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Man har kunnat uppfatta 
Guds osynliga egenskaper 
ända från världens skapelse. 
Både hans eviga makt och 
gudomlighet har varit klart 
synliga genom de saker han 
har gjort.
Rom 1:20
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Vem lärde fåglarna flyga
i v-form?

Luk 12:6 Säljs 
inte fem sparvar 
för två öre? Och 
inte en enda av 
dem är bortglömd 
hos Gud.
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Mat 6:26 Se på 
himlens fåglar. De 

sår inte, de skördar 
inte och samlar 
inte i lador, och 

ändå föder er 
himmelske Fader 
dem. Ni är värda 

mycket mer än de?
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Psa 19:1 Himlarna vittnar om Guds härlighet, 
himlavalvet förkunnar hans händers verk. 
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Psa 147:7 Sjung till HERREN med 
tacksägelse. Lovsjung vår Gud till harpa,
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Kol 3:16 Låt Kristi ord rikligt bo hos er 
med all sin vishet. Undervisa och förmana 
varandra med psalmer, hymner och andliga 
sånger och sjung med tacksamhet Guds lov 
i era hjärtan.
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2Mo 28:3 Säg 
till alla era 
konstbegåvade 
män, som jag 
har fyllt med 
vishetens ande, 
att de skall göra 
kläder åt Aron 
för hans vigning 
till präst åt mig.
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Psa 41:13 Lovad vare HERREN, Israels 
Gud, från evighet till evighet! Amen, amen.



9Guds hjärta



10Guds rikedom och generositet
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Guds fantasi



12Guds variation och mångfald
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Guds nåd



14Även det som håller på att dö gör han vackert.
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Evolutionens utmaningar
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Solsystemets maxålder

Om solsystemet hade varit äldre än

10 000 år skulle det inte ha funnits

några kometer med korta

omloppsbanor kvar. (200 år)

Om solsystemet hade varit äldre än

1 million år hade det inte funnits några

kometer alls kvar.

Komterna tappar lite av sin massa för

varje gång de rundar solen i sin ovala

bana.
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Jordens magnetfält
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Jordens magnetfält

Magnetfältets avtagande

styrka visar på en maxålder

av jorden på 15000 år.
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Helium-4 och atmosfären
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Mängden helium-4 

(alfapartiklar) i atmosfären

ger en maxålder av

jordens atmosfär på

2 millioner år.
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DNA, 

genförändringar 

(mutationer) 

molekylärbiologi

Det finns inga 

positiva mutationer.

Istället försämras de 

mänskliga generna 

för varje generation. 
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Den genetiska koden 

innehåller inte bara 

information utan 

också 

metainformation, dvs 

information om 

information.
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Fallet Darwin en bok av juridikprofessor Philip Johnson

Brister i evolutionsresonemanget.

Avsaknaden av övergångsformer. 

Det finns helt enkelt inga fossilier

av övergångsformer.

Inga fossilier med halvfärdiga

organ.

Obevisade teorier.
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Vetenskapsfilosofin.

Vetenskapsfilosofer har sedan länge visat att det

inte finns någon slags slutledningsprocedur

som tillåter oss att på ett tillförlitligt sätt härleda

vetenskapliga teorier ur experimentella resultat

och observationer. 

Det finns ingen metod att bevisa att vetenskapliga

teorier är sanna, eller ens sannolikt sanna.

Vetenskapsfilosofi undervisas bara i vissa

doktorandkurser. Vetenskapens bräckliga grunder

tas sällan upp i skolans och medias värld.
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Lukas forskaren
Luk 1:3 Sedan jag noga efterforskat allt 
från början, har jag beslutat att i rätt 
ordning skriva ner det för dig, ädle Teofilus, 
Lukas har en släkttavla från Jesus till 

Adam. 

Det finns beräkningar på att Adam 

skapades år 3975 före Kristus
av Frank R. Klassen och Edward Rees.
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Vad vill jag komma fram till?

Det är dags att vi för de människors skull vi vill

evangelisera, sätta oss in i att vetenskapen har

sina brister.

Det är dags att berätta för ungdomarna i vårt

ungdomsarbete om de tankar, den litteratur och

de forskare som tar med Gud i sin världsbild.

Det finns ingen konflikt mellan Bibeln och

vetenskapen så länge som forskarna inte

hävdar att det som är teorier och hypoteser, är

fakta. 

Gudsuppenbarelsen är inte gammalmodig.



28

Men när Gud skulle visa sin kärlek 
trädde han fram synligt.

Gud är
skaparen

Profeterna
sa det

Jesus
sa det

Apostlarna
sa det


