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Inskickade frågor

En inte ovanlig uppfattningEn inte ovanlig uppfattning är att vetenskap 
skulle stå i motsättning till kristen tro. Enligt 
denna syn bygger vetenskap på förnuftet 
medan kyrkan håller sig till tro. Ända sedan 
1700-talet har det ofta riktats kritik mot tron. 
Man har då velat framställa det som något 
vetenskapligt att förneka Guds existens 
(”ateism”) och ovetenskapligt att bekänna 
Gud – det är ju bara en ”tro”. Då vetenskapen 
hade kunnat förklara något som man tidigare 
inte visste, så menade man sig inte längre 
behöva tron. 

DeDet är naturligtt är naturligt  att kristna människor har tagit 
avstånd från den här typen av ”vetenskap”. 
Man vill ju inte att tron ska ta skada av sådan 
argumentation och propaganda. Men risken 
är att kritiken mot falsk vetenskap även blir till 
kritik mot sann vetenskap. Det gäller alltså att 

skilja mellan falsk och sann vetenskap – men 
hur gör man det? En bra start finner vi i den 
första trosartikeln, som handlar om Gud Fa-
dern och skapelsen. I Luthers förklaring i Lilla 
katekesen kan vi läsa: ”Jag tror att Gud har 
skapat mig och alla varelser, gett mig kropp och 
själ, ögon, öron och alla lemmar, förnuft och alla 

sinnen…” Här bekänns alltså att hela världen, 
allt som vetenskapen undersöker, är skapad av 
Gud. Att bli kristen innebär inte att försöka kom-
ma bort från skapelsen som många tror. Kristna 
bekänner att hela skapelsen kommer från Gud 
och att han har rätt till den. 

DeDet sägs vidaret sägs vidare att vi har fått förnuftet och 
alla sinnen av Gud. Den sanna vetenskapen 
vill utforska skapelsen. För att göra detta an-
vänds i vetenskapen förnuftet och alla sinnen 
– syn, hörsel, känsel osv – som människan 
har fått. Genom att förstå, kan människan bli 
Guds redskap till att vidareutveckla skapel-
sen. Hon har kunnat uppfinna många nyttiga 
saker och utvecklat t.ex. mediciner. Hon har 
byggt fina hus, båtar och bilar, telefoner och 
datorer. Inget av detta hade varit möjligt om 
inte människan använt sitt ”förnuft och alla 

Är tro och vetenskap varandras motsatser?Är tro och vetenskap varandras motsatser?
sinnen”. Den kristna tron bekänner att Gud 
har satt oss att leva på jorden – även om vårt 
mål är himlen – och här ska vi använda och 
förvalta de gåvor som Gud har gett oss. Ge-
nom att använda förnuftet och alla sinnen kan 
vi se Guds storhet och rikedom också i sann 
vetenskap. 

MeMen till den kristna synenn till den kristna synen på förnuftet hör 
även att förnuftet har en gräns. Det finns väl-
digt mycket som förnuftet och våra sinnen 
inte kan veta något om. De räcker bara till 
för att utforska en del av verkligheten. För att 
lära känna mera av verkligheten, den som är 
andlig och osynlig, måste vi få del av Guds 
uppenbarelse i Jesus Kristus. Guds särskilda 
uppenbarelse möter vi i Bibeln, och här får vi 
reda på många saker som vi annars inte hade 
vetat. Så sägs det i Hebreerbrevet: ”Genom 
tro förstår vi att universum skapats genom ett 
ord från Gud, så att det vi ser inte har blivit till 
av något synligt” (Heb 11:3). Gud är oändligt 
mycket större än en människas förnuft. Skulle 
t.ex. han som är himmelens och jordens ska-
pare ha svårigheter att göra underverk? Att 
tro på Bibelns berättelser även när de skildrar 
sådant som för oss är ofattbart, är i själva ver-
ket det allra mest förnuftiga, om vi minns att 
Gud verkligen är Gud. 

DeDen kristna synen på förnuftetn kristna synen på förnuftet och vetenska-
pen är alltså, att de är stora gåvor till människ-
an och att de har sin givna gräns och måste 

Vilket språk kommer vi att tala i 
himlen?

hållas inom denna. Genom tron på Guds ord 
lär människan känna Gud själv och kan se allt i 
skapelsen i relation till honom. Att utifrån den 
kristna tron undersöka verklighetens olika de-
lar med förnuftet är en viktig kallelse. Den ger 
oss alla anledning till att tacka Gud för hans 
verk.

Det kan vi inte veta. Kanske alla människor 
kommer att tala det språk som talades innan 
Gud ”förvirrade” språken vid Babels torn (1 
Moseboken 11). 
Kanske det blir hebreiska eftersom Gud och 
änglar oftast (kanske alltid) talar det språket i 
Bibeln. Men det kan ju också bero på att him-
melska varelser kan alla språk och anpassar sig 
efter vilken de pratar med. 
Paulus talar i 1 Korintierbrevet 13 om att änglar 
har ett särskilt språk. Kanske det blir det. 
Eller blir det så att alla talar sina egna språk 
som de lärt sig på jorden och hör alla andra tala 
sitt språk fast de andra talar sina språk!
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