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Utan Jesus ingen 

– 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 

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 (kristendo-

men).

Boken inleds med ett resonemang kring gränsdragningen mel-

lan vad som är vetenskap och icke- vetenskap, det som med ett 

att det inte går att göra någon sådan allmängiltig avgränsning. 

-

-

ställs som helt objektiv och opåverkad av sådant.

när vetenskapen blir dogmatisk. Mats visar med en rad exempel 

på vetenskapen”, och att vetenskapen ytterst bygger på grund-

läggande övertygelser som i sig inte går att bevisa med den ve-

tenskapliga metoden.



36 G E N E S I S  |  N R  3  |  S E P T E M B E R  2 0 2 1 

BOKRECENSION

 I bokens tredje kapitel 

belyser Mats åtta myter om veten-

skap och kristen tro. Det handlar 

om myter om att det råder en mot-

sättning mellan att å ena sidan tro 

på Gud och Bibeln och att å andra 

sidan bedriva sann vetenskap. Rent 

-

ställning tillbaka till två 1800- tals-

Andrew Dickson White som grun-

-

ka medeltiden” som en period där 

-

made utvecklingen av samhälle 

-

-

tvärtom. Mats visar att verkligheten är en helt annan – medelti-

den var i stället en period när kristna tänkare, inte minst inom 

var inte vetenskapens bödel utan dess barnmorska”.

-

skapen uppstod i ett av kristendomen dominerat Västeuropa, 

även om kineserna hade teknik och den muslimska världen vi-

dareutvecklade babyloniers och egyptiers matematik och astro-

och visar hur bara två av dem (4%) var skeptiker. Resterande 

96% var antingen vad Mats kallar ”varmt” troende eller i varje 

-

vändningen att det beror på att de var ”barn av sin tid” och inte 

visste av något annat än kristendomen. Vore kristendom och ve-

tenskap omaka par som många röster i vår samtid hävdar,

ja då vore ju åtminstone de ”varmt” troende (som t ex Newton, 

-

de kapitlet och visar hur den bibliska gudsbilden och beskriv-

i sig bär nycklarna till den veten-

en Gud, Han är rationell, god och 

-

griplig och möjlig att studera av oss 

som utgör hans avbilder. Samtidigt 

-

ler är provisoriska och i behov av 

testning och korrigering. Mats no-

terar det lite ironiska i att tron på 

Bibelns Gud ursprungligen var den 

lins genom vilken man sökte och 

kunde upptäcka naturens regel-

i termer av naturlagar, medan det 

idag råder en omvänd situation 

där den ordning och de lagar som 

 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 

-

över skenbara motsättningar mellan vetenskap och kristen tro 

som bygger på premissen att både bibeltolkning och vetenskap 

-

-

-

 Det är en riktigt trevlig bok det här. Och viktig. Den 

-

-

-

tro samsas med en sunt kritisk vetenskapssyn så upplöses den 


