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debatten. Les argumentasjonen og 
se at det bibelske syn på skapelsen 

står sterkere enn du tror.   
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n Før Dar-
win domin-
erte den 
kristne tro, 
knyttet til 
at Gud var 
universets 
skaper, og 
at Han alene 
hadde skapt 
livet og liv-
ets mang-
fold. Skaperverket fortalte 
om en allmektig Skaper bak 
det skapte. 

I løpet av de siste 150 år har 
dette bildet endret seg totalt. 
I dag har evolusjonslæren 
konkurrert ut Gud. Darwin 
har seiret. Hans lære er nå 
vedtatt å være  den eneste 
sannheten om livet i hele den 
vestlige verden. Det er det 
full enighet om. Det kalles 
konsensus. 
Evolusjonslæren har også 
blitt det ledende syn innen 
kristenheten. Det er sterke 
krefter som ønsker at hele 
kristenheten skal bli evolus-
jonistisk. Ledende  sentra for 
teologisk utdannelse i landet 
vårt har valgt å være darwin-
istiske.

KONKLUSJON BASERT PÅ 
VITENSKAP OG TEOLOGI
Dette avissærtrykket du nå 
leser, har til hensikt å gå 
gjennom denne tematikken, 
og komme med en konkret 
konklusjon basert på vitens-

kap og teologi. 
Det er stadig debatter i aviser 
og på nettsteder som uttrykk 
for at folk fortsatt er usikre 
på evolusjonslærens gyl-
dighet. Ønsker du å vite mer 
om denne problemstillingen, 
vil undertegnede anbefale 
bøkene: «Livet- Skapelse 
eller Tilfeldighet?» , «Livets 
Mysterium» og «Den Lille 
Skapelsesboka». 
Både bok nr 1 og nr 3 er til-
passet folk flest. Bok nr 2 er 
mer solid og grundigere, og  
krever mer av leseren. 
Siden det kan være vanskelig 
å få akseptert artikler som 

er skeptiske til darwinismen 
i aviser, er det lettere å bli 
kjent med dette stoffet gjen-
nom disse bøker. 

Er det nødvendig at kristne 
bør ha kjennskap til ulike syn 
på skapelse så lenge de pre-
siserer at det er Gud som står 
bak? 
Det synes å være mange som 
inntar et pragmatisk syn. De 
velger å ikke ta standpunkt. 
De som tenker slik, kan støtte 
seg på troskjemper. Billy 
Graham sa for 50 år siden at 
det ikke betyr noe hva man 
tror om skapelse eller evolus-
jon: «Enten kunne Gud ha 
åndet på et ape – menneske, 
eller Gud kunne ha tatt en 
neve med jord og skapt men-
nesket.» sa han. 

Ledere kan også ha vanske-
ligheter med å innta et be-
stemt syn i et forhold som er 
kontroversielt. Det er ganske 

enkelt nødvendig med 
ro i rekkene. Derfor 
tilrår jeg at organisas-
joner og menigheter 
gjennomdrøfter denne 
problematikken til 
man får et syn man 
kan anbefale. 

Menigheter bør være i stand 
til å utruste sin ungdom slik 
at de motstår det sekulære 
presset de møter overalt i 
samfunnet. 
Noen kan mene at de løser 
problemet med bønn. All er-
faring sier imidlertid at dette 
temaet må man bruke mye 
tid på å sette seg inn i. Det er 
ingen liten oppgave å gi men-
nesker råd om hvilket 
syn de skal ha på ska-
pelse og livets opprin-
nelse. Det livssyn man 
har, vil ha innvirkning 
på alle de viktige valg 
man gjør i livet. 

Det er i prinsipp 3 mulighet-
er å velge mellom for kristne: 
Ung jord kreasjonisme, gam-
mel jord kreasjonisme basert 
på Intelligent Design, og 
kristen darwinisme. 
Hovedhensikten med denne 
artikkelen er å argumentere 
mot et evolusjonistisk syn på 
livet. (kreasjonisme betyr at 
man tror på skapelse).

GNOSISIME OG ATEISME
Ingen av oss vet med sikker-
het alle svar. For meg per-
sonlig har det betydning at 
Johannes Evangelium hadde 
som et hovedformål å pre-
sentere et riktig syn på ska-
pelse. 
Blant de første kristne var 

det også gnostikere. Bibelfor-
skere synes å være enige om 
at Johannes i sitt evangelium 
er skrevet mot Gnostisismen 
som han anså som en vran-
glære som ikke måtte vinne 
innpass i menigheten. 
Gnostikerne mente at det 
ikke var Gud som hadde 
skapt verden. Verden var 
blitt til ved en mellom-mann 
ved navn Demiurg. Evolus-
jonslæren sier at naturlig 
seleksjon - altså en naturlig 
prosess uavhengig av Gud 
-  er selve drivkraften og har 
skaperevner. Livets mang-
fold beror på effektene av 
naturlig seleksjon. Naturlig 
seleksjon tillegges på mange 
måter de evner som Demiurg 
hadde – å være en slags vikar 
for Skaperen. 
Ateisten Richard Dawkins 
sier utallige ganger at 
naturlig seleksjon er en 
skaperkraft. Det samme sier 
kristen darwinister når de 
anfører at livet kan forklares 
med naturlig seleksjon.

For meg er følgende forhold  
avgjørende :

1.  Vi må ha et syn på ska-
pelse som ikke reduserer 
Gud. 
Det kristne syn er at Gud er 
allmektig og allvitende. En 
absolutt forutsetning for et 
rett gudsbilde er at Gud er 
allmektig. Det legger grunn-
laget for en genuin forståelse 
av Guds hellighet. Da blir det 
naturlig at Gud ikke bare er 
hellig, men tre ganger hellig. 
Har man et syn hvor Gud 
ikke er skaper av livet og liv-
ets mangfold, ser det ut til at 
Gud blir mer fjern, mindre 
betydningsfull og mindre rel-
evant for mange. Som kristne 
må vi holde fast på at Gud 
skaper ved sitt ord.

2. Bibelen sier at vi  skal ”  
ta enhver tanke til fange i 
lydighet mot Kristus”. 
Det betyr at vi må være ær-
lige sannhetssøkere når det 
gjelder livets store spørsmål. 
Vi bør ikke eller kan ikke 
adoptere sekulære tanker 
bare fordi de er in i tiden.  
Vi må være sikre på at de er 

«             »William Provine sa at «evolusjon-
slæren er den viktigste motor no-
ensinne for å fremme ateisme».

«             »«Evolution» er det første mange 
studenter nevner som årsak til at 
de forlater den kristne tro

Hva skal kristne mene om skapelse og livets opprinnelse? Det er et spørsmål 
kristne har stridd med helt siden Charles Darwin publiserte sin bok  

om artenes opprinnelse i 1859.

NATURALISMEN KAN IKKE FORKLARE OPPRINNELSEN TIL DET FØRSTE 
GEN.  Hvis liv ikke eksisterer, kan proteiner ikke dannes. Da møter vi et problem: For at livet skulle kunne 
lage det første protein, måtte cirka 60 proteiner allerede eksistere. Et alvorlig «høna - eller egget» problem. 
Det betyr ganske enkelt: Siden de første proteiner var en forutsetning for at liv kunne bli til, forklares de ikke 
bare best, men utelukkende med at de er resultat av intelligent aktivitet – det vil si en Skaper.

FORFAT-
TER: Kjell J. 
Tveter
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sanne. Vi må vite med eksak-
thet om naturalistisk evolus-
jon gir oss det sanne synet på 
livet før vi som kristne kan 
akseptere evolusjon. 
3. Vi kan ikke akseptere 
evolusjonslæren hvis 
den fører til at kristen 
teologi må kompromisse 
og tilpasse seg. 
Basale kristne dogmer og 
trossetninger må ikke opp-
gis.
4. Vi må vite at natural-
istisk evolusjon er en av 
de viktigste faktorer for 
sekularisering av den 
vestlige sivilisasjon.
Og vi må utvise den største 
forsiktighet før vi lar denne 
ideologi påvirke menigheter 
og kristenhet. 
Den nylig avdøde ateistiske 
filosof og professor William 
Provine sa at «evolusjon-
slæren er den viktigste mo-
tor noensinne for å fremme 
ateisme». Det som er helt 
uforståelig er at store deler 
av norsk kristenhet velger 
å se bort fra det faktum at 
evolusjonslæren er en av de 
vanligste årsaker til at men-
nesker forlater sin kristne 
tro. I stedet opplever man 
å møte motstand når man 
presenterer et vitenskapelig 
basert alternativ til evolusjon 
– et alternativ som ofte ikke 
en gang gis anledning til å bli 
presentert.

5. Vi må ha rett forståelse 
for hva vårt livssyn betyr. 
Det gjelder både for det en-
kelte menneske og for sam-
funnet. Den 22-årige stu-
denten Jesse Kilgore tok sitt 
eget liv etter å ha lest Richard 
Dawkins bok «The God Delu-
sion» ( 1 ).  Han maktet ikke 
å oppleve at hans kristne tro 
brøt sammen av Dawkins 
budskap. 
Kanskje det er noe som dør i  
mange av oss når man føler 
seg tvunget til å akseptere at 
livet ikke har noen mening – 
at alt er formålsløst. 

HVORFOR 
ER 
GUD 
BLITT 
FRAVÆRENDE?
Norge er i dag blitt et 
sekulært samfunn. Gud hører 
ikke hjemme i det offentlige 
rom, bare i den private sfære. 
Årsaken til det er at Gud er 
fraværende i den fysiske del 

av vår virkelighet – den del-
en som handler om fakta og 
vitenskap. 
Det er flere grunner til det. 
Kort fortalt kan vi si at de to 
viktigste filosofer i Opplys-
ningstiden, David Hume og 
Immanuel Kant, er ansvarlig 
for denne utvikling. De men-
te at vi ikke kunne vite noe 
sikkert verken om religion, 
Gud eller sannhet. Deres 
tanker og ideer lever fortsatt.
Etter annen verdenskrig har 
disse tanker og ideer tiltatt 
i styrke. USA som i mange 
år ble ansett som et kris-
tent land, er sterkt preget av 
disse «moderne» tankene. 
Amerikansk høyesterett har 
fastslått at det er forbudt å 
anvende religiøse tanker og 
synspunkter for å forklare 
naturvitenskap. Gud er 
således fjernet fra natur-
vitenskapen ved lov i USA. 
Og når det gjelder vitenskap, 
er USA veiviseren for hele 
verden. 
Det betyr at Gud er fjernet fra 
den fysiske del av vår virke-
lighet – ikke bare i USA, men 
i hele den vestlige verden, 
inkludert Norge. Det betyr 
at de som bestemmer hva vi 
skal mene om et vanskelig 
tema, slik som biologi, ikke 
regner med Gud. Det er in-
gen plass til Gud i den fysiske 
del av vår virkelighet. Det er 
rett og slett uvitenskapelig å 
tro at Gud er aktiv i naturen. 
Naturen styres av sin egen 
orden. 
Dette syn får majoriteten av 
norsk  ungdom innprentet i 
ung alder. 

MODERNE VITENSKAP
Da dukker det opp en 
spørsmålsstilling som burde 
være aktuell for kristne aka-
demikere: Moderne vitens-
kap har revolusjonert våre 
liv. Vitenskapen har gitt oss 
mobiltelefoner, PC, TV, GPS 
og masse ny teknologi for 
ulike behov. Den har gitt 
nye muligheter for bedre å 
diagnostisere og å behandle 
mange sykdommer. Den 
har ført mennesker trygt til 
månen og tilbake. 
Naturvitenskapen er altså 
velegnet for å utforske og 
studere den døde natur.  
Men er naturvitenskap-
en like velegnet for å 
forklare livet?  
Liv er jo vesensforskjellig fra 
død natur. Personlig er jeg av 
den mening at den vitenskap 
som er adekvat og dekkende 

HVA ER MEST SANSYN-
LIG: At denne sykkelen er blitt 
til ved en styrt utvikling, eller st 
noen i blinde har utviklet den. 
Evolusjonslæren sverger til det 
siste.  Alle prosesser i cellene våre 
er imidlertid målstyrt og kontrol-
lert. Og produksjonen foregår i 
et lynraskt tempo. Er det likevel i 
blinde?
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for død natur, ikke er like eg-
net til å beskrive og utforske 
livet. Den er faktisk uegnet til 
det siden den i dag er bundet 
til ett bestemt livssyn, nemlig 
naturalisme. 
Biologien burde derfor være 
pragmatisk i stedet for natu-
ralistisk, og burde betraktes 
som en egen isolert disiplin 
forskjellig fra naturalistisk 
vitenskap - siden den er in-
formasjonsbasert. I tillegg er 
spørsmål knyttet til selve den 
første Opprinnelse -  Origo 
– både av universet og livet, 
uløselig knyttet til metafysikk 
og teologi - vårt livssyn – 
slik at denne forskning også 
burde være frittstående. Hva 
vi skal mene om den første 
opprinnelse synes vitens-
kapen ikke å være i stand til 
å fortelle oss. Det blir et per-
sonlig valg ut fra vårt livssyn.

GUD BLIR OVERFLØDIG
En av de vanligste årsaker 
til at folk mister sin gudstro, 
er Darwins lære som gjør 
Gud overflødig. Dette er en 
sannhet selv om norsk kris-
tenhet skulle benekte det. 
Skolens elever lærer at livets 
utvikling kan forklares uten 
at man må ty til Gud. Gud 
blir dermed irrelevant for det 
moderne mennesket. 
Siden jeg tror at livet har to 
utganger, en bred vei som 
fører til fortapelse og en smal 
vei som fører til evig lykke og 
evig liv, er derfor spørsmål 
knyttet til livets opprinnelse 
alvorlige for meg, siden de 
får et evighetsperspektiv over 
seg. 
En venn sa at jeg måtte 
fortsette mitt arbeid. Han 
hadde en hybelboer som for-
talte at hun hadde mistet sin 
kristne tro etter at hun beg-
ynte å studere og hadde blitt 
undervist i evolusjonslæren. 
Fra USA er det rapporter 
om at det som blir hoved-
spørsmålet på universitets 
campuser når man diskuter-
er tro og vitenskap, er net-
topp evolusjon. Professor 
Kirk Durston sier at etter mer 
enn 30 års erfaring  hvor han 
selv personlig har snakket 
med mer enn tusen univer-
sitets studenter, så er «evo-
lution» det første de nevner 
som årsak til at de forlater 
den kristne tro (2).  For å sit-
ere professor Provine: «Man 
kan ha et religiøst syn som 
er forenlig med evolusjon 
bare hvis det religiøse syn 
ikke kan skilles fra ateisme» 
( 3). Evolusjonslæren har 

nok fratatt kristentroen fra 
noen millioner mennesker 
-  kanskje mange hundre 
millioner? Det er vitenskaps-
menn som begrunner sin at-
eisme nettopp med evolus-
jonslæren.
Er evolusjonslæren vitens-
kap eller er den en ideologi 
som blir presentert som 
vitenskap? 
Vanlige mennesker har ingen 
forutsetninger for å vurdere 
alt som blir lagt fram som 
bevis. Det er ikke noe viten-
skapelig bevis i det faktum 
at vår sivilisasjon har antatt 
denne teorien som den en-
este forklaring på livets store 
kompleksitet. Derfor er det 
en plikt å gi folk informasjon 
om både svakheter og styrke  
ved denne læren, og at i dag  
representerer Intelligent De-
sign et reelt alternativ.

HVA ER EVOLUSJONS-
LÆREN?
Det rådende syn på livets ut-
vikling er naturalistisk. 
Naturalistisk evolusjon 
er en blind prosess uten 
evne til å se fremover, 
uten evne til å planlegge 
eller velge, uten evne til å 
vurdere hva som vil være 
gunstig. 
Utviklingen styres av tilfeld-
ighet. Naturalistisk evolusjon 
er blottet for hensiktsmes-
sighet og formål. Intensjona-
litet – evnen til  å planlegge 
for å oppnå et bestemt for-
mål – er fraværende. Dette 
syn som i dag er dominer-
ende innen biologien, kalles 
gjerne «Den blinde urmaker 
tese» - fremkastet av Richard 
Dawkins  - som uttrykk for at 
alle nye livsformer har opp-
stått som en følge av ikke-
styrte, blinde prosesser.

FELLES OPPRINNELSE  
FOR ALT LIV
Evolusjonslæren har som 
en forutsetning at alt liv har 
felles opprinnelse. Denne 
første urcelle har gitt opphav 
til alt senere liv. 
Darwin hadde én illustrasjon 
i sin bok. Det var et tre med 
en felles rot som gav opphav 
til en hovedstamme som for-
greinet seg til stadig mindre 
enheter med løv og blad yt-
terst. Den første urcelle tenk-
er man seg var en slik rot som 
gav opphav til alt liv. 
Overbeviste darwinister 
hevder at dette evolusjonære 

treet eksisterer. Men det 
finnes vitenskapelige funn 
som vanskelig lar seg forene 
med teorien om en felles 
stamfar for alt liv. Boken 
«Darwin´s Doubt» (4) som 
gir en oversikt over denne 
problemstillingen, viser at 
felles opprinnelse er lite 
sannsynlig. (Denne boken 
anbefales på det sterkeste ! )

EVOLUSJON
Ordet «evolusjon» betyr 
forandringer over tid. Det 
rekker derfor over et meget 
stort område, langt mer enn 
biologi. 
Teknologi utvikler seg, bil-
ers design utvikler seg. Arki-
tektur utvikler seg. I biologi 
betyr det at organismer fo-
randrer seg med tiden. Og 
disse forandringene fører til 
forbedringer som fører til at 
arten trives og formerer seg 
slik at arten lever videre.  Or-
ganismen får mer «fitness» 
- som er faguttrykket – på 
grunn av evolusjon. Fitness 
dreier seg om overlevelse og 
reproduksjon.  
De viktigste mekanismer i 
evolusjonen er mutasjoner 
og naturlig seleksjon.

MUTASJONER
En  absolutt forutsetning for 
liv er informasjon. Uten in-
formasjon finnes ikke noe liv. 
Liv er informasjon. Denne 
informasjon finnes i hver 
celles DNA. DNA danner 
altså et meningsfylt språk. 
Dette språket er bygd opp av 
fire bokstaver som, forkortet, 
kalles A ,C ,G og T – etter for-
bokstavene på de kjemiske 
substanser som utgjør livets 
bokstaver. DNA danner en 
streng hvor bokstavene lig-
ger etter hverandre som per-
ler på en snor. Mutasjon er 
en forandring i denne rekke-
følgen (sekvensen) av  DNAs 
bokstaver. 
Evolusjonister mener at mu-
tasjoner er den viktigste kil-
de til ny informasjon i DNA. 
Sekvensen ATCG kan endres 
til  AACG ved at en boksstav 
byttes ut med en annen. Det 
kalles en punktmutasjon. 
Sykdommen sigdcelle anemi 
skyldes en slik punktmutas-
jon i ett bestemt område i ett 
spesielt gen. 
Man har betraktet punktmu-
tasjoner i et enkelt gen som 
en evolusjonær kraft, men 
nyere data synes ikke å bek-
refte dette (5,6,7). Punktmu-
tasjoner i funksjonelle gener 

synes ikke å kunne gi positive 
resultater. Andre mutasjoner 
fører til at en ny bokstav legg-
es til slik at ATCG kan endres 
til ACTCG. Den alvorlige 
sykdommen cystisk fibrose 
skyldes en slik mutasjon i et 
bestemt gen. Andre ganger 
kan en bokstav fjernes slik at 
ATCG  f. eks. endres til ACG.  
Alt dette betyr at mutasjoner 
endrer den informasjon som 
finnes i DNA. Mutasjoner er 
som en trykkfeil. Den rette 
mening tapes. Det kan være 
dødelig, føre til sykdommer 
eller gi misdannelser. Vi 
kjenner ikke til mutasjoner 
som legger grunnlaget for ut-
viklingen av en ny dyreart.
Nå har man funnet at en-
keltmutasjoner ikke bare har 
effekt på et enkelt gen, men 
at de kan affisere viktige reg-
uleringsmekanismer i cellen 
slik at en stor rekke av cellens 
funksjoner lider. Man vet nå 
at mutasjoner som rammer 
områder av DNA hvor det 
ikke finnes gener, kan føre 
til massive forandringer som 
ofte ikke er forenlig med liv.
Moderne forskning har vist 
at ulike former for mutas-
joner også kan affisere større 
områder av DNA med mange 
slike DNA bokstaver (8). 

SKJEMATISK BILDE AV DNA-SPIRALEN: Den består av to stammer som er bundet 
sammen med tverrtrinn som består av enten A-T,  T-A, C-G eller G-C. Det er denne regelmessigheten 
som er en basal forutsetning for å bygge opp livets språk og å danne den genetisk kode.
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Det betyr at  større områder 
av DNA  - ja, endog kromo-
somer - kan være gjenstand 
for ulike påvirkninger (trans-
posisjon, duplikasjon, om-
plassering, inversjon, fjer-
nelse). Slike forandringer er 
ofte dødelige. 
De aller fleste mutasjoner er 
skadelige for organismen. De 
makter ikke å øke organis-
mens fitness . 
Kristne evolusjonister anfør-
er ofte argumentet at «Gud 
har brukt evolusjonen» i 
skapelsen av livets mangfold 
for å være på linje med natu-
ralistisk evolusjon. Mutas-
joner er en hoveddrivkraft i 
evolusjonen. Men som vi net-
topp har sett, fører de fleste 
mutasjoner til ulike lidelser. 
Da bør vi som kristne være 
ytterst tilbakeholdende med 
å uttrykke at Gud har brukt 
mutasjoner siden de ves-
entlig er sykdomsfremkal-
lende. Da har jo Gud direkte 
skylden for lidelser og plager.

HVORFOR 
MUTASJON 
OG NATURLIG 
SELEKSJON 
IKKE KAN
SKAPE  
ET MENNESKE 
Celler er utstyrt med evnen 
til å korrigere mutasjoner 
(9). En nærliggende forklar-

ing er at organismen oppfat-
ter mutasjoner som skadeli-
ge. Et lite spørsmål blir da: 
Hvordan er det mulig ? 
Korreksjonsmekanismer for 
mutasjoner finnes på ulike 
nivåer i cellen. De områder 
av DNA som har størst funk-
sjonell betydning , er spesielt 
beskyttet mot mutasjoner, 
og har egne systemer for å 
utføre slike korreksjoner. 
Det betyr at  organismer er 
utstyrt med sofistikerte me-
kanismer nettopp for å mot-
virke de skadelige effekter 
mutasjoner har. 
Mutasjoner ødelegger eksis-
terende informasjon i DNA.  
At mutasjoner over lange 
tidsrom kan føre til  ny og 
gunstig informasjon som kan 
føre til nye livsformer, er en 
naturalistisk antagelse, og 
synes ikke å være verifisert 
av faktisk viten. 

Konklusjon: Mutasjoner 
er tilfeldige forandringer 
– «trykkfeil»- i DNAs in-
formasjon, og synes ikke 
å kunne gi den nye og 
funksjonelle informas-
jon til DNA  som nytt liv 
krever.

FULL KOLLISJON
Når vi nevner Guds inngrip-
en i livets historie, og mener 
Han har hatt en plan om livets 

utforming, kommer vi samti-
dig på full kollisjonskurs med 
evolusjonslæren. Evolus-
jonister presiserer sterkt at 
evolusjonen er blind, uten 
plan, hensikt eller mening. 
Det burde være logisk 
umulig å skulle tro at 
en ikke-styrt prosess – 
en stokastisk prosess 
- er brukt av Gud for å 
oppnå tilsiktede resul-
tater. 
Som kristne må vi ikke 
lukke våre øyne for de 
virkninger evolusjon-
stanken har på religion 
og livssyn. Hvis man velger å 
anta naturalistisk evolusjon 
som sitt syn på livet, velger 
man samtidig oppfatningen 
at mennesket er født uten 
noen dypere hensikt, at livet 
heller ikke har et bestemt 
formål, at mennesket ikke er 
et produkt av Guds viten og 
vilje. 

NATURLIG SELEKSJON
Vi kjenner alle uttrykket 
«survival of the fittest».  Den 
best tilpassede overlever. 
Darwin forstod betydningen 
av begrepet «naturlig selek-
sjon» da han innså at dyr 
føder så mange unger at ikke 
alle vil kunne overleve. Noen 
er robuste og sterke, mens 
andre er svakere og mer sår-
bare. De sterkeste har lettere 
for å klare seg i livskampen. 

Naturlig seleksjon er navnet 
på den prosessen som be-
gunstiger de beste, og som si-
krer at denne dyrearten lever 
videre. Som det populært er 
sagt, naturlig seleksjon sikrer  
«survival of the fittest», men 
ikke  «arrival of the fittest».  
Det er to vidt forskjellige 
ting. 
Naturlig seleksjon utnytter 
den informasjon som aller-
ede eksisterer i DNA og tar 
vare på den. Men naturlig 
seleksjon kan ikke skape ny 
informasjon i DNA, siden den 
kun velger blant det allerede 
eksisterende. Naturlig selek-
sjon virker ikke på gennivå. 
Naturlig seleksjon kan ikke 
selektere for en fremtidig 
funksjon. Naturlig seleksjon 
kan derfor ikke skape et nytt 
dyreslag. 
Et annet viktig punkt er at 
naturlig seleksjon er «ran-
dom» - tilfeldig ( 10 ).  
(Rossiters bok «Shadow of 
OZ» anbefales sterkt ! ). 

NATURLIG SELEKSJON ER 
BEGRENSET 
Variasjon og tilfeldige mutas-
joner representerer det rå-
materiale som naturlig selek-
sjon bearbeider. Naturlig 
seleksjon kan derfor ikke 

danne ny kompleks funks-
jonell informasjon. Naturlig 
seleksjon makter kun å  be-
virke mer beskjedne foran-
dringer. 
Et eksempel på det er ut-
vikling av resistens over-
for antibiotika. Men denne 
resistens skyldes vesentlig 
bortfall av informasjon i DNA 
– noe av DNA ødelegges. 
Et annet eksempel vil være 
svingningene i størrelsen på 
finkers nebb. 
Lærebøker i biologi kan om-
tale gepard og gasell som 
eksempel på evolusjonære 
mekanismer (10). Det er 
antatt at geparden lever av 
gaseller. Siden geparden er 
meget rask, måtte også ga-
sellen stadig utvikle sin fer-
dighet til å løpe raskt for å 
kunne overleve. Det førte til 
at geparden måtte forbedre 

sine løpeferdigheter ytter-
ligere for å kunne innhente 
gasellene. Rossiter omtaler 
dette samspillet mellom ga-
sell og gepard som et eks-
empel på evolusjon som im-
idlertid ikke er bevist, og som 
er en ren antagelse, men like 
fullt er omtalt i lærebøker 
som bevis for evolusjon. 
Nå vet man blant annet at 
geparder også lever av andre 
slag dyr. 

SKEPSIS
Det er i dag økende skepsis 
til naturlig seleksjon som 
en total forklaring på livets 
mangfold. Evolusjonister har 
fått øynene opp for at det er 
mange andre faktorer som  
også gjør seg gjeldende. 
Det har i løpet av jordas his-
torie vært fem store katastro-
fer hvor mesteparten av livet 
på jorda har gått til grunne. 
I tillegg har det vært mange 
mindre mer lokale katastro-
fer forårsaket av vulkaner, 
meteorittnedslag, branner, 
flom og oversvømmelser. 
Slike katastrofer har nok 
betydd mer for livet enn 
naturlig seleksjon.
Det er muligens lite kjent i 
Norge at stadig flere viten-
skapsmenn, også sekulære, 

er dypt skeptiske til om klas-
sisk neo - darwinisme slik vi 
har skissert den, makter å 
forklare livet. Et konkret bev-
is på det er nettsiden «The 
Third Way of Evolution» som 
samler vitenskapsmenn som 
mener at det er behov for å 
studere andre mekanismer 
enn naturlig seleksjon for å 
få en omfattende forståelse 
av evolusjonen. 
Den meget kjente og res-
pekterte ateistiske filoso-
fiprofessor Thomas Nagel 
gir uttrykk for sin tvil  om 
evolusjonens tilstrekkelighet 
i boken «Mind and Cosmos» 
hvor undertittelen direkte 
anfører at neo - darwinismen 
ikke er i stand til å forklare 
livet. 
Det besynderlige er at norske 
kristen darwinister kjemper 
for å utbre en teori som deler 

PROTEINFABRIKK: Bilde ønsker å vise den store 
nøyaktighete som er en forutsetning for det som skjer 
i proteinfabriken - ribosomet. Den blå horisontale 
strengen nederst inneholder bokstaver med beskjed 
om hvilke aminosyrer (de små brune ballene) som 
skal hentes for at rett protein kan dannes. Alle ledd 
styres av informasjon som stammer fra DNA 

«               »
Vi kristne bør være ytterst tilbakehold-
ende med å uttrykke at Gud har brukt 
mutasjoner siden de vesentlig er syk-
domsfremkallende. Da har jo Gud 
direkte skylden for lidelser og plager.
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SNITTET AV EN CELLE: De avlange blå strukturene er kroppens kraftstasjoner. Her finnes det mange ATP-motorer. De blå punktene er ribosomer (proteinfabrikker) Enkelte 
celler kan inneholde en million ribosomer.  I kjernen ligger DNA - vårt arvestoff.  Det samlede DNA i kroppens milliarder av celler er på 400.000 milliarder meter. Det tilsvarer 300 tur 
returreiser til solen. Hver eneste celle er en imponerende «fabrikkby» med svært mange prosesser som pågår kontinuerlig
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av akademia internasjonalt 
mener er utilstrekkelig.  

HVORFOR 
NATURALISTISK 
EVOLUSJON 
IKKE INNFRIR
a) Livets opprinnelse.
Darwin gikk ut fra at livet 
eksisterte da han fremmet 
sin teori. Slik situasjonen er 
i dag regner nok alle natu-
ralistiske evolusjonister med 
at livet har oppstått av seg 
selv. Vi kan derfor si at liv-
ets opprinnelse hører med til 
evolusjonslæren. 
Nå har vitenskapen forsket 
på livets opprinnelse i cirka 
60 år. Man har ikke maktet å 
lage kunstig liv fra død mate-
rie. Det betyr at naturvitens-
kapen ikke har noen forklar-
ing på livets opprinnelse. 
Man har brukt så lang tid 
og så store pengesummer på 
denne forskning, og utprøvd 
alle plausible muligheter, 
slik at ledende forskere har 
gitt uttrykk for at livet er så 
komplekst at de regner det 
for lite sannsynlig at de no-
ensinne vil kunne finne sva-
ret på dets opprinnelse rent 
vitenskapelig. 
Vi bør da legge merke til 
at i denne forskning har 
det deltatt mennesker med 
den største biologske kom-
petanse, og de har hatt til dis-
posisjon det mest avanserte 
utstyr. Men uten å lykkes. 
Da synes det også lite sann-
synlig at liv kunne oppstå av 
seg selv på den tidlige jord 
hvor det kun fantes død ma-
terie. Det betyr at det ikke er 
uvitenskapelig å regne med 
at livets opprinnelse ikke er 
mulig uten at man regner 
med  en intelligent årsak.

b) DNAs opprinnelse
Liv er informasjon. Denne 
informasjon finnes i DNA. 
Naturalismen har ingen 
forklaring på DNAs opprin-
nelse – verken  selve DNA 
molekylet eller den infor-
masjon som finnes der.  In-
formasjon er ikke noe vi kan 
ta på, føle eller registrere fy-
sisk. Informasjon er metafy-
sisk. Hvordan kunne død 
uorganisk natur utvikle et 
språk med informasjon og 
oppskrifter, beskjeder, regul-
eringsmekanismer som er en 
forutsetning for liv? Det lar 
seg rett og slett ikke forstå. 
DNA inneholder kodet in-
formasjon. DNA inneholder  

overlappende gener. Vi kjen-
ner ikke til at slik kodet infor-
masjon kan oppstå ved natu-
ralistiske mekanismer. 
Francis Crick, som sammen 
med James Watson oppd-
aget DNAs struktur, mente 
at DNA måtte ha kommet 

fra verdensrommet. Men det 
løser ikke problemet med 
DNAs opprinnelse. Prob-
lemet bare flyttes fra vår jord 
og til kosmos.
Naturalismen synes heller 
ikke å makte å forklare op-
prinnelsen til det første gen.  

Et gen er oppskriften til et 
spesielt protein, og men-
nesket har mer enn 20.000 
gener.

c) Opprinnelsen til pro-
teiner.
Organismer bygges opp av 
proteiner. Mennesket består 
av mer enn 100.000 ulike  
proteiner. Vi vet at det rent 
matematisk er så usannsyn-
lig at et protein kan oppstå 
spontant – av seg selv - at det 
kan vi sette en strek over. 
Biologiske proteiner bygges 
bare opp av liv. Hvis liv ikke 
eksisterer, kan proteiner ikke 
dannes. Da møter vi et prob-
lem: For at livet skulle kunne 
lage det første protein, måtte 
cirka 60 proteiner allerede 
eksistere. Et alvorlig «høna 
- eller egget» problem. Det 
betyr ganske enkelt: Siden de 
første proteiner var en forut-
setning for at liv kunne bli til, 
forklares de ikke bare best, 
men utelukkende med at de 
er resultat av intelligent ak-
tivitet – det vil si en Skaper.
Biologiske proteiner består 
av kjeder av aminosyrer. Det 
er 20 ulike aminosyrer, som 
følger etter hverandre i pro-
teinmolekylet. Rekkefølgen 
av aminosyrene er kritisk.  
Hemoglobin -molekylet har 
574 aminosyrer. Det er en 
statistisk umulighet at tilfel-
dige prosesser skulle makte å 
posisjonere alle disse amino-
syrer i riktig rekkefølge. Hvis 
aminosyrene ikke kommer i 
eksakt riktig rekkefølge, vil 
ikke det rette protein dannes. 
Konsekvensene av feil 
sekvens av aminosyrer kan 
være dramatiske. Det virker 
utenkelig at tilfeldige – sto-
kastiske -  prosesser skulle 
makte å syntetisere alle livets 
tusener av proteiner. Sann-
synligheten for det er så min-
imal at det er vitenskapelig 
ukorrekt å regne med en slik 
mulighet. 
Dessuten må biologiske pro-
teiner ha en helt spesifikk 
3-dimensjonal fasong som 
evolusjonære mekanismer 
ikke makter å utforme. Vi vet 
også at enzymer (spesielle 
proteiner som er livsnød-
vendige) ikke kan utvikles 
ved darwinistiske mekanis-
mer. For at proteinmolekyler 
skal reagere med hverandre 
må de ha en nøye definert 
vibrasjon av picosekunders 
varighet .

d) Makroevolusjon.

Nesten alt som skrives om 
evolusjon, handler om mik-
roevolusjon. I slik litteratur 
er det bare ordet «evolusjon» 
som brukes. Det gjøres ingen 
forsøk på å skjelne mellom 
mikro- og makroevolusjon. 
Det er særdeles viktig å forstå 
dette , siden det ikke er noen 
uenighet om mikroevolus-
jon. Så jeg er også evolus-
jonist i betydningen at jeg 
regner med at livet har evne 
til å tilpasse seg endrede livs-
betingelser. 
Uenigheten gjelder makro-
evolusjon.
Med makroevolusjon forstås 
at et dyreslag gir opphav til 
en helt annen dyreart. Et 
eksempel på det er at fisk kan 
utvikles til krypdyr. 
Mens mikroevolusjon er fo-
randringer innen en art, er 
altså makroevolusjon ut-
vikling av en helt ny art. 
Mikroevolusjon forklarer at 
fugler kan være forskjellige 
- likeledes hunder. Men mi-
kroevolusjon forklarer ikke 
opprinnelsen til disse fugler 
og hunder. 
Hvis evolusjonslæren er 
sann, må makroevolusjon 
faktisk skje. Makroevolus-
jon er imidlertid ikke doku-
mentert.  
Naturalistiske evolusjonister 
MÅ mene at makroevolusjon 
er en realitet. Hele teorien 
står og faller med det. Der-
for vil evolusjonister på det 
kraftigste protestere mot at 
makroevolusjon ikke er et 
verifisert faktum. 
Personlig er jeg av den faste 
overbevisning at proteinsyn-
tesens kompleksitet alene 
gjør makroevolusjon umu-
lig. En av verdens ledende 
proteinkjemikere, professor 
James M. Tour sier at han 
ikke makter å forstå hvor-
dan makroevolusjon er mu-
lig ut fra sin kunnskap om 
proteinkjemi og molekylær-
biologi. Ingen kolleger – selv 
ikke Nobelpris vinnere - har 
vært i stand til å presentere 
for ham en holdbar vitens-
kapelig forklaring på hvor-
dan makroevolusjon faktisk 
kan skje (11). 
Det er mange vitenskapelige 
artikler som stiller spørsmål-
stegn ved mulighetene for 
makroevolusjon. Her refer-
eres to av dem (12,13 ).
Filosofer og teologer kan kan-
skje se på makroevolusjon 
som et filosofisk spørsmål. 
Men makroevolusjon han-
dler utelukkende om biologi, 

 

TRANSKRIPSJON: er navnet på den prosessen som 
kopierer oppskriften i DNA. Illustrasjonen viser hvor-
dan m-RNA lages ved at DNA molekylet åpner seg mot 
høyre helt frem til der oppsskriften - genet - avsluttes. 
Deretter transproteres m-RNA gjennom kjernemenbra-
nen og til det rette ribsomet i cellelegemet. Ribosomet 
tolker beskjeden i m-RNA, og syntesen av det aktuelle 
proteinet startes. For å få DNA må vi ha proteiner og 
RNA. For å få proteiner må vi ha DNA og RNA For å 
få RNA må vi ha DNA og proteiner. Derfor: Ved livets 
begynnelse måtte DNA,RNA og proteiner alle være til 
stede samtidig. Det første liv måtte ha et fullt utviklet 
genom - som er summen av alle gener.

DNA-SPIRALEN:  DNA har en form som en vridd leider, med 
stigetrinn. DNA er cellenes informasjonssentral. DNAs språk har 
fire boksttaver som bygger opp stigetrinnene. Til venstre er DNA 
rettet ut og har utseende som en stige. 
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og dannelse av nye organer 
og organsystemer, og hvor-
dan disse nye strukturer skal 
koordineres for å danne et 
fungerende hele. Da kommer 
man ikke utenom en mole-
kylærbiologisk, sirkulasjons-
fysiologisk og nevrofysiolo-
gisk forklaring som filosofer 
og teologer ikke er kompe-
tente til å presentere.

FOSSILENE 
MOTBEVISER 
MAKROEVOLUSJON
Det evolusjonære – fyloge-
netiske – tre som var den 
eneste illustrasjon i Darwins 
bok, kan ikke bekreftes viten-
skapelig. Hvis en art utvikler 
seg fra en annen art ved 
mange gradvise beskjedne 
forandringer over lang tid, 
slik Darwin sa, burde fossi-
lene vise et meget stort antall 
– en hærskare -  av slike mel-
lomformer. Men det finner 
man ikke. 

Man har gjort intense stud-
ier for å bevise at det er en 
molekylær likhet mellom 
ulike arter, men resultatene 
er selvmotsigende. Fylogene-
tiske trær basert på DNA og 
protein likheter holder ikke 
mål. Man oppnår ikke ett tre, 
men det blir mer en skog av 
trær enn ett enkeltstående 
tre. Såkalte «molekylære 
klokker» gir også sterkt di-
vergerende resultater. Den 
kambriske eksplosjon som 

omtales nærmere nedenfor, 
med relativt akutt opptreden 
av helt ulike fullt utviklede 
organismer rykker Darwins 
tre opp med roten. 
Treet eksisterer ikke lenger 
(4).

Enkelte mener at mikro-
evolusjon vil føre til makro-
evolusjon. Når det har skjedd 
mange mikroevolusjonære 
forandringer i en art, vil den 
til slutt kunne omdannes til 
en helt ny art som ikke har 
eksistert før. 
Selv evolusjonister er uenig 
i  at en slik ekstrapolering av 
mikroevolusjon kan lede til 
makroevolusjon. Referat fra 
en større konferanse i  Chi-
cago, publisert i Science, av-
viser at mikroevolusjon kan 
føre til makroevolusjon (14).   
Forutsetning for makro-
evolusjon er dannelse både 
av ny spesifisert informas-
jon og av en stor mengde nye 
proteiner. De nye strukturer 
som karakteriserer et nytt 
dyr - for eksempel de 4 beina 
til et krypdyr – består jo net-
topp av proteiner. Men nye 
proteiner dannes ikke hvis 
det ikke foreligger gener som 
er spesifikke for disse pro-
teiner. Gener er informasjon 
med oppskriften for et pro-
tein. Så genet for et protein 
må først være til stede i DNA 
for at dette proteinet kan bli 
til. Men det synes ikke mulig 
at spesifikke gener kan opp-
stå ved naturalistiske me-

kanismer. De krever en intel-
ligent kilde. 
Det foreligger ingen fakta 
som viser at naturalistiske 
prosesser makter å generere 
denne nøyaktige informasjon 
–å danne alle de nye gener 
som kreves for makroevolus-
jon . 

Da kommer vi til en 
foreløpig konklusjon :
1. Det finnes ingen bevis for 
at liv kan oppstå spontant av 
seg selv
2.  Antagelsen at alt liv har en 
felles opprinnelse, kan ikke 
verifiseres og er omstridt.      
3. Det finnes ingen vitens-
kapelig holdbar naturalistisk 
forklaring verken  på opprin-
nelsen til DNA eller den spe-
sifiserte biologiske informas-
jon  som finnes i DNA.   
4.  Mutasjoner i DNA mak-
ter ikke å generere spesifikk 
og funksjonell informasjon. 
Mutasjoner ødelegger eksis-
terende informasjon, og  
forårsaker sykdom, misdan-
nelser og eventuelt død.
5. Naturlig seleksjon kan 
ikke skape nye arter. Naturlig 
seleksjon tar vare på allerede 
eksisterende arter.
6. Naturalistisk evolus-
jon kan ikke forklare livets 
mangfold.
7. Naturalismen kan ikke 
forklare opprinnelsen til pro-
teiner.    

8. Naturalismen makter ikke 
å forklare makroevolusjon.     
Dette betyr at naturalis-
tisk evolusjon neppe mak-
ter å forklare livet og livets 
mangfold. Derfor bør kristne 
forstå at det ledende syn på 
livet ikke bygger på verifiser-
bare fakta. Kristne bør derfor 
være tilbakeholdende med å 
betrakte naturalistisk evolus-
jon som sann vitenskap. 

Det synes umulig å forene 
kristen tro og naturalistisk 
vitenskap så lenge naturalis-
men utelukker at Gud er ak-
tiv i vårt univers. 

HVA 
ER 
INTELLIGENT 
DESIGN? 
Lovmessighet i form av 
naturlover og tilfeldige 
naturlige prosesser er de to 
viktigste  naturalistiske år-
saker i naturen. Tilfeldighet 
beroende på helt vilkårlige 
- stokastiske – prosesser 
betegnes i engelsk språklig 
litteratur som «chance». Na-
turens lovmessighet danner 
grunnlag for naturens in-
nebygde orden – og betegnes 
som «necessity». 
Naturalister mener at disse 

KJERNEMEMBRANEN:  Består av to lag. Vi ser 
åpninger (porer) hvor livsnødvendige stoffet skal passere. 
Disse porene har evne til å kontrollere stoffer, og slipper 
bare igjenom dem som godkjennes. Selv på nanonivå er 
det altså avanserte informasjonssystemer.  Hvordan er 

det mulig når man utelukker en designer?

VIKTIGE SMÅ HJELPERE: Dynein (tv) og kinesin. Dynein 
er en «grovarbeider» i cellen. Den vandrer langs en av celleskje-

lettets fibre, og går den motsatte veien av Kinesin. Kinesin går 
mot pereferien i cellen, mens dynein går mot kjernen. Dynein har 

til og med kneledd med mulighet for å skifte gir. Er lasset tungt 
girer den ned og går halvparten så fort. De nanosmå skapnin-

gene tar 100.000 skritt for å bevege seg en millimeter. De bærer 
blant annet ut søppel og trekker kromosomene til hver ende av 

kjernen før en celledelinng. Ingenting er tilfeldig.
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to årsaksforhold kan forklare 
alt i vår virkelighet  - inklud-
ert menneskets bevissthet, 
kognitive evner, vår opplev-
else av å være oss selv osv. 
En av de store meningsfor-
skjellene dreier seg nettopp 
om slike naturlige årsaker 
er tilstrekkelige til å forklare 
livets store kompleksitet og 
alle tegn på design i naturen. 
Eller må vi regne med at det 
også finnes intelligente årsa-
ker  - en Designer? Da er det 
naturlig å fremheve følgende 
forhold :
1. Universets fin -innstill-
ing - «the fine – tuning of the 
universe». 
Ved Big Bang mener en at det 
ble det dannet to gasser, hy-
drogen og helium som utgjør 
urgrunnstoffene som har gitt 
opphav  til alt – det gjentas: 
alt -  i vår virkelighet.  
Alle grunnstoffer i den peri-
odiske tabell stammer altså 
fra hydrogen og helium. For 
at det skulle skje, måtte en 
stor rekke av særdeles us-
annsynlige hendelser inntre-
ffe. Likeledes er det en rekke 
såkalte natur-konstanter 
som må ha eksakt den tall-
størrelse de har, for at uni-
verset kunne bli til. Selv det 
minste avvik ville bevirke at 
vårt univers ikke ville kunne 
eksistere. 
Denne fine-tuning forklares 
best med intelligent aktivitet. 
Dessuten er vår jord skapt 
slik at den gir betingelser 
ikke bare for liv, men også 

intelligent liv. 
Kristne darwinister regner 
også med at universets ut-
forming krevde intelligent 
årsak. 
2. Biologiske forhold. 
Jeg har presisert at liv er in-
formasjon, og at denne in-
formasjon finnes i DNA. Vi 
mennesker kjenner ikke til 
informasjon som ikke stam-
mer fra en intelligent kilde. 
DNAs informasjon er kara-
kterisert av at den er kom-
pleks, spesifisert, kodet og 
funksjonell. Det betyr at den 
eneste logiske forklaring på 
opprinnelsen til DNAs infor-
masjon er en intelligens som 
var der før det fantes noe liv. 
Det betyr for kristne at DNAs 
informasjon er skapt av Gud 
- og utgjør Guds Logos. 

LIVETS NANOMASKINERI
Liv forutsetter mange mo-
torer som utfører bestemte 
konkrete oppgaver i organ-
ismer. Hvert menneske har 
noen millioner milliarder 
slike motorer. Dette «livets 
nanomaskineri» krever kom-
pleks og spesifisert informas-
jon både for sin opprinnelse 
og sin funksjon. 
Hvordan kan DNA innehol-
de detaljert informasjon om 
både dannelsen av og funk-
sjonene til dette avanserte 
maskineri hvis man uteluk-
ker en skapende intelligens i 
naturen? 

Alle livets funksjoner er un-
derlagt kontroll og reguler-
ing. En egen disiplin som 
heter «System biologi» un-
dersøker hvordan alle livets  
funksjoner samvirker til et 
fungerende hele (15).
Evolusjonister avviser at na-
turen viser tegn til intelligent 
utforming og design. Egens-
kaper ved naturen som virker 
designet, skal vi ikke betrakte 
som resultat av intelligens, 
men av tilfeldighet sier natu-
ralister. Dawkins kaller slik 
design for tilsynelatende - i 
stedet for reell design. De-
sign krever jo en designer, og 
det vil man ikke høre snakk 
om. 
Francis Crick sa at man al-
dri skulle bruke uttrykket 
«designet».  Man skulle kon-
sekvent si «evoluert».  
Kathryn Applegate som er 
assosiert med BioLogos  
skriver: «Vi VET at tallrike 
maskiner i cellen dannes 
og fungerer automatisk i 
henhold til kjente naturlige 
lover. Det er ikke behov for 
intelligens!» (16). Men saken 
er at det vet vi IKKE.
 
HVA ER
FEILEN 
TIL 
KRISTNE 
EVOLUSJONISTER?
Jeg fikk en mail fra en kris-
ten evolusjonist som sier at 
mutasjoner og naturlig selek-

sjon kan forklare alt liv. Hvis 
kristne antar et slikt syn på 
livet, betyr det at de sank-
sjonerer ateismens syn at 
livet er et resultat av blinde 
og tilfeldige, naturlige årsa-
ker uten noen form for gud-
dommelig styring. Naturens 
design er da ikke en Skapers 
verk, men et resultatet av 
naturlige årsaker. 
Det gir meg sorg at Intelli-
gent Design møter like stor 
motstand fra kristne evolus-
jonister som fra ateistiske. 
Mens naturalistisk evolusjon 
er en ikke-styrt prosess, er 
Intelligent Design forenlig 
med en utvikling styrt av en 
intelligens.

En viktig årsak til at teistisk 
evolusjon stadig blir mer 
populært, er at en stor ameri-
kansk tankesmie ved navn 
BioLogos har som sin agenda 
å fremme teistisk evolusjon. 
BioLogos er verdens ledende 
senter for teistisk evolusjon. 
På deres hjemmeside står det 
at de undersøker, promoter-
er og feirer integrasjonen av 
vitenskap og kristentro. De 
skriver også at BioLogos´ 
skapelseshistorie er forenlig 
med mange trostradisjoner. 
Muslimer, jøder og kristne 
kan alle slutte seg til BioLo-
gos sitt syn når det gjelder 
menneskets opprinnelse, og 
det er ingen vitenskapelige 
bevis for en bestemt mono-
teistisk tro fremfor en annen 
(17 ).

BIOLOGOS
BioLogos (en tenketank som 
definerer seg som kristen) 
har et årsbudsjett på noen 
millioner dollar som gir dem 
mulighet til å ha en stor stab, 
og til å holde seminarer og 
drive annen form for under-
visning. BioLogos har som 
sin klare målsetning å få alle 
kristne organisasjoner og 
kirkesamfunn til å adoptere 
darwinistisk evolusjon som 
det eneste korrekte syn på 
biologien. Det er tydelig at 
BioLogos har stor innflytelse 
på  deler av norsk kristenhet 
og norsk akademisk teologi. 
For meg er det svært alvorlig.
BioLogos ble stiftet  i 2007 
av Francis Collins  som 
ledet «Det humane genom 
-prosjekt» som gikk ut på å 
kartlegge menneskets DNA. 
Dette arbeid har gitt ham 
stor berømmelse, og han er 
i dag leder av National In-
stitute of Health i USA, og 
innehar dermed en toppstill-
ing i amerikansk helsevesen. 
Francis Collins er således en 
meget anerkjent biolog og 
forsker. Han er motstander 
av Intelligent Design i biolo-
gien.
BioLogos har en meget aktiv 
hjemmeside. Mengden av in-
formasjon der er meget stor. 
Det er umulig å ha full over-
sikt. Listen over skribenter 
er lang. De kan også ha ulike 
oppfatninger, så det kan 
være noe vanskelig å få med 
seg hva BioLogos mener om 
ulike spørsmål om kristen 
tro. 
Det som er tydelig når man 
leser BioLogos sin nettside, 
er at vitenskap settes over 
Bibelen. Vitenskap er den 
høyeste autoritet. Hvis Bibel-
en og vitenskapen er i kon-
flikt, må Bibelen vike. 
Naturalismen – som utgjør 
BioLogos´ syn på biologi og 
naturvitenskap  - forfekter at 
vitenskapen MÅ forklare alle 
funn, hendelser og fenomen-
er i naturen utelukkende 
med  naturalistiske og ma-
terialistiske årsaker. Natu-
ralismen tillater ikke at man 
postulerer intelligente årsa-
ker i naturen. De begrenser 
derved de forklaringsalterna-
tiver som er tilgjengelige for 
en vitenskapelig forklaring, 
utelukkende til strikte natu-
ralistiske og materialistiske 
årsaker. Så uansett hva resul-
tatene skulle vise, skal de gis 
en naturalistisk forklaring. 
Denne naturalisme er ikke 
basert på vitenskapelige fak-
ta , men gis likevel retten til å 

UNIVERSET: Ufattelig stort, ufattelig rikt, ufattelig kom-
plekst! Er det Et resultat av telfeldighet eller må vi regne med 
en inteligent designer? En Skaper rett og slett.
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diktere hvilken vitenskapelig 
forklaring som er gyldig, og 
hvilken som er uakseptabel. 
For BioLogos er naturalis-
tisk evolusjon det samme 
som sann naturvitenskap. 
Det stilles overhodet ingen 
spørsmål ved det rådende 
syn på biologi. 
BioLogos mener at alt liv 
stammer fra en felles stamfar, 
og at mutasjoner og naturlig 
seleksjon kan forklare alt 
livs senere utvikling. Det er 
grunnpilaren og utgjør selve 
begrunnelsen for BioLogos, 
og den er udiskutabel. Felles 
avstamming for alt liv og 
livets utvikling ved natural-
istisk evolusjon skal ikke de-
batteres eller stilles spørsmål 
om. Det anses som et veri-
fisert vitenskapelig faktum.  
Darrel Falk -  en tidligere 
leder av BioLogos - sier at 
BioLogos eksisterer for å 
bekjempe forestillingen om 
en historisk og fysisk Adam 
( 18 ).  

HVORDAN 
SMADRER 
DEN KAMBRISKE 
EKSPLOSJONEN 
EVOLUSJONISTENE? .
Jordskorpen består av mange 
lag. Vi husker alle filmen 
«Jurassic Park» som viste 
livet i det laget som heter 
Jura. Kambrium er et av de 
dypeste lag, og ble dannet for 
ca 540 millioner år siden (et-
ter vanlig tidsregning). I lag 
dypere enn Kambrium finnes 
bare encellede organismer. 
I Kambrium dukker det opp 
i løpet av ganske kort tid en 
rekke fullt utviklede flercell-
ede organismer. Det er kara-
kteristisk at disse dyr var fer-
dig utviklet da de dukket opp 
for første gang. De var ikke 
delvis utviklet, og represen-
terte ingen form for mellom-
stadier. De hadde heller in-
gen forløpere i dypere lag. De 
har altså ikke utviklet seg fra 
tidligere liv. Et annet kara-
kteristisk trekk er at disse 
dyr beholder sitt utseende så 
lenge man finner fossiler av 
dem. Selv etter millioner av 
år viser de ingen tegn til fo-
randring – eller evolusjon. 
Den  kambriske eksplosjon 
viser at liv ikke blir til ved  
mange beskjedne foran-
dringer over lang tid, slik 
Darwin var nøye med å pos-
tulere. Livet blir til ved store 
sprang – eller «saltation» 
som det heter på fagspråket.  
Plutselig kommer det nye ar-

ter til syne. Det passer langt 
bedre med skapelse enn med 
evolusjon. 
Fossilene viser utryddelse av 
dyr, ikke utvikling av nye dyr 
via mellomformer.
Den kambriske eksplosjon 
river bort selve grunnlaget 
for darwinistisk evolusjon. 
Ingenting stemmer med teo-
rien. Derfor var den kam-
brisk eksplosjon i mange år 
en hemmelighet som bare 
paleontologer kjente til. 
Stephen C. Meyer har skre-
vet en bok om den kambriske 
eksplosjon (4). Denne bo-
ken regnes som den frem-
ste når det gjelder å avvise 
evolusjon. I tillegg til det vi 
alt har nevnt, stiller boken 
spørsmålet: Hvor kom all 
den nye informasjon fra som 
var en forutsetning for alt 
dette nye livet? 
En teori som tar sikte på å 
beskrive livets opprinnelse, 
må faktisk være i stand til å  
presentere et konkret bevis 
for hvordan den begrunner 
og forklarer opprinnelsen til 
ny målrettet og spesifisert in-
formasjon. Det tredje punk-
tet boken tar opp, gjelder alle 
de nye anatomiske struktur-
er som karakter-iserer livet 
i Kambrium – som består 
av alt fra trilobitten til små 
fisker som både har sentral-
nervesystem, sirkulasjons-
organer og et fullt utviklet 
fordøyelsesapparat med 
tarmer. Hvordan kunne disse 
nye anatomiske  kroppsut-
forminger – eller «body 
plans» som det heter på en-
gelsk, «Bauplan» på tysk 
– oppstå når det ikke finnes 
evolusjonære forstadier til 
dem ?
Evolusjonen har bare ett 
svar: Mutasjoner. 
Nå vet man at mutasjoner 
som skal gi opprinnelse til 
et nytt dyreslag, må komme 
meget tidlig i fosterlivet. Hvis 
vi tenker oss - som et eksem-
pel - at mutasjoner i en mus 
skal kunne føre til en bever, 
så må den gravide musa bli 
utsatt for mutasjoner meget 
tidlig i graviditeten. Hvis 
mutasjoner kommer senere 
i fosterlivet, fører de ikke til 
en ny art. Da gir de enten en 
mus med misdannelser eller 
en død mus. 
Men disse tidlige mutas-
joner som skulle gi et helt 
annerledes avkom, er ikke 
forenlig med liv. Enten fører 
de til død av fosteret umid-
delbart, eller fosteret får så 
store misdannelser at de er 
uforenlige med liv. 

Evolusjonister mangler 
således en holdbar vitens-
kapelig forklaring på opprin-
nelsen til den nye informas-
jon som var en forutsetning 
for det nye livet i kambrium.

Grunnen til at jeg omtaler den 
kambriske eksplosjon så vidt 
grundig, er at BioLogos har 
presentert flere anmeldelser 
og omtaler av boken som 
imøtegås med filosofiske og 
metodologiske argumenter. 
De har ingen vitenskapelige 
motargumenter. Darrel Falk 
sier endog at han er sikker 
på at man i fremtiden vil 
ha en naturalistisk forklar-
ing. Da plasserer han faktisk 
naturalismen i hullene i vår 
nåværende viten. «Natu-
ralism of the gaps» er ikke 
vesensforskjellig fra «God of 
the gaps»! 
Fremtredende representan-
ter for BioLogos viser ved 
dette at de er 100 prosent 
naturalister som ikke på 
noen måte aksepterer at Gud 
er direkte aktiv i naturen.   

NOEN KONSEKVENSER AV 
ET NATURALISTISK SYN PÅ 
LIVET FOR KRISTEN TRO.
Teistisk evolusjon blir stadig 
mer populær. Andre navn 
er kristen- darwinisme  og  
evolusjonær skapelse. Det er 
sannsynligvis det mest ut-
bredte syn på biologi i ameri-
kansk kristenhet. Som jeg 
har anført preger evolusjon-
slæren store deler av norsk 
kristenhet, om ikke største-
delen. 
Hovedbudskapet er at man 
godt kan være både kristen 
og samtidig tro på Darwins 
lære. Det er et edelt ønske å 
gjøre kristendommen mer 
attraktiv for moderne men-
nesker og akademia. Stadig 
flere kristne og også kirkesa-
mfunn aksepterer evolusjon-
slæren. 

HVA ER BUDSKAPET TIL  
KRISTNE DARWINISTER?
Det gis ikke noe enkelt svar 
på dette spørsmålet, og vi må 
nøye oss med å trekke fram 
hovedpunktene. 
Når det gjelder selve uni-
verset er det en utbredt op-
pfatning at universet ved sin 
opprinnelse ble tilført evnen 
til å styre sin egen utvikling 
slik at Gud selv ikke var nød-
vendig. Å tilføre noe av det 
skapte skaperevner, er å in-
nføre en avgud sier den kjen-

te apologeten Nancy Pearcey. 
(19 ) 
I følge Polkinghorne er uni-
verset  tilført en rasjonell 
evne slik at liv en eller an-
nen gang ville bli til ( 20 ). 
Dette første livs senere ut-
vikling var forutbestemt av 
selve naturen. Universets 

skapelse er å betrakte som 
en vedvarende handling hvor 
universet selv har skapende 
evner. Gud er ikke til stede 
personlig i naturen. Et vanlig 
syn er at Gud ikke var aktiv 
i vårt univers før mennesket 
ble til. Da grep Gud inn i his-
torien – intervenerte – for å 

10

MUTASJONER: Eksempler på hva mutasjoner kan 
føre til. De fleste mutasjoner er skadelige - undertiden 
dødelige. I beste fall er de nøytrale.
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tilføre et apeliknende vesen 
de ferdigheter og egenskaper 
som preger mennesket. Men-
neskets kropp stammer fra 
apen, mens de mentale og 
kognitive ferdigheter ble til-
ført mennesket av Gud. 
En slik tankerekke fører til at 
kreasjonistiske evolusjonis-

ter lett blir preget av prosess 
teologi. Det er ikke bare uni-
verset som hele tiden utvikler 
seg. Gud utvikler seg sammen 
med universet. Alt forandres 
med tiden. Det finnes derfor 
ingen teologiske sannheter 
eller absolutter. Bibelens 
påbud og regler blir flytende 
og fleksible, og kan tilpasses 
ønsker og behov. Gud er ikke 
evig og uforanderlig, slik Bi-
belen er nøye med  presisere. 
I denne teologi er Gud skapt i 
menneskers bilde.

IKKE PLASS TIL GUD
Tidligere kunne kristne 
evolusjonister mene at Gud 
har skapt livet. Det rådende 
syn i dag synes å være at 
selve naturen har en iboen-
de evne til å skape liv. Å ty 
til Gud vil være det samme 
som å plassere Ham i hul-
lene i vår viten. Det oppfattes 
som særdeles uvitenskapelig. 
Gud skaper indirekte gjen-
nom naturlover og naturens 
egne mekanismer. Hvis det 
finnes en naturlig forklaring 
for et fenomen, er Gud invol-
vert kun indirekte gjennom 
de naturlover Han har kon-
struert. Hvis det imidlertid 
mangler en naturlig forklar-
ing, kan man heller ikke ty til 
Gud, siden man ikke kan ute-
lukke at man en eller annen 
gang i fremtiden kan finne en 
naturlig årsak for fenomenet. 
Det betyr at det faktisk aldri 
er plass til eller behov for 
Gud. Gud blir på en måte 
usynlig i vår natur. Hvis Han 
finnes, så kan vi ikke se Ham. 
Da blir Gud fort irrelevant. 
Dette er i samsvar med syn-
spunktene til  den viten-
skapelige retning som 
heter «metodologisk natural-
isme». Er man metodologisk 
naturalist, kan man gjerne 
ha en gudstro, men den er 
avgrenset til den personlige 
sfære hvor religion, moral, 
tro og verdier befinner seg. 
I den delen av vår virke-
lighet som dreier seg om 
vitenskapelige fakta, er Gud 
fraværende.
Når det gjelder livets ut-
vikling er synet til teistiske 
evolusjonister identisk med 
synet til sekulære evolus-
jonister. Det betyr at livets 
utvikling er helt uavhengig av 
en direkte inngripen av Gud. 
Gud gir seg ikke til kjenne 
direkte eller på overnaturlig 
vis. Mens kristne evolus-
jonister tidligere kunne mene 
at Gud styrte mutasjonene, 
er dette syn nå lite fremtre-
dende siden det er opplest 

og vedtatt at darwinistisk 
evolusjon er en blind prosess 
uten noe formål, og  ikke føl-
ger noen plan eller hensikt. 
Evolusjonen er et resultat av 
naturens tilfeldige prosesser. 
Intensjonalitet finnes ikke i 
den evolusjonære prosess. 
Dette er et forhold som burde 
få kristne evolusjonister til 
å revurdere sitt syn. Hvis 
evolusjon betyr at livet ikke 
har noen dypere hensikt og 
faktisk er meningsløst, så 
strider det jo mot Bibelens 
budskap som blant annet sier 
at Gud visste om oss endog 
før vi var født. 
Richard Dawkins budskap 
om at livet er meningsløst 
fikk den unge Jesse Kilgore 
til å ta sitt eget liv, som vi 
allerede har nevnt. Vi blir på 
alvorlig måte minnet om at 
ideer får konsekvenser. Des-

suten burde det være van-
skelig å adoptere en teori  
basert på mutasjoner siden 
vi vet at mutasjoner omtrent 
alltid er skadelige, og med-
fører misdannelser, sykdom 
og lidelse. 
Det burde være langt mer 
naturlig for kristne å regne 
med at biologisk informasjon 
representerer Guds Logos 
- gudsord med skaperkraft.  
Jeg minner også om at det 
ikke finnes vitenskapelige 
holdepunkter for at makro-
evolusjon er en realitet. 
Siden Gud er fraværende i 
skaperprosessen blir det også 
et mektig tankekors å tro at 
man ved å folde sine hender 
og ber til en så fjern og uin-
teressert Gud, kan forvente 
å få bønnesvar. Kristendom-
mens Gud omtales som en 
«far» i bønnen Jesus lærte 
oss. En far har omsorg for og 
nærhet og kjærlighet til sine 
barn

MENNESKETS  
OPPRINNELSE.
Naturalistiske evolusjonister 
er overbevist om at vi stam-
mer direkte fra apen. Evolus-
jonister vil derfor ha tendens 
til å  betrakte mennesket som 
et videreutviklet dyr, og kan 
fornekte at mennesket er 
unikt. 

Evolusjonisten Douglas Fu-
tuyma skriver at dette er et 
uunngåelig resultat av nat-
uralistisk evolusjon, men 
at noen av følelsesmessige 
grunner viker tilbake fra å 
trekke denne konklusjonen 
(21). 
Menneskets avstamming er 
et meget emosjonelt og van-
skelig tema. Det herskende 
syn som vi alle er kjent med, 
og som vi er indoktrinert til å 
tro, er at vi stammer fra sjim-
pansen. Vi er svært lik aper. 
Vårt DNA er også meget likt. 
Litteraturen sier at vårt DNA 
har 98 prosent likhet med 
apens DNA. (Hvis likheten 
var 100 prossent, hvordan 
ville vi betraktet det? Det 
måtte bare bety at DNA alene 
ikke er en tilfredsstillende 
forklaring, og at vi må regne 
med andre foreløpig mindre 
kjente faktorer også). 

Vi vet nå at det ikke bare er 
DNA som inneholder biolo-
gisk informasjon. Epigene-
tikk er en form for slik infor-
masjon. Vi må også presisere 
at apen er ape, og ikke 98 
prosent menneske. Apen er 
skapt for å leve i trær. Den 
kan gripe tak i greiner også 
med føttene. Vi er skapt for å 
gå på to bein.  Vi mennesker 
har 3.2 milliarder «DNA-
bokstaver» i hver eneste celle 
i kroppen. En prosent utgjør 
32 millioner slike bokstaver,  
og 1.5 prosent 48 millioner. 
Noen millioner bokstaver vet 
vi alle kan utgjøre en formi-
dabel mengde informasjon. 
Ledende kristen darwinis-
ter har det samme syn på 
menneskets utvikling som 
sekulære naturalister. De 
mener at menneskets kropp 
stammer direkte fra sjim-
pansen ved evolusjonære 
prosesser. Når det gjelder 
våre mentale evner og kog-
nitive ferdigheter mener de 
at  disse evner kommer av en 
direkte inngripen av Gud. 
Det er først  når mennes-
ket blir til at Gud gir seg til 
kjenne. Gud intervenerte 
i naturen for å gjøre men-
nesket til en unik skapning.  
Det unike med mennesket - 
bevissthet, tanke, kognitive 
evner – skyldes en interven-
sjon direkte fra  Gud.
Evolusjonslæren er basert 

på likheter i naturen. Finner 
man likheter mellom dyreart-
er, tolkes det omtrent alltid 
som tegn på evolusjonært 
slektskap. 
Evolusjonister er ikke opp-
tatt av ulikheter. Dr. Ann 
Gauger argumenterer for at 
selv om det er store likheter 
mellom ape og menneske, 
er det også betydelige for-
skjeller. Det er bare ny infor-
masjon i DNA som kan viske 
ut disse forskjeller. Og slik ny 
informasjon må stamme fra 
tilfeldige mutasjoner i følge 
evolusjonslæren. 
Ann Gauger mener at for-
skjellene på ape og menneske 
er så store at en evolusjonær 
forklaring ikke strekker til. 
Hun begrunner det med at 
den tid som er tilgjengelig, er 
for kort til at de nødvendige 
mutasjoner kunne inntre-

ffe. Ann Gauger konklud-
erer derfor med at vi ikke 
vet menneskets avstamming. 
Boken «Science and Human 
Origins» (22) gir en oversikt 
over tematikken fra et intel-
ligent design ståsted. 
Vi bør også vite at det finnes 
ingen fossiler som entydig 
viser at vi stammer fra aper. 
Fossilene er så sparsomme 
og fleksible at tolkningen av 
funnene lett blir subjektiv.
Loren Haarsma, ektemannen 
til nåværende leder av BioLo-
gos, mener at «menneske-
heten ikke kan stamme fra 
ett første foreldrepar»(23) 
Ann Gauger viser imidlertid 
i boken sin forskningsresul-
tater som er forenlige med at 
menneskeheten kan stamme 
fra to individer. Dr. Fazale 
Rana (24) argumenterer også 
for at menneskeheten kan 
stamme fra ett første men-
neskepar. 
Den kristne filosofen William 
Lane-Craig bruker mennes-
kets medfødte moral som et  
av de store gudsbevis. Hvor-
dan er det mulig at vi er født 
med evnen til å vite at noe er 
galt og noe er rett? Alle men-
nesker betrakter voldtekt av 
barn som noe absolutt galt. 
Det er  en overbevisning vi 
er født med. Hvor kommer 
denne overbevisning fra? 
Naturalistisk evolusjon mak-

«                    »Siden Gud er fraværende i skaperprosessen blir 
det også et mektig tankekors å tro at man ved å 
folde sine hender. og ber til en så fjern og uinter-
essert Gud, kan forvente å få bønnesvar..
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ter ikke å gi en rasjonell 
forklaring på våre moralske 
kvaliteter. Hvordan kan vi 
vite at noe er rett og noe er 
galt hvis vi er et produkt av 
blind og planløs utvikling?  
Francis Collins, en av de le-
dende kristen darwinister, 
utelukker imidlertid ikke at 
menneskets moral kan ha en 
evolusjonær forklaring ( 25 ). 

HVA 
ER FEIL 
MED 
BIOLOGOS?
BioLogos mener at livets 
mangfold er et resultat av 
naturlig seleksjon og mu-
tasjoner. At tilfeldige pros-
esser slik som mutasjoner 
tillegges en skapende kraft, 
likner på epikureisme. Å in-
nføre naturlig seleksjon som 
den viktigste kraft for alt liv, 
likner på gnostisisme. Gud 
skaper ikke direkte, men in-
direkte. 
Det bibelsk syn er at Gud 
skaper med sitt ord - Guds 
Logos er selve skaperkraften. 
Siden Bibelen advarer både 
mot gnostisisme og epiku-
reisme, og evolusjonær ska-
pelse kan ha trekk fra begge, 
bør man vurdere om evolus-
jonær skapelse ut fra Bibelen 
er å betrakte som vranglære. 
Bibelen forteller om de første 
kristne at de «holdt trolig 
fast ved apostlenes lære». 
Det betyr at de hadde en de-
finert og konkret lære, en tro, 
en teologi. 

Man kan imidlertid bare 
være tro mot en lære som 
er utformet og nedtegnet. 
Derfor bør alle kristne or-
ganisasjoner  arbeide for å 
ha en konkret kristen lære, 
som også innbefatter et ska-
pelsessyn. Et slikt omforent 
syn på skapelse blant kristne 
kan ikke inneholde selvmot-
sigende utsagn. Man kan 
ikke være tilhenger av natu-
ralisme og samtidig mene at 
Gud er aktiv i naturen.
BioLogos sitt syn på men-
nesket er fullstendig darwin-
istisk. BioLogos er nøye med 
å presisere at man må ha det 
syn på menneskets opprin-
nelse som moderne vitens-
kap angir. 
BioLogos fornekter et første 
foreldrepar for menneske-
heten. De benekter en his-
torisk Adam og en historisk 
Eva. Adam er et resultat av 
evolusjon. Det samme er Eva. 
Eva er ikke skapt av en del 
fra Adam. Den samhørighet 

mellom de to kjønn som Bi-
belen anfører på dens første 
sider, er direkte uforenlig 
med evolusjon. Denne sam-
hørighet mellom Eva og 
Adam tolker noen som et 
bilde på den nærhet som skal 
prege forholdet mellom me-
nigheten og Jesus Kristus. 
Evolusjon raderer fullstendig 
bort et slikt bilde. 
Den engelske biolog og kris-
ten darwinist Denis Alexan-
der (26) mener det var noen 
millioner mennesker da 
Adam og Eva ble født, og at 
disse to ble utvalgt på en spe-
siell måte ved at Gud tilførte 
dem bevissthet og kognitive 
evner og ferdigheter.   
Dette fører til at BioLogos 
fornekter at det onde kom 
inn i verden slik Bibelen 
beskriver. (27). Et første 
syndefall avvises. Det onde 
er et uunngåelig resultat av 
evolusjonen. Bibelen sporer 
all menneskelig syndighet til-
bake til det faktum at Adam 
og Eva syndet. Adam som 
menneskehetens far er av 
stor betydning ikke bare for 
hans egen synd, men fordi 
vi alle har syndet i Adam. I 
henhold til Første Mosebok  
førte Adams syndefall til dra-
matiske effekter. 
Uten et første syndefall blir 
Jesu stedfortredende død 
også vanskeligere å forstå. 
Hvis vi ikke har et bibelsk syn 
på den første Adam og syn-

defallet, ser det ut til at den 
kristne tro må omdefineres. 
Karl Giberson, Biologos sin 
første visepresident, fork-
aster en tradisjonell kristen 
oppfatning av syndefallet. 
Han betrakter synd først og 
fremst som egoisme og sel-
viskhet. Giberson fornekter 
fortapelsen. (28).  
Robin Collins (sitert av Ted 
Davis ref. 29)  mener den 
originale synd – det vil si 
syndefallet -  beror på vår 
tendens til synd og åndelig 
mørke som er arvet fra våre 
evolusjonære forfedre og 
som er et resultat av våre 
egne valg. Vår syndige natur 
skyldes den evolusjonære 
prosess. 
George L. Murphy gir uttrykk 
for de samme tanker (30). 
Hvis Adam ikke er en histo-
risk person, så er det ikke noe 
syndefall i følge Bibelen, og 
dermed heller ikke behov for 
en frelser som tilbyr forson-
ing og evig håp. 
Paulus sier at syndefallet 
førte til at «døden trengte 
gjennom til alle mennesker» 
(Romer-brevet 5,12 ). 
Vi ser således at evolusjonis-
tisk skapelse har et avvik-
ende syn på døden. Mennes-
ket arvet døden som en del av 
evolusjonen, og ikke som en 
følge av synd. 

SYNET PÅ JESUS
Når det gjelder synet på Je-
sus Kristus synes det å være 
ulike meninger innen Bi-
oLogos.  En tendens er at 
man kan vektlegge Jesus 

som menneske mer enn som 
gudesønn. Kenton Sparks 
skriver således. «Hvis  Jesus 
som et begrenset menneske 
tok feil fra tid til annen, så 
er det ingen grunn til å anta 
at Moses, Paulus, Johannes 

CELLE:  Cellen inneholder et komplisert maskineri med 
utallige prosesser. De små prikkene er ribosomer, som er små 

fabrikker i cellene. Det rosa kjernelegemet inneholder arve-
stoffet. I mitokondrien (avlange brun lilla) finner vi generato-

rene som danner energi. Forstørrer vi en av våre milliarder av 
celler opp til 20 km i diameter, finner vi en «fabrikkby» mer 

komplisert enn London eller New York. 

«             »Man finner gode og oppriktige 
kristne som både tror på bønn 
og mirakler på BioLogos sin  
nettside.
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ikke gjorde feil også når de 
skrev sine skrifter. Tvert 
imot, det er klokt av oss å 
anta at de bibelske forfattere 
gav uttrykk for egne men-
neskelige oppfatninger når 
de skrev ut fra sin egen beg-
rensede horisont.» (31).
BioLogos er nok selv klar 
over at det er mer enn de 
første 11 kapitler i Første 
Mosebok som står på spill.   
Pete Enns sier: «For Paulus 
var Adam visselig det første 
menneske skapt av støv og 
Eva ble skapt av ham. Men å 
ignorere de vitenskapelige og 
arkeologiske funn er ikke en 
aktuell mulighet.» Paulus tok 
altså feil. 
Pete Enns sier at å forkaste  
kristendommen er en mer 
nærliggende mulighet enn å 
ta Bibelens skapelsesberet-
ning bokstavelig. Enns sier 
videre at en ekte syntese av 
kristendom og vitenskap 
krever en reorientering av 
Bibelens budskap i Genesis 
og i Pauli brev når det gjelder 
spørsmålet om Opprin-
nelsen. (32).  
BioLogos  er svært tydeli-
ge når de imøtegår kreas-
jonisme. De er sterke mot-
standere både av ung jord 
kreasjonisme og Intelligent 
Design. 
Det som forundrer er at 
de ikke synes å gjøre noen 
forsøk på å overbevise ateis-
ter og ikke-troende om kris-

tendommens sannheter. Noe 
er alvorlig galt fatt – slik jeg 
ser det -  når en kristen tank-
esmie bruker mer energi på 
å imøtegå andre kristnes syn 
på biologi, enn å prioritere 
å bekjempe den tiltagende 
sekularisme som preger 
Vesten.
Man finner gode og opprik-
tige kristne som både tror på 
bønn og mirakler på BioLo-
gos sin nettside. 
Enkelte teistiske evolus-
jonister har en tendens til å 
forklare  hendelser natural-
istisk. Som et eksempel: Pau-
lus sin opplevelse på veien til 
Damaskus skyldes et epilep-
tisk anfall. 
Det er nok mange som ikke 
fullt ut ser de teologiske kon-
sekvensene av et evolusjonis-
tisk syn på livet, og hva det 
betyr for en kristen forståelse 
av vår virkelighet. Man finner 
stor spredning  av synspunk-
ter.

MOTSTANDEN MOT  
INTELLIGENT DESIGN
Siden BioLogos regner med 
at Gud kun handler indirekte 
gjennom sekundære årsa-
ker i vårt fysiske univers, er 
de motstander av Intelligent 
Design som mener at livet 
ikke kan forklares hvis man 
utelukker intelligent årsak 
i naturen. Vi bør spesielt 

legge merke til at BioLogos 
regner med at DNAs infor-
masjon kan forklares natu-
ralistisk. Det er påfallende at 
BioLogos vesentlig forsøker 
å imøtegå Intelligent Design 
med filosofiske og teologiske 
begrunnelser, og ikke vitens-
kapelige. (34-36)

KONKLUSJON
BioLogos hevder at Gud han-
dler i naturen utelukkende 
gjennom sekundære årsaker. 
Det vil si at Gud ikke handler 
direkte, men kun indirekte 
ved lovmessighet og tilfeld-
ige naturlige prosesser. Uni-
verset selv er tilført skapende 
evner. 
Tanken at universet og alt 
i det hele tiden utvikles - 
evolueres – til noe bedre og 
høyere, er det motsatte av det 
Bibelen forkynner. Hvis alt 
utvikles mot noe bedre med 
tiden, er det neppe behov for 
en forløser. Bibelen sier at alt 
var godt i skapelsesøyeblik-
ket. Senere har synd og kor-
rupsjon blitt en del av vår 
virkelighet.
BioLogos hevder at livet 
oppstod utelukkende ved 
naturalistiske mekanismer 
uten at  en intelligent år-
sak var nødvendig. Siden vi 
omtaler en intelligent årsak 
som eksisterte før liv fantes, 
er den intelligente årsak det 
samme som Gud. BioLogos 
benekter således at livet er 
skapt av Gud. 

BioLogos aksepterer som et 
ufravikelig faktum at alt liv 
har en felles opprinnelse. Jeg 
har foran vist at dette er kon-
troversielt. Evolusjonister – 
også kristne – mener at livets 
informasjon beror på natu-
ralistiske årsaker. Men det er 
en fullstendig umulighet.
BioLogos hevder videre at 
livets mangfold utelukkende 
beror på naturlige årsa-
ker i form av mutasjoner og 
naturlig seleksjon. Jeg mener 
at dette ikke er mulig. 
Evolusjon forutsetter at 
makroevolusjon finner 
sted. Makroevolusjon – 
som altså betyr dannelse av 
nye dyrearter som ikke har 
eksistert tidligere - synes 
imidlertid å være en ren an-
takelse som det ikke finnes 
vitenskapelig dokumentas-
jon for. Selve grunnsteinene 
som BioLogos har som sin 
basis, synes således å svikte 
fundamentalt. Naturalistisk 
makroevolusjon synes rett og 
slett å være en molekylærbi-
ologisk umulighet. Riktignok 
finner det sted mindre mikro-
evolusjonære forandringer. 
Men når bevisene for makro-
evolusjon synes å mangle, og 
det hefter så mye usikkerhet 
til selve evolusjonsteorien, 
burde det være særdeles van-
skelig for dem som bekjenner 
en kristen tro, å anta evolus-
jonsteorien som sitt syn på 
livet. 

BioLogos syn på biologien 
fører til at en klassisk kristen 
tro ikke kan forsvares. De-
res syn fører til et gnostisk-
liknende syn på kristen tro. 
Deres syn på Bibelens buds-
kap avviker fra klassisk kris-
tendom, og blir preget av 
et liberalt og moderne syn. 
Mens Bibelen er klar på at 
det er Guds ord - Guds Logos, 
og bare Guds Logos - som er 
selve skaperkraften, mener 
kristne evolusjonister at det 
er naturlig seleksjon som er 
selve skaperkraften for livets 
mangfold. 
BioLogos mener at men-
nesket stammer fra apen. 
Mennesket blir da bare et vi-
dereutviklet dyr. Det er van-
skelig å forstå hvordan det da 
er skapt i Guds bilde. 
Personlig mener jeg at men-
nesket er den siste skapning, 
og at Gud etter å ha skapt 
mennesket har avsluttet sitt 
skaperverk. Jeg finner ingen 
vitenskapelige fakta som av-
viser et slikt standpunkt. Jeg  
har valgt å tro at Adam og 
Eva var de første mennesker. 
En evolusjonær utvikling av 
mennesket fører også til at et 
første syndefall blir en umu-
lighet. Bibelen sier at det var 
dette syndefall som førte til 
død, lidelse, ondskap og evig 
fortapelse for menneskehet-
en. Det var dette som Jesu 
Kristi forsoningsverk skulle 
frelse oss fra. 

3-D UTSENDE AV HEMOGLOBIN: 
Den lange strengen med 574 aminiosyrer 
må foldes nøyaktig på denne måten til en 
tredimensjonal struktur for at hemoglobin 

kan ha sin livsviktige funksjon i kroppen vår. 
Det er mange ting som må foregå riktig for 
å få korrekt folding av proteiner. Er de ikke 

foldet riktig er de ikke brukbar i blodet.
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Et evolusjonistisk syn fører 
til at forsoningen vil måtte 
forstås annerledes.
Biologos sier at aksept av 
evolusjonslæren kan bevare 
kristentroen. Så langt jeg kan 
se kan dette vesentlig gjelde 
akademikere. Vi bør samti-
dig minne om at darwinistisk 
evolusjon er en av de viktig-
ste årsaker til den økende 
sekularisme i Vesten. Hvis 
man tidligere ikke maktet å 
anta at jorda var noen tusen 
år gammel, kunne det være 
nærliggende å bli evolus-
jonist, også for kristne. 
I dag foreligger et realistisk 
alternativ til evolusjon i form 
av Intelligent Design. 
I løpet av de siste tiårene har 
vår viten om livet og biolo-
gien økt dramatisk. 
Vi vet nå at livet utgjøres av 
enorme mengder med spesi-
fikk informasjon som styrer 
alle de aktiviteter som utgjør 
livet. Livet forutsetter utve-
ksling av informasjon både 
mellom komponenter i en 
enkelt celle, og mellom celler. 

Livet er kommunikasjon. 
Vi vet også at informasjon 
alltid kommer fra en intelli-
gent kilde. Selv en enkel celle 
er uhyre kompleks med hun-
dretusener av motorer som 
utfører livsnød-vendige op-
pgaver i cellen. Oppskriften 
for disse motorer og infor-
masjon om deres funksjon 
ligger i cellens DNA. DNA 
er cellens og livets software. 
Software er et produkt av en 
intelligens, og kan ikke opp-
stå ved tilfeldighet. 
Cellens motorer er bygd opp 
av proteiner. Evolusjonen 
makter ikke å produsere slike 
spesifikke proteiner. Livet 
avhenger av et informas-
jonsnettverk som regulerer 
og styrer cellens mange ak-
tiviteter. Dette nettverk har 
kjennskap til cellens mange 
gener. 
Det er sagt at i det øyeblikk 
man oppgir et konservativt 
kristent syn for å oppnå res-
pekt i verden, vil man verken 
ha et ortodokst kristent syn 
eller respekt i verden.

Monarksommerfuglen 
er en av de vakreste 

i naturen. Den lever for-
skjellige steder. Særlig 
hyppig forekommer den i 
Nord-Amerika. Om som-
meren kan den leve så langt 
nord som Nova Scotia på 
Cannadas østkyst. For å 
overvintre flyr den en stre-
kning på 5000 kilometer, 
til et 250 mål stort område 
i Mexico. Her overvintreer 
den sammen med millioner 
av andre, og ikke sjelden i 
det samme treet som dens 
forfedre kom fra!
I løpet av oktober flyr som-
merfuglen sydover. Neste 
vår legger den egg før den 
selv dør. Egget omdannes til 
larve, og senere til puppe. 
Alt inneholdet i puppen bry-
tes ned til en slags suppe, og 
bygges så opp igjen til selve 
sommerfuglen, med  de 
vakreste vinger. 
Denne første generasjonen 
fødes i mars-april. Da 
begynner reisen nordover 
mot USAs østkyst. Første 
stopp er gjerne i Texas. 

Her legger den nye som-
merfuglen egg før den selv 
dør. Den samme utvikling 
med larve og puppestadium 
gjentas. Annen generasjon 
av sommerfuglen fortsetter 
å fly videre nordover. Dette 
gjentas to ganger til. De tre 
første generasjonene lever 
to til seks uker. Den siste - 
fjerde - generasjonen fødes 
omkring september og lever 
nordøst i USA eller Canada. 

FJERDE GERERASJON SOM-
MERFUGL FLYR ALTSÅ TIL 
MEXICO før vinteren kom-
mer, og den lever i syv til 
åtte månder. Den legger egg 
først neste vår. Den holder 
til i et tre sammen med 
tusener av andre sammerfu-
gler vinteren gjennom.
Mens det er altså flere gen-
erasjoner som drar nordo-
ver, tilbakelegger en enkelt 
sommerfugl hele streknin-

gen sydover til Mexico for 
overvintring.
Under utviklingen blir det 
i løpet av et døgn i pup-
pestadiet produsert tallrike 
linser, omtrent seks tusen 
- i hver av de to  fasettøy-
nene. I løpet av dette døgnet 
utvikler sommerfuglen også 
fargesyn. Det gjør den i 
stand til å se alle regnbuens 
farger, også ultrafiolett lys. I 
tillegg er det mulig å regis-

trere polariset lys. Den kan 
derfor lokalisere og regis-
trere solen selv i gråvær. 
Øynene er et viktig navigas-
jonsinstrument for den.
Den har et innebygget 
solkompass for å bestemme 
lengde- og bredde-grad. 
Det forusetter også en indre 
klokke som reguleres av 
forskjellen på dag og natt. 
Forskerne antar at den 
også utnytter jordmagnetis-

En fascinerende historie om naturens storhet

VAKKER: En vakker sommerfugl, liten og lett men med 
en fantastisk knappenålstor hjerne.

VAKREST?: Monarksommerfuglen regnes for en av de 
vakreste og mest fargerike i naturen.
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TILFELDIGHET: Kan en fullt ferdig 
Boeing 747 bli til ved at en virvelvind feier 
over en haug med løse flydeler? Omtrent 
slik forklarer evolusjonslæren vårt univers, 
skapt uten noen inteligent medvirkning. 
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NOEN BØKER OM EVOLUSJON OG KRISTEN TRO
SOM KAN ANBEFALES: 

TID FOR 
KRISTNE 
LEDERE 
TIL Å SI NEI TIL 
EVOLUSJONS-
OMFORMINGEN 
AV KRISTEN 
TRO
Jeg er derfor uenig med Billy 
Graham når han for mange 
år siden sa at det var det 
samme hvilket syn vi hadde 
på skapelse bare Gud er der. 
Gud er der også i evolus-
jonær skapelse, men på en 
slik måte at Han er usynlig. 
Å akseptere evolusjonær ska-
pelse fører til at klassisk kris-
ten tro må omformes. Natur-
vitenskapen blir den høyeste 
autoritet, og  betyr mer når 
det gjelder trossannheter enn 
Bibelen. Da blir det lite eller 
ingenting tilbake av kristen-
dommen. 
Jeg mener det er tvingende 
nødvendig at kristenledere 
på ulike nivåer må ha en 

gjennomreflektert holdning 
til og nøyaktige kunnskaper 
om de ulike syn på skapelsen 
som presenteres i vår tid. De 
må vite med nøyaktighet hva 
elever lærer på skolen. De 
har en klar plikt til å være 
særdeles godt orientert for å 
kunne være gode veiledere. 
Dette dreier seg om spørsmål 
som er fundamentale for 
troen, og som man ikke kan 
behandle overflatisk eller 
stille seg likegyldig til. De har 
evighetskonsekvenser. 
Dagens ungdom både ønsker 
og har behov for å få konkret 
hjelp. Intellektuelle prob-
lemstillinger er den viktigste 
grunnen til at ungdom mister 
troen, sier apologeten Nancy 
Pearcey (37). 
Alle innen norsk kristenhet 
som har en posisjon hvor 
de kan influere andre ved 
undervisning eller på an-
nen måte, bør så absolutt 
ha et gjennomreflektert syn 
på livet for å kunne være de 
apologeter (trosforsvarere) 
vår tid trenger. De må ha god 
kunnskap om de ulike filoso-

fiske syn som er destruktive 
for kristen tro. 
Apologetikk er et sørgelig 
forsømt område innen 
norsk kristenhet. Den form 
for kristen apologetikk som 
praktiseres i Norge synes 
vesentlig å være basert på 
kristen darwinisme.
John Lennox er professor i 
matematikk ved Oxford Uni-
versitet i England. Han har 
vært en stor trosforsvarer 
og troskjempe i årtier. Han 
sier at han ser på Bibelen 
som Guds ord. Jeg mener 
det samme. Jeg har ingen 
vansker med å akseptere at 
en både allmektig og allvi-
tende Gud som har skapt vårt 
univers og vår klode med et 
yrende liv – et liv med et biol-
ogisk språk – også er i stand 
til å kommunisere med sin 
ypperste skapning, mennes-
ket, gjennom Bibelens språk. 

men som et egeomagnetisk 
kompass. Den finner alltid 
tilbake til Mexico uanset 
hvor langt på avveie den er.
Jules Poirier heter en 
ingeniør som har studert  
monarksommerfuglens liv 
i detalj. Han har blant an-
net arbeidet med å utvikle 
utstyr for månelandings-
fartøyet Apollo. Han har 
sammenlignet sommerfu-
glens navigasjonsevne med 
det utstyret en flyver må ha 
for å gjøre samme tur som 
sommerfuglen. 
En pilot vil trenge en klokke 
somviser tid og Greenwich-
tid, sekstant, et magnetisk 
kompass og astronomiske 
tabeller som gir informasjon 
om solens posisjon langs 
hele reiseruten. I tillegg vil 
han trenge informasjon om 
jordmagnetismen på alle 
aktuelle steder.
All denne informas-
jon finnes i den knap-
penålshodestore hjernen til 
sommerfuglen. Det er full-
stendig ufattelig. Den har 
en medfødt GPS-mottaker. 
Siden de sommerfuglene 
som trekker sydover om 
høsten aldri har vært i Mex-

ico, er det også 
helt uforståelig 
hvordan disse 
kan ha fått 
informasjon om 
reiseruten. Ja, 
i det hele tatt 
hvordan de vet 
at de skal til et 
bestemt lite om-
råde i Mexico!
Jules Poirier 
konkluderer 
med at tilfeld-
ighet ikke kan 
forklare som-
merfuglens 
navigasjon-
sevne, og heller 
ikke andre spe-
sifikke trekk ved 
monarken. Den 
må være pre-
programmert. 
Den fremviser 
jo trekk som vi 
rett og slett ikke 
kan forklare, og 
som ligger over menneskelig 
fatteeevne. Men det som 
ikke har en naturlig årsak, 
har kanskje en intelligent 
årsak!
All den informasjonen som 
styrer livet til monarksom-
merfuglen, og som ligger i 

dens DNA. DNA-et til som-
merfuglen som overvintrer i 
Mexico, omfatter altså også 
opplysninger som betem-
mer reiseruten for de neste 
generasjoner. Hvis man 
ikke regner med en Intel-
ligents i naturen, blir dette 
helt umulig å begripe.

En fascinerende historie om naturens storhet

REISERUTE: Det er en ganske 
lang reiserute monarksommerfuglen 
har når den flyr fra nordøst i USA til 

Mexico for å overvintre..
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LIVET -  SKAPELSE ELLER 
TILFELDIGHET  
Forteller om hvor genialt livet er innret-
tet. En bok for almenheten.

Forlag: Hermon 

LIVETS MYSTERIUM  
Er for viderekomne og er nødvendig for 
de som skal undervise neste genersajon.
Forlag: Proklamedia 

DEN LILLE SKAPELSESBOKA  
Er for barn og unge. En pedagogisk 
uovertruffen bok som kan leses høyt for 
barna i familien.
Forlag: Proklamedia
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Kolbjørn 
Lie ble 
helbredet 
fra dystoni

6-7

BIBELFEIRING I FIRE DAGER

– Avkristningen i Eu-
ropa er verre enn for-
følgelsen i Iran

Sylvi Listhaug hørte på 
de kristne i konvertitt-
saken

Menighetsmøtet i Kautokeino kirke stenger 
kirken for likekjønnet vigsel. De stilte seg 
dermed 100 prosent bak menighetsrådets 
fem-punktsprotest mot Kirkemøtets vedtak. 
– Vi vil at biskoper, proster, prester og pre-
dikanter som besøker vår menighet, skal 

tale ut fra Guds Ord, skriver de 
blant annet.
– Jeg roser Kautokeino me-
nighet for at de tar et oppgjør 
med vranglæren, sier tidligere sokneprest i 
Kautokeino, Olav Berg Lyngmo.

Hanvold til Bildøy: - 
Norge trenger reforma-
sjon og vekkelse

8-9

14-15

Menighetsmøtet i 
Kautokeino vil følge 

Guds Ord – ikke 
Kirkemøte- 

vedtaket
10-12

16-17
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HJELP til Russland
maRs 2013, åRgang 14

www.helprussia.no

VIL DU VÆRE MED Å BYGGE 
BEDEHUS I BARNEBYEN VÅRSOL?
Vi trenger din hjelp!

Stiftelsen “Hjelp til Russland” v/ Steinar Harila, 
Sømslia 31, 4637 Kristiansand

www.helprussia.no KONTO: 3080.32.71530
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Michelle 
fikk et kall 
til å lage 
Jesus-
marsj i 
Kristian-
sand

6-7

ISRAEL HEDRER DE FALNE HELTENE

– Norge må stoppe  
PAs terrorist-
belønning

Det nye Forum tar 
form

Fengselsmisjonær Jan Eriksen er blitt håpets budbærer til desillusjonerte fangevoktere 
og fengselsdirektører i land etter land i Europa. Sammen med den kristne politiforeningen, 
Christian Police Assosiation i Sveits, deltar han i planleggingsmøter med ulike politisjefer 
og fengselsdirektører i Europa.  
Eriksen møter nå en helt annen holdning hos ledelsen i fengslene han besøker.  
– Før ble vi sett på som ekstraarbeid, men nå legges alt tilrette, forteller han.

Gud signe 
vårt dyre 
fedreland Kultur s 2-3

8-9

Fangevoktere 
ser at
Jesus 
virker10-11

12-13

JAN ERIKSEN MØTER ÅPNE DØRER I EUROPA

Taler der andre tier
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Nancy  
Hansen ba 

sykdommen 
forsvinne i 
Jesu navn

6-7

DEN NORSKE SJØMANN FOR JESUS

Leder kristne i bønn 
for muslimer under 
Ramadan

Demonstrerte mot 
utflagging av 
finanstilsynet

Den opprivende barnevernssaken som 
har pågått i Naustdal kommune i Sogn og 
Fjordane fikk sitt foreløpig sluttpunkt i for-
rige uke. Barnevernet har måttet erkjenne at 
det ikke fantes grunnlag for å fjerne barna 

fra foreldrene, og har inngått en forliksavtale 
som er svært gunstig for barn og foreldre. 
Denne historien bør bli bok, og familien bør 
kreve erstatning, skriver Norge IDAGs Bjarte 
Ystebø.

Hege Storhaug til  
generalforsamlingen  
på Bildøy 8

10-11

Full seier for 
familien

12-13

18

DEN OMSTRIDTE BARNEVERNSAKEN I NAUSTDAL:

Taler der andre tier
  13. mai 2016

ETABLERT 1999 - ÅRG 16 - NR 19 - 2016 - LØSSALG KR 25,-

– Vanja og Camilla,
17 år

Se innstikket fra SØNDAGSSKOLEN!          

”Det er gøy!”
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Kamali:  
– Islam ga 
bare spørs-
mål, Jesus 
ga meg 
svarene

6-7

ISRAELSKE HELTAR – SHOLEM ALEICHEM

Stevneoversikten – for  
ferievalg som gir  
åndelig vekst

Filadelfia Kristiansand 
satser friskt på nye 
tilbud

– Jeg gleder meg veldig og har store forventninger. Det pleier å komme masse folk på 
disse møtene under Norge IDAG sin generalforsamling på Bildøy. Noe som ligger meg 
veldig på hjerte nå for tiden, er at om vi skal få vekkelse, må den begynne med Guds 
folk, sier evangelist Jørn Strand.

– Grunnlovsfedrene 
hjalp meg til å bli en 
del av Norge 16-17

8

– Vekkelsen 
begynner  
med  
Guds folk

12-13

JØRN STRAND TIL BILDØY

22-34

Taler der andre tier
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SOMMERSTEVNE PÅ BILDØY

15.-19. JUNI
Hjertelig velkommen til  Norge IDAGs Generalforsamling «Veien til Seier»
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Wenke 
Fosland: 
– Gud tok 
bort  
føflekken 
på armen 
min

6-7

KRISTNE DARWINISTER AVVISER KREASJONISTER 

Ethiopian Full Gospel Believers’ Church (EFGBC) består av 2.277 lokale menigheter, 7.000 datterme-
nigheter med totalt 4,5 millioner døpte medlemmer. Pastor Yilma Wakie, president i EFGBC, fortalte 
om et stort og omfattende arbeid i Etiopia under sitt besøk i Norge. Bare i den kirken han 
er leder for, har de i løpet av de siste ni årene tatt imot 17.500 muslimske konvertitter. 16-17

Imamer 
døpt – 
muslimer 
frelst

TUSENVIS MØTER JESUS I ETIOPIA

Gordon Tobiassen gle-
der seg til å tale Israels 
sak på Bildøy

- Regjeringen vil oppgi 
norsk suverenitet over 
Finanstilsynet

Bibelselskapet 200 år 
- vil vekke større inter-
esse for Bibelen 11

12-13

8-9

abonnent@idag.no |  55 92 29 00

Sommertilbud!

Ledende kristenlivsavis Israelavis 

Kultur-og miljøavis

Politisk uavhengig opplysningsavis

5 UKER GRATIS
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