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Tanke
byggnader
”

Visserligen lever vi här i världen, men vi kämpar
inte med världsliga metoder. Nej, de vapen vi använder
är inte mänskliga utan har Guds mäktiga kraft, som
kan bryta ner alla starka fästen. Vi bryter ner alla tankebyggnader, stolta argument och allt trotsigt som går
emot kunskapen om Gud. Varje tanke tar vi till fånga
och tvingar den att lyda Kristus. 2 Kor 10:3-5 (NUB)

”

Här beskriver Paulus ett land som är
FIJ¦WX EZ ǬIRXPMKE XVYTTIV WSQ LEV J¸Vskansat sig uppe på bergskammarna, i
maktens positioner. Men Paulus syftar
naturligtvis inte på vanlig militär makt
och fysiska befästningar där väggarna är
tillverkade av stenblock. I stället syftar
han på andliga befästningar med föreställningar, hypoteser och teorier som
byggstenar. Där den ena föreställningen
vilar på den andra och där de tillsammans bygger upp ett till synes ointagligt
fort. Ett som står upprest mot kunskapen
om Gud, mot Sanningen.
I det här numret av Genesis granskar vi stenblocken i den naturalistiska
skapelseberättelsen – evolutionen. Det
är föreställningen att den här materiella
världen äger förmågan att på egen hand
skapa liv och de mest fantastiska varelser,

ja, till och med tänkande och resonerande människor som oss själva.
Det där är onekligen en fantastisk
berättelse. För en scen där markens lera
av sig själv förvandlas till alla världens
varelser kan inte vara någonting annat än
en gudomlig skapelseakt. Tvingas vi räkna bort Gud från sammanhanget så återstår bara ren och skär magi.
Men varken Gud eller magi är
begrepp som modern naturvetenskap
känner sig bekväm med. Ingetdera ryms
inom den sekulära vetenskapens ramar.
Hur hanterar då modern vetenskap detta
uppenbara dilemma? Lösningen är lika
enkel som genial: Allt som behövs är tid.
Massor av tid. Tid är ett fantastiskt lösningsmedel. Tid löser allt – och i synnerhet magi.

GÖR SÅ HÄR:
1. Ta 1 st magisk skapelseberättelse där
jord av sig själv förvandlas till alla
levande varelser
2. Tillsätt 4 miljarder år.
3. Rör om. Voilà!

Magin löstes upp och kan nu rentav kallas
vetenskap. Den lilla utspädda dos magi
som behövs varje enskild dag blir nämligen så obetydlig att den inte ens märks
bland alla de små förändringar som vi,
djur och växter dagligen genomgår.
För att befästa denna tankebana
återstår nu bara 1. att skapa en tankeF]KKREH QIH Q§RKE ǬRE SVH SGLOSQplicerade hypoteser och samband. 2. Att
proklamera denna med auktoritet, 3. att
förklara för tvivlarna att teorin är så svår
att förstå att vi måste lägga vår intuition åt
sidan och helt enkelt lita på vad forskarna säger. 4. att upprepa den i tid och otid,
samt 5. Inte tillåta att den kritiseras.
Där är evolutionsteorin idag i ett
nötskal. Eller teorierna, för de har bliZMXEPPXǭIVQIHXMHIRSGLEPPXWZ§VEVIEXX
begripa, i synnerhet för vanligt folk. Tillsammans utgör de en tankebyggnad som
står upprest mot kunskapen om Bibelns
Gud. För Guds Ord säger uttryckligen att
Gud talade och materien blev till och lydde, och allt tog sex dagar.
Fästningen ger ett så imponerande intryck att den får till och med goda
kristna att ge upp sin bibeltrohet. Hur
skulle så många duktiga vetenskapsmän
kunna ha fel, tänker man. Men skenet
bedrar. Den som är villig att granska stenarna med ett öppet sinne märker nästan
genast att fästningen i praktiken är ett
luftslott. Är du villig?
Tanken om magi under miljarder
år tar vi till fånga därför att den är lögnaktig, alldeles oavsett om den har ett kristet omslagspapper eller inte. Vi gör det i
Jesu namn, för sanningens skull.
/Göran
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