en uppriktig bön.
I Honom, Sonen, är du innesluten i Faderns
kärlek genom den Helige Andes kraft. Och lev
sedan alltid för Honom.

HUMANIORA
NATURVETENSKAP
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