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Ibland behöver jag veta att jag tror, och ibland ska jag 
tro på det jag vet! 
   Genom tiderna så har det varit en kamp mellan tro och vetande, mellan 
kyrka och vetenskap. Kyrkan tog inte till sig bevisen och bearbetade inte 
svaren som naturvetenskapen kom fram till. Och därigenom förlorade kyrkan 
successivt trovärdighet pga ohörsamheten – något som ger problem idag.
  På samma sätt så formades en attityd av självklart sannings-sägande i 
vetenskapen. Det som kan bevisas är sant och därmed så är inget annat 
sant än det som på så sätt kan härledas och påvisas. Allt utanför denna ram 
förkastas som icke vetenskapligt. Ett sannings-kriterium som idag lämnar 
många utan svar!
    Idag så hör vi hur begreppen creationism, tron på en Skapares handlande, 
och darwinism, läran om att allting ständigt utvecklas utifrån sina betingelser, 
ställas emot varandra. Men är det det bästa sättet att närma sig dessa två 
storheter? Kan vi inte söka byta ut detta generella synsätt till något annat 
som tjänar vårt sanningssökande och våra livsfrågor på ett bättre sätt? 
Det är det som är vårt tema i detta nummer, hur kan vi ta till oss tro och 
vetande, upptäcka huruvida tro och vetande har olika syften och därför inte 
automatiskt bör ställas mot varandra. 
  Jag hörde en gång Ivar Gustavsson, Kållandsö, uttrycka sig så här: 
Vetenskapen svara på frågan HUR vi kom till, medans tron svarar på frågan 
VARFÖR vi fi nns till. Med den ingångsvinkeln så anar man en öppning till 
att förena tro och vetande. Genom att söka svar på rätt ställe så kan tron 
styrka vetandet och vetandet styrka tron!  
  Som exempel kan man utforska vår erfarenhet av vad kärlek är. Är det en 
serie hormonella strömningar i kroppen? Är det en räcka sakliga beslut och 
intellektuella ställningstaganden? Eller är det någon form av öde och slump 
som för oss samman i form av en kraft som vi inte kan styra över? När vi 
betraktar denna känsla så upptäcker vi att det inte är så enkelt att defi niera 
och bevisa vad kärlek är, men fortfarande vet vi att kärlek fi nns!

Ibland behöver jag veta att jag tror, och ibland ska jag 
Ledare

Omslagskollage av Thorvald Berglund 
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 På samma sätt så har människor genom tiderna erfarenheter av att 
möta en uppstånden Jesus Kristus, av att ha fått sina liv förändrade och 
upprättade av en Gud som fi nns i deras tillvaro. Bevisa Guds existens! 
Mycket svårt. Bevisa att han inte fi nns – lika omöjligt!
  Genom erfarenheten ’vet’ jag att han fi nns, jag vet att jag tror! Och Bibeln 
säger att genom tron så kommer Gud oss till mötes och handlar än tydligare 
med våra liv – jag får ett svar på varifrån jag kommer, vart jag är på väg och 
varför jag fi nns till!
  Genom forskning och utveckling kan vi hjälpas åt att lösa problem för 
mänskligheten vilket är gott, men också ställas inför problemställningar 
och effekter som vi inte behärskar eller har möjlighet att egentligen fatta 
beslut om. 
  Som individ behöver jag ösa ur både tro och vetande, på så sätt så 
använder vi människans givna möjligheter, samtidigt som vi får vägledning 
av Guds närvaro! 
Eller som Paulus skriver i Romarbrevet 12: 
”Låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, 
så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja: 
det som är gott, behagar honom och är fullkomligt”
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HAGAVALLENS CAMPING
Vid Hagavallens idrottsplats

Stugor, husvagns- och tältcamping, servicehus och el.
3 km till Läckö Slott och till Spikens  skeläge.

0510-102 30, 070-265 90 56
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V ä l k o m m e n  t i l l 

c a f é  v i d  V ä n e r n s  s t r a n d

Alla dagar maj – september
Spiken, Kållandsö, Lidköping

0510 -  107 70

 Denna tidning ges ut av Stenhammarkyrkan i Lidköping och 
 Kållandsö Missionsförsamling som är församlingar inom Svenska 
 Missionskyrkan. Ansvarig utgivare: Janeric Jahnstedt

SMU I STENHAMMARKYRKAN:

I höstas var författaren Sofi a Åkerman i Stenhammarkyrkan och 
berättade bland annat om sina egna erfarenheter av fl erårigt 
självdestruktivt beteende och depression. Hennes föreläsning om 
psykisk ohälsa bland unga var mycket välbesökt. 

Som en fortsättning på detta startades en samtalsgrupp där 
föräldrar till ungdomar med psykisk ohälsa samlas för att dela 
sina tankar och erfarenheter med varandra.  Gruppen kommer att 
fortstätta träffas en gång per månad under vårterminen och alla 
som är intresserade av frågan eller som är berörda av ungdomars 
psykiska ohälsa är välkomna att delta. Man delar själv med sig så 
mycket man vill och allt som sägs stannar inom gruppen. 
Kontaktperson: Annette Cederqvist, 070-7908677

SMU PÅ KÅLLANDSÖ: 
På tisdagkvällarna möts scouterna i Missionskyrkan. Vårterminen 
började den 2 februari så du som vill vara med är välkommen att 
komma. Åldern är från 10 år och uppåt och starttiden är 18.45.
Programmet består av olika aktiviteter både ute och inne och är
anpassade till årstiden och till sommaren blir det scoutläger.

”Café Fyren” är ett känt namn bland barn och ungdomar på Kål-
landsö. Det är en ekumenisk café-verksamhet som började hösten 
2004. Det är Svenska kyrkan, Missionsförsamlingen och Pingstkyr-
kans Kållandsögrupp som ansvarar för dessa kvällar. Ett glass-café 
med olika aktiviteter såsom kareokee, spel, bordtennis, andakt m 
.m.
Vårens café-kvällar blir 6 stycken och började den 22 januari och är 
varannan fredag ojämn vecka i Otterstads Församlingshem mellan
kl. 18.30 - 20.30 och är till för ungdomar från årskurs 4 och uppåt.

I höstas var författaren Sofi a Åkerman i Stenhammarkyrkan och 

Leif Jöngren
Pastor, Kållandsö missionsförsamling 
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”Vetenskap och tro”
I dagens Sverige vill gärna ateisterna och de sekulära humanisterna 
ta monopol på sanning och förnuft. Med sin hårda och tydliga kritik 
mot gudstro i allmänhet och kristendom i synnerhet vill man inpränta 
i oss att vetenskap och tro är oförenligt.  Det kan vara intressant att 
notera att i Norge finns en motsvarande humanistisk organisation, 
Human-Etisk Forbund, som verkar dela humanisternas värden men 
som är långt mer öppen till tro och kyrka. Detta framgick av TV-
programmet Existens nyligen, som även påpekade att de samlar 
mycket fler medlemmar än sin svenska motsvarighet. Förbundet 
Humanisterna i Sverige bryter mot en lång tradition där humanism 
och kristendom levt i samklang och gett ett slags stereoseende för 
vår kunskap om skapelsen och speciellt om människan.

På samma sätt var det en självklarhet för naturvetenskapsmän 
som Newton och Linné att se sin forskning som försök ta reda på 
vilka lagar Gud använder för sin skapelse. Det finns en utbredd 
uppfattning att Darwin var ateist men han beskriver sig som ”teist”, 
vilket innebär att han trodde att Gud finns bakom evolutionen. Dessa 
vetenskapsmän arbetade i den anda som ligger i Guds uppdrag till 
människan (Adam) att ”ge namn åt alla djuren”. I detta namngivande 
ligger just att analysera, beskriva och strukturera naturen. Ett annat 
uppdrag från skapelseberättelsen i Bibeln är att vårda, skydda och 
bevara skapelsen. Med tanke på detta borde fler troende bry sig om 
hur vår planet mår och engagera sig i klimatfrågan, som just nu är 
aktuell genom Köpenhamnsmötet som pågår när dessa ord skrivs.

Hur är det då med modern vetenskap? Går det fortfarande, i 
kosmologins, evolutionens och det mänskliga genomets tidsålder, 
att ha en harmoni mellan en naturvetenskaplig och en andlig 
världsåskådning? Ja, många forskare lyckas förena detta. I USA, 
som får räknas som naturvetenskapens högborg, svarar år 1997 
omkring 40% av biologer, fysiker och matematiker att de tror på 
en Gud som aktivt kommunicerar med oss människor, alltså en 
personlig Gud.

Reportaget Betraktar vi sedan den ofattbart underbara värld vi har omkring 
oss med mångfald, växtlighet och liv med oerthört komplicerade 
livsformer och system, solens perfekta temperatur och avstånd från 
jorden mm, mm, mm anser jag, med den matematiska kunskap om 
sannolikhet som jag har, att det är fullständigt orimligt att livet och 
universum skulle ha bildats och blivit till det vi har idag av sig självt.
Vartenda barn vet att en lossad mjölktand under natten 

omvandlas till en guldtia! Jag påstår, trots det som alla barn vet, 
att sannolikheten för att tanden ska omvandlas av sig själv är noll. 
Men med en förälders ingripande i skeendet ändras omedelbart 
förutsättningarna och möjligheterna. På samma sätt tror jag att med 
ett Gudomligt ingripande, en Gudomlig ledning i skapelsen blir allt 
möjligt och då faller allt på plats.  
Det faktum att vetenskapen och tron har helt olika utgångspunkter, 

som det berättats om på andra sidor i denna tidning, skapar ibland 
kontroverser och dispyter då företrädarna för de olika lägren ofta 
missförstår varandra. För mig är det annorlunda då jag tycker att 
vetenskapen och tron istället kompletterar varandra som två olika 
sidor på samma mynt. Att de två utgångspunkterna kompletterar 
varandra kan kanske sammanfattas på följande sätt - i vetenskapen 
tror vi att vi vet, men jag vet att jag tror.

Kan man då tro på att Gud är en verklighet idag? Ja om det finns ett 
väsen – en Gud som har så ofattbart stor förmåga att han kan skapa 
vårt universum, och en fantastisk värld full av liv, varför skulle han då 
inte kunna ha förmågan att till exempel uppstå från de döda eller att 
göra det vi kallar ”under” - igår såväl som idag?

Avslutningsvis vill jag säga att det inte är så att jag är kristen utifrån 
ovanstående resonemang. Jag är kristen för att jag har upplevt Gud 
och att han verkar i mitt liv. Det intressanta är att jag inte vid något 
tillfälle har funnit några som helst vetenskapliga resonemang som fått 
mig att ändra på denna uppfattning.
Så jag tror att det finns en Gud, ja jag tror att det är – precis som 

min yngste son sa till mig häromdagen när vi läste ur Barnens Bibel – 
Pappa, den här sagan, den gills på riktigt!   
  Daniel Cederqvist, ämneslärare i matematik och fysik
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Många kosmologer, dvs de som studerar universums struktur, 
dess skapelse och utveckling, bekänner sig till den ”antropiska 
principen”, som kortfattat kan formuleras: ”Universum är fi njusterat 
in i minsta detalj, just för att kunna hysa medvetet liv, observatörer 
till skapelsen”. Denna princip är den starkaste vetenskapliga 
indikationen på att universum är planerat och skapat och inte 
tillkommet av en slump. Som exempel kan nämnas att om 
gravitationskonstanten ändrades 1/1000 upp eller ner så hade 
inga stjärnsystem kunna bildats och därmed inte heller något liv. 
Marginalerna är inte stora.
   En högaktuell forskare är genetikern Francis S Collins, författare till 
boken ”Evolutionens Gud”, som kommit ut på svenska i år. Collins är 
ett toppnamn inom den biomedicinska forskningen samtidigt som han 
är en evangelisk kristen som har full tilltro till att Gud skapat livet, från 
minsta encelliga djur till människan. Det var efter bön som han med 
övertygelse tackade ja till erbjudandet att leda det imponerande HGP 
(Human Genome Projekt), ett projekt som handlade om kartläggning 
av den mänskliga arvsmassan (genomet) och som slutfördes 2003. 

Ivar Gustavsson

Hur kan du vara kristen, du som är naturvetare? Den frågan har jag 
fått ibland. Jag har då försökt att ge något kortfattat svar som aldrig 
hunnit bli riktigt övertänkt och bra, men de frågorna har även fått mig 
att fundera en del. 
 Att samtidigt vara naturvetare och kristen är inget ovanligt. Många 

forskare över hela världen kallar sig idag för kristna. Jag ser ingen 
motstridighet eller problematik där.
För att ge några korta exempel kan vi ta det helt från början! 

Vetenskapen är överens, in i minsta detalj, om vad som skedde vid 
universum skapelse, från den så kallade Plancktiden, vid ofattbara 
10-43 s och framåt. Vad som var innan dess anses meningslöst ur 
vetenskaplig synpunkt att diskutera. (Naturligtvis fi nns det teorier 
kring det, bland annat infl ationsteorin, enligt andra teorier är hela 
universum ett svart hål. Eftersom vi inte kan bygga några modeller 
här har det använts olika knep för att komma runt de svårigheter som 
uppstår, till exempel kosmisk censur som innebär att singulariteter 
existerar endast matematiskt och inte som en fysisk verklighet som 
vi kan observera eller mäta.) Men, ingen har idag lyckats med att 
förklara var all den energi kom från som idag är vårt universum och 
som var förutsättningen för att allt skulle starta. Energi som dyker upp 
från ingenstans bryter mot den mest grundläggande av vetenskapens 
grunder - energiprincipen, termodynamikens första huvudsats. 

 Med den insikten blir det meningslöst att prata om mer eller mindre 
”rationella” eller ”förnuftiga” förklaringsmodeller. Att energin kom från 
ett väsen, – en Gud är ingen orimligare förklaring än någon annan så 
kallad vetenskaplig förklaring.

Personligt
Varför är jag kristen?

 
 Lidköping Öppet till 23.00
 Servicestation Alltid 1/2 priset på
 Kållandsgatan tvätt efter 20.00
 Tel: 0510-686 71 alla dagar
 Smörgåsar - Fast Food

En
färgstark

samarbets-
partner

www.lidkopingstryckeri.se
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Oscar Hellqvist, 9 år
”Jag vet säkert att en segelbåt aldrig 
kan kapsejsa. 
Hur vet du det?
Så länge båten har en köl som är 
hel så kan den inte det.”

”Vad vet du med säkerhet?”

Kristina Zettervall
”Jag vet med säkerhet att jag lever, att luften jag 
andas håller mig vid liv. Jag vet att snön gnistrar 
som diamanter i solen en vacker vinterdag. Jag 
vet att träden slår ut om våren och att pioner 
doftar sommar. Jag vet att höstfärger gör mig 
vemodig men lycklig på samma gång. Jag vet 
att Guds kärlek värmer mig mer än solen och är 
det enda som består i en föränderlig värld. Min 
vetskap är baserad på erfarenhet och tro. Tro är 
att vara säker på något som inte alltid låter sig 
förklaras, förstås eller ens sättas på pränt. .

Anna Kämpe Thyr
”Att jag älskar min man…och att han 
älskar mig!”
Hur vet du det?
Jag märker det…

Sagt & tänkt

”Jag vet med säkerhet att jag lever, att luften jag 
andas håller mig vid liv. Jag vet att snön gnistrar 

Kristina Zettervall

Oscar Hellqvist, 9 år
”Jag vet säkert att en segelbåt aldrig 
kan kapsejsa. 
Hur vet du det?
Så länge båten har en köl som är 
hel så kan den inte det.”

”Vad vet du med säkerhet?”

Kristina Zettervall

”Vad vet du med säkerhet?”
Sagt & tänkt
Sagt & tänkt
Sagt & tänkt
Sagt & tänkt

Oscar Hellqvist

Anna Kämpe Thyr

sig tilltalas av den varje dag. Likt Bengt uppfattar de ingen skillnad mellan 
tro och vetande. Gud är för dem lika existerande som Bengt och hans katt 
är för mig. Jag delar inte denna uppfattning.   Vad betyder då denna min 
övertygelse om att det inte fi nns någon gudomlig verklighet? Ja inte betyder 
den en avgörande gränslinje i mitt dagliga liv där jag inte kan umgås med 
människor som tror på Gud eller att jag tycker att troende människor är knäppa 
och konstiga. Inte heller betyder det att jag inte lyssnar till troende människors 
åsikter eller att det skulle vara särskilt viktigt att bekämpa troende människor. 
Jag umgås med människor och lyssnar på människor oavsett om de tror på 
Gud eller inte. När det gäller frågan om tro och vetande så fi nns det andra 
viktigare gränslinjer. En sådan skiljelinje fi nns gentemot fördomar och skrock. 
Det kan gälla folk som bestämt hävdar att Sveriges ekonomi skulle bli mycket 
bättre om alla invandrare åkte hem, eller som hävdar att vaccinet mot den 
nya infl uensan konstruerats av det amerikanska utrikesdepartementet för att 
decimera jordens befolkning. Kanske skulle man kunna beteckna allt detta med 
ordet ”vantro”. Att man går runt och tror på något utifrån ogrundade förutfattade 
meningar. Och jag är en del av detta. Jag har trott på en massa dumheter under 
mitt liv, men jag försöker att ändra uppfattning när viktiga sakskäl talar emot det 
jag tror på. 
 Bengan & Stig: fråga 3
Den här frågan hänger samman med den första. Som vi ser det så hänger vi 
människor ihop antingen vi vill det eller inte. Vi lever i ett samhälle Vi hänger 
samman med varandra. Då får vi göra det bästa av projektet tillsammans.
    Vår utgångspunkt är att vi människor kan hitta gemensamma grundläggande 
värderingar. Kanske kan man utgår från FN:s deklaration om mänskliga 
rättigheter som ett utryck för detta oavsett, om människor följer dom eller inte. 
Dessa kan dessutom motiveras utifrån olika tro och övertygelse. En ateist skulle 
kunna säga att min motivering för dessa värden har rent humanistiska skäl, alla 
människors lika värde är något vi kommit överens om att stå för. En kristens 
motivering är att Gud fi nns och har skapat människan till sin avbild och därför 
fi nns dessa värden. Så älskade Gud världen. Gud vill gott för alla.
    Det viktigaste är att vi kan samlas omkring gemensamma värderingar och 
arbeta för det tillsammans. Då handlar det om att samtala. Det är samtalet som 
är utgångspunkten. Därför är det oroande om det inte fi nns forum för att samtala 
om de frågor som angår oss människor såsom rättvisa, frihet, alla människors 
lika värde och det goda livet. I skolan gör vi det, men sedan då? Ett nyckelord 
är tolerans. Tolerans betyder inte att allt är lika bra, inte att alla åsikter och 
övertygelser är bra. Toleransbegreppet är knutet till attityd och inte till åsikter. 
Tolerans är att säga ”Jag menar att du har fel men jag är beredd att slåss för att 
du skall få framföra din övertygelse”.
    Detta vi skrivit för är en utgångspunkt för samtal. Vi står för detta, men är 
ännu inte färdiga.    Bengt Wennman & Stig Lundberg
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Cecilia Gunnarson
Att jag ska dö?
Hur vet du det?
All erfarenhet säger oss det.  

Cecilia Gunnarson
Att jag ska dö?
Hur vet du det?
All erfarenhet säger oss det.  

Cecilia Gunnarsson

Eskil Trolin

Eskil Trolin, 16 år
”Jag vet med säkerhet att kunskap är 
viktigt, både vad det gäller andlig eller 
allmän kunskap. Utan den blir det 
svårt att klara sig i livet.”.
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Båtturer i vänerskärgårdarna Eken, 
Lurö och Djurö

Ring för information och bokning
Anders Ydergren Mobil:0708-256482

Rune Ydergren tel: 0510-10150 Mobil: 0708-256483

M/F Ekefjord

Sockerbruket vån 4 samt 
Kållandsö Bergås i Hälsoboden

www.halsaoform.se                Mobil 0733-166 799

Hälsa
& Form
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EXEMPEL: PLASTMATTA ROS 200 X 70
SVENSK TILLVERKNING

   Jag menar att denna övertygelse är grundad i två företeelser, erfarenhet 
och vetenskap. När jag kommer hem till Bengt Wennman så fi nns det en katt 
där och jag är övertygad om att katten är en katt, även om han är kastrerad. 
Katten gillar Bengt och Bengt gillar katten. Detta är min erfarenhet. Till detta 
kommer så de rudimentära kunskaper jag har i biologi och särskilt då etologi. 
Genom dessa mina kunskaper kan jag tolka Bengt och hans katt. Troligen 
snyltar katten på Bengts godhet. Möjligen har kastreringen ställt till det en del 
med hormoner och annat - för katten alltså. Min erfarenhet av hur saker och ting 
sett ut förut gör alltså att jag är övertygad om att det fi nns katter och människor. 
Genom mina kunskaper om vetenskapliga undersökningar av människor och 
katter kan jag tolka katternas och människornas beteende. 
    Låt oss nu gå från vetenskap till tro. För mig handlar det inte om två parallella 
företeelser som tolkar verkligheten från olika håll. Om vi fortsätter med Bengts 
bild av fi olspel, så tror jag inte att vetenskapen bara kan beskriva fi olsträngens 
teknikaliteter utan även tränga in i det mänskliga sinnets upplevelse av musik. 
Varför tycker vi t.ex. att viss musik är vacker och annan onjutbar? Och det är 
här någon stans som skillnaden mellan mig och den troende fi nns. Jag är alltså 
övertygad om att fi olen fi nns, musiken fi nns och min upplevelse av den, men jag 
tror inte att det fi nns en andlig kraft bakom allt detta som är det avgörande. Det 
är här min tro dyker upp. Jag tror alltså inte att det fi nns någon andlig verklighet 
oberoende av den materiella verkligheten. Gud, gudar och andra andliga 
förhållanden fi nns enligt mig bara i människors huvuden. Om människorna 
skulle dö ut så skulle även den andliga verkligheten försvinna. För de fl esta 
religioner är det precis tvärt om, i grunden fi nns en andlig verklighet och det är 
denna som ligger till grund för den synliga världen. Försvinner människorna så 
fi nns ändå den andliga världen kvar. 
   När det gäller relationen tro och vetande så menar jag att det är viktigt 
att defi niera vad frågeställningen handlar om. Ovan gällde frågan om tro 
och vetande om religion och där menar jag utifrån min relativt naiva bild av 
verkligheten att jag utifrån erfarenhet och inlärda kunskaper vet att Bengt och 
hans katt fi nns, har funnits och kommer att fi nnas en tid till. När det gäller 
frågan om det fi nns en högre makt som skapat Bengt och katten och som de, 
åtminstone Bengt, kan kommunicera med så ser jag inga erfarenheter och 
kunskaper som styrker förekomsten av en sådan grundläggande kraft och 
därför tror jag inte heller på den. Men liknar då inte de båda fallen varandra? 
För mig gör de inte det. Jag har faktiskt träffat Bengt och hans katt, jag inte bara 
tror att de fi nns, jag vet att de fi nns och jag kan åka och besöka dem. När det 
gäller förekomsten av en gudomlig kraft fi nns bara människors tolkningar och 
berättelser om att den fi nns eller inte fi nns. Det enda jag kan göra är att välja 
att tro på dessa, eller inte. För många troende låter detta säkert jättekonstigt 
eftersom de både tror sig se den gudomliga kraften och kanske t.o.m. upplever
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”Tro och vetande i förkunnelsen” - en refl ektion.

1949 utsattes den svenska kristendomen för angrepp som man tycker 
borde ha missat med god marginal, men träffade en öm och tidstypisk 
punkt. Ingemar Hedenius religionskritik i ”Tro och vetande” hade en 
löjligt enkel utgångspunkt: Tror ni eller tror ni inte att Jesus gick på 
vatten? Bevisa det ni tror på samma sätt som man bevisar andra 
fakta - eller upphör att tro på dumheterna. Hedenius accepterade inga 
tankebyggen som innehöll inbördes motsägelser och han krävde att de 
troende skulle tala om religionen på ett språk lika genomskinligt som i en 
bruksanvisning. Och kyrkan lät sig fångas av det kravet.
    Det borde ha varit lätt att avvisa honom; - Herr Hedenius, vi tror för 
att vi inte vet, och för övrigt är Bibeln varken en lagbok eller en samling 
fakta utan en metaforisk berättelse som måste tolkas på samma sätt 
som man tolkar en dikt eller målat konstverk.  Naturligtvis ska detta 
ske med noggrannhet, men det fi nns en gräns där empirin upphör och 
den inkännande tolkningen tar vid. Eller, som rabbinen Clive Lawtons 
säger: ”Kvällstidningar innehåller tusentals hårda fakta och aldrig någon 
sanning. I Bibeln fi nns nästan inga kontrollerbara fakta,men desto fl er 
djupa sanningar...” 
    Vi denna tiden rådde ingenjörernas decennium, allt andades positivism 
och modernism och det var det inte politiskt korrekt att svara så. Kyrkan 
och dess lärosäten antog Hedenius utmaning helt och hållet på hans 
villkor och teologin tvingades kapitulera. Det vill säga: Inför valet att å 
ena sidan framstå som ”ovetenskaplig” eller å andra sidan bara svara på 
frågor som kunde besvaras med fakta eller logiskt tänkande valde man 
det sista. ”Tala aldrig om någonting annat än det du kan peka på med 
pekfi ngret”, rådde man studenterna. Och därmed förvandlades Bibeln till 
ett ”material” som inte längre gick att tolka.
Även bland frikyrkans förkunnare som av tradition alltid förkunnat 
”metaforiskt”, d v s att med bilder och exempel göra bibeltexterna levande 
för lyssnaren, började man också att hävda ”bevis” i förkunnelsen. Även 
här gick man alltså i Hedenius fälla och försökte på tveksamma grunder 
konstruera hårda fakta av bibelorden. En av de samtida teologer som 
dock inte svalde betet var Gustav Wingren. Wingren vägrade möta 
Hedenius på dessa villkor och hävdade tolkningen som en förutsättning 
kristen tro. Gustav Wingrens betydelse för den kristna förkunnelsen i dag 
kan inte överskattas.

Temat Men inget sägs om varför vissa ljud är vackra andra mindre vackra 
varför vissa ljud är harmoniska andra inte. Varför den som spelar fi ol spelar 
överhuvudtaget
    Det är viktigt att förstå att vetenskapen jobbar med vad- och hurfrågor. Jag 
tar ett ex. Varför brinner gräset? Då handlar det om syre, gräset, torrhet, vinden 
osv. Detta är en beskrivning av vad som händer, inte varför t.ex. att det ifrån 
en cigarett, slarv med tändstickor eller någon som anlagt den. Det är just i 
varförområdet som kristen tro har mycket att säga. Vetenskapen kan inte hjälpa 
oss med frågor om rätt, fel, skönhet ,glädje, kärlek och mening. Det är utanför 
vetenskapens område. Gud, glädje, kärlek kan inte undersökas som yoghurt 
eller under ett provrör. Man kan också säga att vetenskap och tro ser på ett 
fenomen utifrån olika perspektiv. En kyss förklarar en kemist på ett sätt medan en 
fjortonårig fl icka förklarar det på ett annat sätt. Och bägge förklaringarna är sanna 
utifrån sitt perspektiv.
    Det fi nns en likhet mellan vetenskap och tro och det är att båda grundar sig 
på tro. All vetenskap utgår ju ifrån två satser den ena säger att universum är en 
ordnad plats. Allt sker på ett regelbundet sätt. Hur skulle det annars vara? Det 
andra är att det vi tar emot genom våra sinnen (kallas för empirism) ger oss en 
sann bild av universum. Dom här två sakerna går inte att bevisa. Man får helt 
enkelt lita (tro) på dom. Vetande brukar man dessutom defi niera som att ha en 
övertygelse (tro) som man har goda skäl för och som är sann. Att veta är att ha 
en sann rättfärdigad tro/övertygelse. I allt vetande ingår ett trosmoment som är 
mer eller mindre väl underbyggt. Kristen tro t.ex. att Gud fi nns eller Jesus dog 
för mig är också mer eller mindre väl underbyggt men den kan aldrig bevisas 
vetenskapligt. Både vetenskapen och den kristna tron har grundantaganden som 
inte kan bevisas och som man utgår ifrån.
Stig:
Min bild av kopplingen mellan vetenskap och tro ser delvis annorlunda ut. Till 
en början med håller jag med Bengt om att man måste bestämma sig för hur 
relationen mellan mig och verkligheten ser ut. Kanske kan man kalla detta en 
tro, men här skulle jag vilja kalla det för en övertygelse. Jag är övertygad om att 
det fi nns en verklighet oberoende av mina sinnen. Om jag förlorar förmågan till 
att ta in sinnesintryck så fortsätter världen att fi nnas till där utanför mig. Jag är 
också övertygad om att världen i stora drag ser ut och fungerar på det sätt som 
jag upplever den. I stora drag alltså. Det fi nns naturligtvis massor med saker 
som jag inte kan ta in eller tolka, med de begränsade resurser som jag som 
människa har. Jag har inte lika bra luktsinne som en hund och jag ser inte lika bra 
på natten som en katt. De är också duktigare på att tolka dessa fenomen. Men 
jag är övertygad om att katten, hunden och jag bor på en planet där saker luktar 
och där vi genom instrålat ljus kan se saker i vår omgivning. Försvinner jag fi nns 
katten, jorden, hunden och lukterna kvar. Jag är medveten om att denna min 
övertygelse ses som mycket naiv i ett modernt vetenskapligt perspektiv. 
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En mer sentida teolog som betytt mycket för bibeltolkning i Sverige 
är Henry Cöster. Att söka fakta bakom dessa texter är till stor del 
meningslös menar han. Däremot är Bibelns texter är ett faktum på det 
sättet att de faktiskt finns, Ingen kan bevisa vetenskapligt att Jesus 
gick på vattnet. Däremot är det bevisbart att evangelierna berättar 
om detta. Alltså är det berättelsen som sådan som ska föras vidare i 
förkunnelsen. Frågan som ska besvaras är, enligt Cöster, inte om det är 
vetenskapligt sant att Jesus t ex gick på vattnet, utan vad  den berättade 
händelsen har att säga oss idag, vilket dessutom från början måste varit 
evangelieförfattarens syfte.
    Man kan kritisera Cöster för att han tonar ner frågan om sanningen 
bakom texterna till en besvärande låg nivå, när han 
enbart tolkar Bibeln existentiellt. Kritiken kan vara 
berättigad, men trots allt har han fungerat som 
en välbehövlig motkraft i förkunnelsen, gentemot 
1900-talets modernism. Hade Ingemar Hedenius 
gett ut boken Tro och Vetande i dag hade knappast 
någon tagit honom på allvar, utom möjligen några få 
övervintrade ateister i Sverige som enträget försöker 
återuppväcka hans tankar.

Anders Blomberg, 
pastor Stenhammarkyrkans Missionsförsamling

Stig: 
För min del utgör inte religionsuttryck i det offentliga rummet något stort 

problem. Jag dör inte av att stå upp i Aulan när någon gammal ”ståpsalm” 
sjungs på avslutningen och inte blir mitt livsutrymme inskränkt om kyrkklockor 
ringer. När jag för drygt 35 år sedan blev ateist, var jag nog mer allergisk. 
Numera tycker jag att det finns viktigare saker att uppröras över.  
  Eftersom det finns människor som tror på olika religioner så måste dessa 

människor få synas i samhället, liksom deras tro. Dels är det en demokratisk 
fråga, åsiktsfriheten gäller naturligtvis även de troende. Därtill kommer att det är 
viktigt att olika uppfattningar kommer fram, så att vi ständigt konfronteras med 
olika bilder av verkligheten. Det är genom motsättningarna som såväl individen 
som samhället utvecklas. 
    Möjligen kan det vara så att en del debattörer som är kritiska till religionens 

roll i det offentliga rummet blir lite väl högljudda ibland. Det kan bero på att de 
är ”nyfrälsta” ateister och nyfrälsta kan vara jobbiga ibland - eftersom de ju sett 
ljuset och nu vill upplysa alla oss andra om hur det är. Men jag kan också se 
några andra skäl. Vi i Sverige har lämnat ett auktoritärt enhetssamhälle bakom 
oss där kristendomen utifrån en symbios med statsmakten utgjorde den enda 
ideologiska motorn. Alltså fungerade samhället i enlighet med Bengts modell 
nummer ett ovan. Jag är inte övertygad om att det var bra då och det skulle 
absolut inte vara bra idag. I dag har Sverige olika religioner och ideologier som 
samexisterar, det är varken möjligt eller önskvärt att återvända till den svenska 
enhetskulturen, även om det kan finnas en nostalgisk lockelse i att drömma om 
ett samhälle där man mycket tydligare gemensamt var på väg någon stans. Jag 
tror att det är spår av detta enhetssamhälle och en del gruppers och individers 
propaganda för detta sätt att se på relationen mellan religion och samhälle som 
triggar dem som är kritiska till religionens uttryck i det offentliga rummet. Det 
kan vara kristna fundamentalister som startar friskolor där man minsann skall 
lära sig hur man skall leva på rätt sätt och det kan vara invandrarföreningar 
med relativt modesta medlemstal som pompöst uttalar sig om att ”vi muslimer i 
Sverige kräver att …”.  
Bengt: fråga 2 
I vilken mån är vetenskap och tro varandras motsatser i grunden? Talar inte 
den ena om fakta den andra om spekulationer eller åsikter? Ger inte den ena 
bevis och den andra bara vädjar till en tro/gissningar önsketänkande? Vad är 
egentligen vetande/vetenskap? 
    Man skulle kunna säga att vetenskapen svarar på vad- och hurfrågor men 
inte varförfrågor. Varför finns någonting snarare än ingenting t.ex. Vetenskap 
är att observera och samla data, utföra experiment, formulera hypoteser, pröva 
dom framlägga teorier som förklarar de insamlade data eller fakta. Man skulle 
kunna säga rent naturvetenskapligt att spela fiol är att gnugga hår från en död 
häst mot inälvor av ett dött får men det är bara en sida av saken. Detta är fakta. 

GolfLäckö-RestaurangLäckö Golf-Restaurang
Traneberg

Ring och boka

V ä l k o m m e n !
Tel 0510-101 75
0734-23 30 34
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 Februari
 6 Lördag 17.00 Gemensam samling om konfl ikthantering och 
  konfl iktlösningar
  Distriktkonsulent  Lars Widell
  Servering

 7 Söndag 19.00 Söndagsbön
  
12 Fredag 19.00 Träffpunkt Kållandsö, ”De tre öarna”
  Tage Petrusson visar bilder och berättar.
  Servering

14 Söndag 11.00 Gudstjänst
  Anders Blomberg, sång av Agnes Rask 
  Café skorpan

14 Söndag 11.00 Gudstjänst, Kärlekens väg 
  Leif Jöngren

16 Tisdag 15.00 Trivselträff 

21 Söndag 11.00 Nattvardsgudstjänst
  Anders Blomberg & Frida Tollesson

21 Söndag 11.00 Gudstjänst 
  Clas Olsson, Skara, sång  Zaffran, Gillstad 

24 Onsdag 19.00 Bön tillsammans  med Pingst Kållandsö

28 Söndag 11.00 Gudstjänst
  Anders Blomberg, sång av Lisa Björk
  Café Skorpan

28 Söndag 11.00 Gudstjänst, Den kämpande tron
  Nattvardsgudstjänst
  Leif Jöngren, sång av Valter Svensson

K Ö

Program för Stenhammarkyrkan
och Kållandsö Missionskyrka

K Ö

K Ö

K Ö

Tro, otro och vantro
Denna artikel kommer att utgå ifrån tre
frågeställningar som Stig Lundberg och 
Bengt Wennman, religion- fi losofi - och 
historielärare på De la Gardiegymnasiet, 
funderat kring. Vi har pratat med varandra 
och därefter skrivit personligt var och en. 
De tre frågorna är:
  1) Bör religionen få fi nnas i det offentliga rummet?
  2) Finns det en konfl ikt mellan tro och vetande? Vad skulle den bestå i, i så fall?
  3) Om vi nu har olika tro och övertygelse hur kan vi då skapa ett gott samhälle?
Bengt: fråga 1
Frågan är ju just nu väldigt aktuell. Exempel på det är om det skall fi nnas biblar 
på hotellen, skolavslutningar i kyrkor, andakter i radio och teve, byggandet av 
minareterna i Schweiz. 
    Jag menar att man kan inte plocka bort religionen ifrån det offentliga rummet. 
I alla fall inte i en demokrati. Det skulle vara som att plocka bort prickarna i 
prickekorven. Den fi nns där jämt. Det handlar mer om vilken roll den skall ha.
När jag läser Nya testamentet och den kristna kyrkans historia kan jag urskilja 
tre olika modeller för religionens roll i samhället. Den första skulle man kalla 
för den hierarkiska modellen. Alltså att religionens roll är att ovanifrån diktera 
villkoren för lagstiftning, etiken, politiken och kulturen, Det kan ske genom 
att kyrkan har en överordnad roll, eller genom partier. Styrkan med den här 
modellen är att det är tydligt vilken pump det är som pumpar ut värderingarna. 
Ett samhälle är ju aldrig värderingsfritt inte ens det som menar sig stå fritt 
från religion. Svagheten är ju tvånget. Varför skall andra bestämma över mina 
värderingar?
Den andra modellen är en sida-vid-sida-modell. Här menar man att staten 
sköter sitt och kyrkan sitt. Emmellan fi nns vattentäta skott. Det ena lägger sig 
inte i det andra och tvärtom. Lagstiftning politik sköts av samhället och kyrkan 
står för syndernas förlåtelse, dop och nattvard.
Styrkan med denna modell är ju att det är tydligt var gränserna går. I varje fall i 
teorin. Svagheten är väl att kyrkan inget har att säga utanför sitt eget område. 
Om etik, fi nanskris, klimatet, globaliseringen osv.
Den tredje modellen är knuten till bilden av jäst och bröddeg. Religionens roll 
är som att vara jästen i degen. Att människor med kristen tro och övertygelse 
nerifrån och inifrån påverkar samhället. Att den kristna församlingen engagerar 
sig i det som rör människors väl och ve. Men det sker nerifrån och inifrån. Detta 
uppfattar jag vara Nya testamentets syn. Den vill jag stå för. Den menar jag, 
passar också i ett demokratiskt samhälle.

Tro, otro och vantro
Ordet är Ditt

K Ö
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 Mars
 7 Söndag  18.00 ”På Rätt Spår” Konsert/Musikgudstjänst 
  Sånggruppen Ackord, Anders Blomberg, 
  gästmusiker & solister. Under kvällen skivinspelning
  till förmån för Lettlands barn.

 7 Söndag 19.00 Söndagsbön

12 Fredag 19.00 Träffpunkt Kållandsö, ”Så blev mitt liv”
  Leif Larsson,Söne, Servering

14 Söndag 11.00 Gemensam Gudstjänst 
  Leif Jöngren, Annette Cederqvist
  Sång av Ingmar & Ingrid Karlsson, Kyrkkaffe.

16 Tisdag 15.00 Trivselträff
 19.15 Rum för tro. 
  Musik, meditation & nattvard. Kyrkan öppen från 18.30

20 Lör – 21 Sön Stenhammarkörens vårkonsert. Se vidare info.

21 Söndag 11.00 Gudstjänst   
  Valter Skaghammar  
  Utgångskollekt till  Pastors-och diakonutbildningen

24 Onsdag 19.00 Bibelsamtal och bön

27 Lördag  18.00 Helkväll med Påskbuffé
  lotterier, underhållning, andakt. Se vidare info.

28 Söndag 11.00 Gudstjänst, Vägen till korset
  Leif Jöngren

28. Söndag 18.00 Ekumenisk Bluesmässa ”In Pain” på Kyrkans Gård. 
  
31 Onsdag  19.00 Ekumenisk Gudstjänst i Stenhammarkyrkan
  Rickard Burén, Anders Bomberg, 
  Musikkåren, kyrkkaffe.

 Maj
 2 Söndag 11.00 Gudstjänst - ”Rum för Tro”
  Anders Blomberg, Annette Cederqvist. 
  Gunnel Svensson. 
  Nattvard

 9 Söndag 11.00 Gudstjänst 
  Bengt Wennman. Annette Cederqvist. 
  Kyrkkaffe

 9 Söndag 11.00 Gudstjänst   
  Leif Jöngren  

K Ö

Gravvård – ett sätt att 
stödja vårt arbete.
Stenhammarkyrkan har lyck-
ats få ett avtal med ett lokalt 
stenhuggeri, som innebär att 
förtjänsten av varje gravvård 
vi förmedlar går till kyrkans 
verksamhet. Priset som kun-
den betalar är tillverkarens 
pris och motsvarar därför ett 
pris utan mellanhänder.
Detta gäller såväl nya grav-
stenar som kompletteringar 
av befintliga stenar. 
För frågor eller beställning 
kontakta Anders Blomberg, 
0510-174 11, 0739-700 005
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April
18 Söndag 18.00 Gemensam musikgudstjänst på Kållandsö 
  Anders Blomberg, Doris Andersson.
  Stig-Roland Rask & Kören Andante. 

20 Tisdag 15.00 Trivselträff

21 Onsdag 19.00 Bön tillsammans  med Pingst Kållandsö

23 Fredag 19.00 Träffpunkt Kållandsö, Strängmusik och Guds lov
  Musikcafé i Västra Missionshuset.
  Vi sjunger gamla men också  nyare sånger, 
  dricker lite kaffe och delar en tanke om livet

25 Söndag 11.00 Gudstjänst 
  Annette Cederqvist, Anders Blomberg. 
  SMU-grupper. Sång av Lars Olsson. Glassbuffé.

25 Söndag 11.00 Gudstjänst, ”Att växa i tro”  
   Leif Jöngren och Con Brio Gospel 
   Utgångdskollekt till ”Mission  i Sverige”

28 Onsdag 19.00 Bibelsamtal och bön

K Ö

 April
 2 Fredag 11.00 Långfredagsgudstjänst
  Leif Jöngren
  Offerdag till församlingen öndag

 2 Långfred 11.00 Nattvardsgudstjänst
  Anders Blomberg, Evelina Enestig.

 4 Påskdag 11.00 Gudstjänst
   Anders Blomberg. Anna Smedman m fl. 
  Storkompet

 5 Måndag 18.00 Ekumenisk påskgudstjänst i Otterstad Kyrka
  Församlingarnas präster och pastorer

11 Söndag 11.00 Gudstjänst
  Emanuel Bratt, Elin Kihlström, Annette Cedeqvist
  Kyrkkaffe

11 Söndag 19.00 Söndagsbön

13 Tisdag 19.15 Rum för tro. 
  Musik, meditation & nattvard. 
  Kyrkan öppen från 18.30
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www.lackostrandgard.se

Läckö St randgård
Pensionat-Vandrarhem-Restaurang-Konferens

Tel 0510-100 47
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  Anders Blomberg, Annette Cederqvist. 
  Gunnel Svensson. 
  Nattvard

 9 Söndag 11.00 Gudstjänst 
  Bengt Wennman. Annette Cederqvist. 
  Kyrkkaffe

 9 Söndag 11.00 Gudstjänst   
  Leif Jöngren  

K Ö

Gravvård – ett sätt att 
stödja vårt arbete.
Stenhammarkyrkan har lyck-
ats få ett avtal med ett lokalt 
stenhuggeri, som innebär att 
förtjänsten av varje gravvård 
vi förmedlar går till kyrkans 
verksamhet. Priset som kun-
den betalar är tillverkarens 
pris och motsvarar därför ett 
pris utan mellanhänder.
Detta gäller såväl nya grav-
stenar som kompletteringar 
av befintliga stenar. 
För frågor eller beställning 
kontakta Anders Blomberg, 
0510-174 11, 0739-700 005

K Ö

K Ö

K Ö

K Ö
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 Februari
 6 Lördag 17.00 Gemensam samling om konfl ikthantering och 
  konfl iktlösningar
  Distriktkonsulent  Lars Widell
  Servering

 7 Söndag 19.00 Söndagsbön
  
12 Fredag 19.00 Träffpunkt Kållandsö, ”De tre öarna”
  Tage Petrusson visar bilder och berättar.
  Servering

14 Söndag 11.00 Gudstjänst
  Anders Blomberg, sång av Agnes Rask 
  Café skorpan

14 Söndag 11.00 Gudstjänst, Kärlekens väg 
  Leif Jöngren

16 Tisdag 15.00 Trivselträff 

21 Söndag 11.00 Nattvardsgudstjänst
  Anders Blomberg & Frida Tollesson

21 Söndag 11.00 Gudstjänst 
  Clas Olsson, Skara, sång  Zaffran, Gillstad 

24 Onsdag 19.00 Bön tillsammans  med Pingst Kållandsö

28 Söndag 11.00 Gudstjänst
  Anders Blomberg, sång av Lisa Björk
  Café Skorpan

28 Söndag 11.00 Gudstjänst, Den kämpande tron
  Nattvardsgudstjänst
  Leif Jöngren, sång av Valter Svensson

K Ö

Program för Stenhammarkyrkan
och Kållandsö Missionskyrka

K Ö

K Ö

K Ö

Tro, otro och vantro
Denna artikel kommer att utgå ifrån tre
frågeställningar som Stig Lundberg och 
Bengt Wennman, religion- fi losofi - och 
historielärare på De la Gardiegymnasiet, 
funderat kring. Vi har pratat med varandra 
och därefter skrivit personligt var och en. 
De tre frågorna är:
  1) Bör religionen få fi nnas i det offentliga rummet?
  2) Finns det en konfl ikt mellan tro och vetande? Vad skulle den bestå i, i så fall?
  3) Om vi nu har olika tro och övertygelse hur kan vi då skapa ett gott samhälle?
Bengt: fråga 1
Frågan är ju just nu väldigt aktuell. Exempel på det är om det skall fi nnas biblar 
på hotellen, skolavslutningar i kyrkor, andakter i radio och teve, byggandet av 
minareterna i Schweiz. 
    Jag menar att man kan inte plocka bort religionen ifrån det offentliga rummet. 
I alla fall inte i en demokrati. Det skulle vara som att plocka bort prickarna i 
prickekorven. Den fi nns där jämt. Det handlar mer om vilken roll den skall ha.
När jag läser Nya testamentet och den kristna kyrkans historia kan jag urskilja 
tre olika modeller för religionens roll i samhället. Den första skulle man kalla 
för den hierarkiska modellen. Alltså att religionens roll är att ovanifrån diktera 
villkoren för lagstiftning, etiken, politiken och kulturen, Det kan ske genom 
att kyrkan har en överordnad roll, eller genom partier. Styrkan med den här 
modellen är att det är tydligt vilken pump det är som pumpar ut värderingarna. 
Ett samhälle är ju aldrig värderingsfritt inte ens det som menar sig stå fritt 
från religion. Svagheten är ju tvånget. Varför skall andra bestämma över mina 
värderingar?
Den andra modellen är en sida-vid-sida-modell. Här menar man att staten 
sköter sitt och kyrkan sitt. Emmellan fi nns vattentäta skott. Det ena lägger sig 
inte i det andra och tvärtom. Lagstiftning politik sköts av samhället och kyrkan 
står för syndernas förlåtelse, dop och nattvard.
Styrkan med denna modell är ju att det är tydligt var gränserna går. I varje fall i 
teorin. Svagheten är väl att kyrkan inget har att säga utanför sitt eget område. 
Om etik, fi nanskris, klimatet, globaliseringen osv.
Den tredje modellen är knuten till bilden av jäst och bröddeg. Religionens roll 
är som att vara jästen i degen. Att människor med kristen tro och övertygelse 
nerifrån och inifrån påverkar samhället. Att den kristna församlingen engagerar 
sig i det som rör människors väl och ve. Men det sker nerifrån och inifrån. Detta 
uppfattar jag vara Nya testamentets syn. Den vill jag stå för. Den menar jag, 
passar också i ett demokratiskt samhälle.

Tro, otro och vantro
Ordet är Ditt

K Ö

K Ö

K Ö
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Tel 0510-101 75
0734-23 30 34
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En mer sentida teolog som betytt mycket för bibeltolkning i Sverige 
är Henry Cöster. Att söka fakta bakom dessa texter är till stor del 
meningslös menar han. Däremot är Bibelns texter är ett faktum på det 
sättet att de faktiskt finns, Ingen kan bevisa vetenskapligt att Jesus 
gick på vattnet. Däremot är det bevisbart att evangelierna berättar 
om detta. Alltså är det berättelsen som sådan som ska föras vidare i 
förkunnelsen. Frågan som ska besvaras är, enligt Cöster, inte om det är 
vetenskapligt sant att Jesus t ex gick på vattnet, utan vad  den berättade 
händelsen har att säga oss idag, vilket dessutom från början måste varit 
evangelieförfattarens syfte.
    Man kan kritisera Cöster för att han tonar ner frågan om sanningen 
bakom texterna till en besvärande låg nivå, när han 
enbart tolkar Bibeln existentiellt. Kritiken kan vara 
berättigad, men trots allt har han fungerat som 
en välbehövlig motkraft i förkunnelsen, gentemot 
1900-talets modernism. Hade Ingemar Hedenius 
gett ut boken Tro och Vetande i dag hade knappast 
någon tagit honom på allvar, utom möjligen några få 
övervintrade ateister i Sverige som enträget försöker 
återuppväcka hans tankar.

Anders Blomberg, 
pastor Stenhammarkyrkans Missionsförsamling

Stig: 
För min del utgör inte religionsuttryck i det offentliga rummet något stort 

problem. Jag dör inte av att stå upp i Aulan när någon gammal ”ståpsalm” 
sjungs på avslutningen och inte blir mitt livsutrymme inskränkt om kyrkklockor 
ringer. När jag för drygt 35 år sedan blev ateist, var jag nog mer allergisk. 
Numera tycker jag att det finns viktigare saker att uppröras över.  
  Eftersom det finns människor som tror på olika religioner så måste dessa 

människor få synas i samhället, liksom deras tro. Dels är det en demokratisk 
fråga, åsiktsfriheten gäller naturligtvis även de troende. Därtill kommer att det är 
viktigt att olika uppfattningar kommer fram, så att vi ständigt konfronteras med 
olika bilder av verkligheten. Det är genom motsättningarna som såväl individen 
som samhället utvecklas. 
    Möjligen kan det vara så att en del debattörer som är kritiska till religionens 

roll i det offentliga rummet blir lite väl högljudda ibland. Det kan bero på att de 
är ”nyfrälsta” ateister och nyfrälsta kan vara jobbiga ibland - eftersom de ju sett 
ljuset och nu vill upplysa alla oss andra om hur det är. Men jag kan också se 
några andra skäl. Vi i Sverige har lämnat ett auktoritärt enhetssamhälle bakom 
oss där kristendomen utifrån en symbios med statsmakten utgjorde den enda 
ideologiska motorn. Alltså fungerade samhället i enlighet med Bengts modell 
nummer ett ovan. Jag är inte övertygad om att det var bra då och det skulle 
absolut inte vara bra idag. I dag har Sverige olika religioner och ideologier som 
samexisterar, det är varken möjligt eller önskvärt att återvända till den svenska 
enhetskulturen, även om det kan finnas en nostalgisk lockelse i att drömma om 
ett samhälle där man mycket tydligare gemensamt var på väg någon stans. Jag 
tror att det är spår av detta enhetssamhälle och en del gruppers och individers 
propaganda för detta sätt att se på relationen mellan religion och samhälle som 
triggar dem som är kritiska till religionens uttryck i det offentliga rummet. Det 
kan vara kristna fundamentalister som startar friskolor där man minsann skall 
lära sig hur man skall leva på rätt sätt och det kan vara invandrarföreningar 
med relativt modesta medlemstal som pompöst uttalar sig om att ”vi muslimer i 
Sverige kräver att …”.  
Bengt: fråga 2 
I vilken mån är vetenskap och tro varandras motsatser i grunden? Talar inte 
den ena om fakta den andra om spekulationer eller åsikter? Ger inte den ena 
bevis och den andra bara vädjar till en tro/gissningar önsketänkande? Vad är 
egentligen vetande/vetenskap? 
    Man skulle kunna säga att vetenskapen svarar på vad- och hurfrågor men 
inte varförfrågor. Varför finns någonting snarare än ingenting t.ex. Vetenskap 
är att observera och samla data, utföra experiment, formulera hypoteser, pröva 
dom framlägga teorier som förklarar de insamlade data eller fakta. Man skulle 
kunna säga rent naturvetenskapligt att spela fiol är att gnugga hår från en död 
häst mot inälvor av ett dött får men det är bara en sida av saken. Detta är fakta. 

GolfLäckö-RestaurangLäckö Golf-Restaurang
Traneberg
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”Tro och vetande i förkunnelsen” - en refl ektion.

1949 utsattes den svenska kristendomen för angrepp som man tycker 
borde ha missat med god marginal, men träffade en öm och tidstypisk 
punkt. Ingemar Hedenius religionskritik i ”Tro och vetande” hade en 
löjligt enkel utgångspunkt: Tror ni eller tror ni inte att Jesus gick på 
vatten? Bevisa det ni tror på samma sätt som man bevisar andra 
fakta - eller upphör att tro på dumheterna. Hedenius accepterade inga 
tankebyggen som innehöll inbördes motsägelser och han krävde att de 
troende skulle tala om religionen på ett språk lika genomskinligt som i en 
bruksanvisning. Och kyrkan lät sig fångas av det kravet.
    Det borde ha varit lätt att avvisa honom; - Herr Hedenius, vi tror för 
att vi inte vet, och för övrigt är Bibeln varken en lagbok eller en samling 
fakta utan en metaforisk berättelse som måste tolkas på samma sätt 
som man tolkar en dikt eller målat konstverk.  Naturligtvis ska detta 
ske med noggrannhet, men det fi nns en gräns där empirin upphör och 
den inkännande tolkningen tar vid. Eller, som rabbinen Clive Lawtons 
säger: ”Kvällstidningar innehåller tusentals hårda fakta och aldrig någon 
sanning. I Bibeln fi nns nästan inga kontrollerbara fakta,men desto fl er 
djupa sanningar...” 
    Vi denna tiden rådde ingenjörernas decennium, allt andades positivism 
och modernism och det var det inte politiskt korrekt att svara så. Kyrkan 
och dess lärosäten antog Hedenius utmaning helt och hållet på hans 
villkor och teologin tvingades kapitulera. Det vill säga: Inför valet att å 
ena sidan framstå som ”ovetenskaplig” eller å andra sidan bara svara på 
frågor som kunde besvaras med fakta eller logiskt tänkande valde man 
det sista. ”Tala aldrig om någonting annat än det du kan peka på med 
pekfi ngret”, rådde man studenterna. Och därmed förvandlades Bibeln till 
ett ”material” som inte längre gick att tolka.
Även bland frikyrkans förkunnare som av tradition alltid förkunnat 
”metaforiskt”, d v s att med bilder och exempel göra bibeltexterna levande 
för lyssnaren, började man också att hävda ”bevis” i förkunnelsen. Även 
här gick man alltså i Hedenius fälla och försökte på tveksamma grunder 
konstruera hårda fakta av bibelorden. En av de samtida teologer som 
dock inte svalde betet var Gustav Wingren. Wingren vägrade möta 
Hedenius på dessa villkor och hävdade tolkningen som en förutsättning 
kristen tro. Gustav Wingrens betydelse för den kristna förkunnelsen i dag 
kan inte överskattas.

Temat Men inget sägs om varför vissa ljud är vackra andra mindre vackra 
varför vissa ljud är harmoniska andra inte. Varför den som spelar fi ol spelar 
överhuvudtaget
    Det är viktigt att förstå att vetenskapen jobbar med vad- och hurfrågor. Jag 
tar ett ex. Varför brinner gräset? Då handlar det om syre, gräset, torrhet, vinden 
osv. Detta är en beskrivning av vad som händer, inte varför t.ex. att det ifrån 
en cigarett, slarv med tändstickor eller någon som anlagt den. Det är just i 
varförområdet som kristen tro har mycket att säga. Vetenskapen kan inte hjälpa 
oss med frågor om rätt, fel, skönhet ,glädje, kärlek och mening. Det är utanför 
vetenskapens område. Gud, glädje, kärlek kan inte undersökas som yoghurt 
eller under ett provrör. Man kan också säga att vetenskap och tro ser på ett 
fenomen utifrån olika perspektiv. En kyss förklarar en kemist på ett sätt medan en 
fjortonårig fl icka förklarar det på ett annat sätt. Och bägge förklaringarna är sanna 
utifrån sitt perspektiv.
    Det fi nns en likhet mellan vetenskap och tro och det är att båda grundar sig 
på tro. All vetenskap utgår ju ifrån två satser den ena säger att universum är en 
ordnad plats. Allt sker på ett regelbundet sätt. Hur skulle det annars vara? Det 
andra är att det vi tar emot genom våra sinnen (kallas för empirism) ger oss en 
sann bild av universum. Dom här två sakerna går inte att bevisa. Man får helt 
enkelt lita (tro) på dom. Vetande brukar man dessutom defi niera som att ha en 
övertygelse (tro) som man har goda skäl för och som är sann. Att veta är att ha 
en sann rättfärdigad tro/övertygelse. I allt vetande ingår ett trosmoment som är 
mer eller mindre väl underbyggt. Kristen tro t.ex. att Gud fi nns eller Jesus dog 
för mig är också mer eller mindre väl underbyggt men den kan aldrig bevisas 
vetenskapligt. Både vetenskapen och den kristna tron har grundantaganden som 
inte kan bevisas och som man utgår ifrån.
Stig:
Min bild av kopplingen mellan vetenskap och tro ser delvis annorlunda ut. Till 
en början med håller jag med Bengt om att man måste bestämma sig för hur 
relationen mellan mig och verkligheten ser ut. Kanske kan man kalla detta en 
tro, men här skulle jag vilja kalla det för en övertygelse. Jag är övertygad om att 
det fi nns en verklighet oberoende av mina sinnen. Om jag förlorar förmågan till 
att ta in sinnesintryck så fortsätter världen att fi nnas till där utanför mig. Jag är 
också övertygad om att världen i stora drag ser ut och fungerar på det sätt som 
jag upplever den. I stora drag alltså. Det fi nns naturligtvis massor med saker 
som jag inte kan ta in eller tolka, med de begränsade resurser som jag som 
människa har. Jag har inte lika bra luktsinne som en hund och jag ser inte lika bra 
på natten som en katt. De är också duktigare på att tolka dessa fenomen. Men 
jag är övertygad om att katten, hunden och jag bor på en planet där saker luktar 
och där vi genom instrålat ljus kan se saker i vår omgivning. Försvinner jag fi nns 
katten, jorden, hunden och lukterna kvar. Jag är medveten om att denna min 
övertygelse ses som mycket naiv i ett modernt vetenskapligt perspektiv. 
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Cecilia Gunnarson
Att jag ska dö?
Hur vet du det?
All erfarenhet säger oss det.  

Cecilia Gunnarson
Att jag ska dö?
Hur vet du det?
All erfarenhet säger oss det.  

Cecilia Gunnarsson

Eskil Trolin

Eskil Trolin, 16 år
”Jag vet med säkerhet att kunskap är 
viktigt, både vad det gäller andlig eller 
allmän kunskap. Utan den blir det 
svårt att klara sig i livet.”.

23
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EXEMPEL: PLASTMATTA ROS 200 X 70
SVENSK TILLVERKNING

   Jag menar att denna övertygelse är grundad i två företeelser, erfarenhet 
och vetenskap. När jag kommer hem till Bengt Wennman så fi nns det en katt 
där och jag är övertygad om att katten är en katt, även om han är kastrerad. 
Katten gillar Bengt och Bengt gillar katten. Detta är min erfarenhet. Till detta 
kommer så de rudimentära kunskaper jag har i biologi och särskilt då etologi. 
Genom dessa mina kunskaper kan jag tolka Bengt och hans katt. Troligen 
snyltar katten på Bengts godhet. Möjligen har kastreringen ställt till det en del 
med hormoner och annat - för katten alltså. Min erfarenhet av hur saker och ting 
sett ut förut gör alltså att jag är övertygad om att det fi nns katter och människor. 
Genom mina kunskaper om vetenskapliga undersökningar av människor och 
katter kan jag tolka katternas och människornas beteende. 
    Låt oss nu gå från vetenskap till tro. För mig handlar det inte om två parallella 
företeelser som tolkar verkligheten från olika håll. Om vi fortsätter med Bengts 
bild av fi olspel, så tror jag inte att vetenskapen bara kan beskriva fi olsträngens 
teknikaliteter utan även tränga in i det mänskliga sinnets upplevelse av musik. 
Varför tycker vi t.ex. att viss musik är vacker och annan onjutbar? Och det är 
här någon stans som skillnaden mellan mig och den troende fi nns. Jag är alltså 
övertygad om att fi olen fi nns, musiken fi nns och min upplevelse av den, men jag 
tror inte att det fi nns en andlig kraft bakom allt detta som är det avgörande. Det 
är här min tro dyker upp. Jag tror alltså inte att det fi nns någon andlig verklighet 
oberoende av den materiella verkligheten. Gud, gudar och andra andliga 
förhållanden fi nns enligt mig bara i människors huvuden. Om människorna 
skulle dö ut så skulle även den andliga verkligheten försvinna. För de fl esta 
religioner är det precis tvärt om, i grunden fi nns en andlig verklighet och det är 
denna som ligger till grund för den synliga världen. Försvinner människorna så 
fi nns ändå den andliga världen kvar. 
   När det gäller relationen tro och vetande så menar jag att det är viktigt 
att defi niera vad frågeställningen handlar om. Ovan gällde frågan om tro 
och vetande om religion och där menar jag utifrån min relativt naiva bild av 
verkligheten att jag utifrån erfarenhet och inlärda kunskaper vet att Bengt och 
hans katt fi nns, har funnits och kommer att fi nnas en tid till. När det gäller 
frågan om det fi nns en högre makt som skapat Bengt och katten och som de, 
åtminstone Bengt, kan kommunicera med så ser jag inga erfarenheter och 
kunskaper som styrker förekomsten av en sådan grundläggande kraft och 
därför tror jag inte heller på den. Men liknar då inte de båda fallen varandra? 
För mig gör de inte det. Jag har faktiskt träffat Bengt och hans katt, jag inte bara 
tror att de fi nns, jag vet att de fi nns och jag kan åka och besöka dem. När det 
gäller förekomsten av en gudomlig kraft fi nns bara människors tolkningar och 
berättelser om att den fi nns eller inte fi nns. Det enda jag kan göra är att välja 
att tro på dessa, eller inte. För många troende låter detta säkert jättekonstigt 
eftersom de både tror sig se den gudomliga kraften och kanske t.o.m. upplever

  Elinstallation
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Oscar Hellqvist, 9 år
”Jag vet säkert att en segelbåt aldrig 
kan kapsejsa. 
Hur vet du det?
Så länge båten har en köl som är 
hel så kan den inte det.”

”Vad vet du med säkerhet?”

Kristina Zettervall
”Jag vet med säkerhet att jag lever, att luften jag 
andas håller mig vid liv. Jag vet att snön gnistrar 
som diamanter i solen en vacker vinterdag. Jag 
vet att träden slår ut om våren och att pioner 
doftar sommar. Jag vet att höstfärger gör mig 
vemodig men lycklig på samma gång. Jag vet 
att Guds kärlek värmer mig mer än solen och är 
det enda som består i en föränderlig värld. Min 
vetskap är baserad på erfarenhet och tro. Tro är 
att vara säker på något som inte alltid låter sig 
förklaras, förstås eller ens sättas på pränt. .

Anna Kämpe Thyr
”Att jag älskar min man…och att han 
älskar mig!”
Hur vet du det?
Jag märker det…

Sagt & tänkt

”Jag vet med säkerhet att jag lever, att luften jag 
andas håller mig vid liv. Jag vet att snön gnistrar 

Kristina Zettervall

Oscar Hellqvist, 9 år
”Jag vet säkert att en segelbåt aldrig 
kan kapsejsa. 
Hur vet du det?
Så länge båten har en köl som är 
hel så kan den inte det.”

”Vad vet du med säkerhet?”

Kristina Zettervall

”Vad vet du med säkerhet?”
Sagt & tänkt
Sagt & tänkt
Sagt & tänkt
Sagt & tänkt

Oscar Hellqvist

Anna Kämpe Thyr

sig tilltalas av den varje dag. Likt Bengt uppfattar de ingen skillnad mellan 
tro och vetande. Gud är för dem lika existerande som Bengt och hans katt 
är för mig. Jag delar inte denna uppfattning.   Vad betyder då denna min 
övertygelse om att det inte fi nns någon gudomlig verklighet? Ja inte betyder 
den en avgörande gränslinje i mitt dagliga liv där jag inte kan umgås med 
människor som tror på Gud eller att jag tycker att troende människor är knäppa 
och konstiga. Inte heller betyder det att jag inte lyssnar till troende människors 
åsikter eller att det skulle vara särskilt viktigt att bekämpa troende människor. 
Jag umgås med människor och lyssnar på människor oavsett om de tror på 
Gud eller inte. När det gäller frågan om tro och vetande så fi nns det andra 
viktigare gränslinjer. En sådan skiljelinje fi nns gentemot fördomar och skrock. 
Det kan gälla folk som bestämt hävdar att Sveriges ekonomi skulle bli mycket 
bättre om alla invandrare åkte hem, eller som hävdar att vaccinet mot den 
nya infl uensan konstruerats av det amerikanska utrikesdepartementet för att 
decimera jordens befolkning. Kanske skulle man kunna beteckna allt detta med 
ordet ”vantro”. Att man går runt och tror på något utifrån ogrundade förutfattade 
meningar. Och jag är en del av detta. Jag har trott på en massa dumheter under 
mitt liv, men jag försöker att ändra uppfattning när viktiga sakskäl talar emot det 
jag tror på. 
 Bengan & Stig: fråga 3
Den här frågan hänger samman med den första. Som vi ser det så hänger vi 
människor ihop antingen vi vill det eller inte. Vi lever i ett samhälle Vi hänger 
samman med varandra. Då får vi göra det bästa av projektet tillsammans.
    Vår utgångspunkt är att vi människor kan hitta gemensamma grundläggande 
värderingar. Kanske kan man utgår från FN:s deklaration om mänskliga 
rättigheter som ett utryck för detta oavsett, om människor följer dom eller inte. 
Dessa kan dessutom motiveras utifrån olika tro och övertygelse. En ateist skulle 
kunna säga att min motivering för dessa värden har rent humanistiska skäl, alla 
människors lika värde är något vi kommit överens om att stå för. En kristens 
motivering är att Gud fi nns och har skapat människan till sin avbild och därför 
fi nns dessa värden. Så älskade Gud världen. Gud vill gott för alla.
    Det viktigaste är att vi kan samlas omkring gemensamma värderingar och 
arbeta för det tillsammans. Då handlar det om att samtala. Det är samtalet som 
är utgångspunkten. Därför är det oroande om det inte fi nns forum för att samtala 
om de frågor som angår oss människor såsom rättvisa, frihet, alla människors 
lika värde och det goda livet. I skolan gör vi det, men sedan då? Ett nyckelord 
är tolerans. Tolerans betyder inte att allt är lika bra, inte att alla åsikter och 
övertygelser är bra. Toleransbegreppet är knutet till attityd och inte till åsikter. 
Tolerans är att säga ”Jag menar att du har fel men jag är beredd att slåss för att 
du skall få framföra din övertygelse”.
    Detta vi skrivit för är en utgångspunkt för samtal. Vi står för detta, men är 
ännu inte färdiga.    Bengt Wennman & Stig Lundberg
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Många kosmologer, dvs de som studerar universums struktur, 
dess skapelse och utveckling, bekänner sig till den ”antropiska 
principen”, som kortfattat kan formuleras: ”Universum är fi njusterat 
in i minsta detalj, just för att kunna hysa medvetet liv, observatörer 
till skapelsen”. Denna princip är den starkaste vetenskapliga 
indikationen på att universum är planerat och skapat och inte 
tillkommet av en slump. Som exempel kan nämnas att om 
gravitationskonstanten ändrades 1/1000 upp eller ner så hade 
inga stjärnsystem kunna bildats och därmed inte heller något liv. 
Marginalerna är inte stora.
   En högaktuell forskare är genetikern Francis S Collins, författare till 
boken ”Evolutionens Gud”, som kommit ut på svenska i år. Collins är 
ett toppnamn inom den biomedicinska forskningen samtidigt som han 
är en evangelisk kristen som har full tilltro till att Gud skapat livet, från 
minsta encelliga djur till människan. Det var efter bön som han med 
övertygelse tackade ja till erbjudandet att leda det imponerande HGP 
(Human Genome Projekt), ett projekt som handlade om kartläggning 
av den mänskliga arvsmassan (genomet) och som slutfördes 2003. 

Ivar Gustavsson

Hur kan du vara kristen, du som är naturvetare? Den frågan har jag 
fått ibland. Jag har då försökt att ge något kortfattat svar som aldrig 
hunnit bli riktigt övertänkt och bra, men de frågorna har även fått mig 
att fundera en del. 
 Att samtidigt vara naturvetare och kristen är inget ovanligt. Många 

forskare över hela världen kallar sig idag för kristna. Jag ser ingen 
motstridighet eller problematik där.
För att ge några korta exempel kan vi ta det helt från början! 

Vetenskapen är överens, in i minsta detalj, om vad som skedde vid 
universum skapelse, från den så kallade Plancktiden, vid ofattbara 
10-43 s och framåt. Vad som var innan dess anses meningslöst ur 
vetenskaplig synpunkt att diskutera. (Naturligtvis fi nns det teorier 
kring det, bland annat infl ationsteorin, enligt andra teorier är hela 
universum ett svart hål. Eftersom vi inte kan bygga några modeller 
här har det använts olika knep för att komma runt de svårigheter som 
uppstår, till exempel kosmisk censur som innebär att singulariteter 
existerar endast matematiskt och inte som en fysisk verklighet som 
vi kan observera eller mäta.) Men, ingen har idag lyckats med att 
förklara var all den energi kom från som idag är vårt universum och 
som var förutsättningen för att allt skulle starta. Energi som dyker upp 
från ingenstans bryter mot den mest grundläggande av vetenskapens 
grunder - energiprincipen, termodynamikens första huvudsats. 

 Med den insikten blir det meningslöst att prata om mer eller mindre 
”rationella” eller ”förnuftiga” förklaringsmodeller. Att energin kom från 
ett väsen, – en Gud är ingen orimligare förklaring än någon annan så 
kallad vetenskaplig förklaring.

Personligt
Varför är jag kristen?
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”Vetenskap och tro”
I dagens Sverige vill gärna ateisterna och de sekulära humanisterna 
ta monopol på sanning och förnuft. Med sin hårda och tydliga kritik 
mot gudstro i allmänhet och kristendom i synnerhet vill man inpränta 
i oss att vetenskap och tro är oförenligt.  Det kan vara intressant att 
notera att i Norge finns en motsvarande humanistisk organisation, 
Human-Etisk Forbund, som verkar dela humanisternas värden men 
som är långt mer öppen till tro och kyrka. Detta framgick av TV-
programmet Existens nyligen, som även påpekade att de samlar 
mycket fler medlemmar än sin svenska motsvarighet. Förbundet 
Humanisterna i Sverige bryter mot en lång tradition där humanism 
och kristendom levt i samklang och gett ett slags stereoseende för 
vår kunskap om skapelsen och speciellt om människan.

På samma sätt var det en självklarhet för naturvetenskapsmän 
som Newton och Linné att se sin forskning som försök ta reda på 
vilka lagar Gud använder för sin skapelse. Det finns en utbredd 
uppfattning att Darwin var ateist men han beskriver sig som ”teist”, 
vilket innebär att han trodde att Gud finns bakom evolutionen. Dessa 
vetenskapsmän arbetade i den anda som ligger i Guds uppdrag till 
människan (Adam) att ”ge namn åt alla djuren”. I detta namngivande 
ligger just att analysera, beskriva och strukturera naturen. Ett annat 
uppdrag från skapelseberättelsen i Bibeln är att vårda, skydda och 
bevara skapelsen. Med tanke på detta borde fler troende bry sig om 
hur vår planet mår och engagera sig i klimatfrågan, som just nu är 
aktuell genom Köpenhamnsmötet som pågår när dessa ord skrivs.

Hur är det då med modern vetenskap? Går det fortfarande, i 
kosmologins, evolutionens och det mänskliga genomets tidsålder, 
att ha en harmoni mellan en naturvetenskaplig och en andlig 
världsåskådning? Ja, många forskare lyckas förena detta. I USA, 
som får räknas som naturvetenskapens högborg, svarar år 1997 
omkring 40% av biologer, fysiker och matematiker att de tror på 
en Gud som aktivt kommunicerar med oss människor, alltså en 
personlig Gud.

Reportaget Betraktar vi sedan den ofattbart underbara värld vi har omkring 
oss med mångfald, växtlighet och liv med oerthört komplicerade 
livsformer och system, solens perfekta temperatur och avstånd från 
jorden mm, mm, mm anser jag, med den matematiska kunskap om 
sannolikhet som jag har, att det är fullständigt orimligt att livet och 
universum skulle ha bildats och blivit till det vi har idag av sig självt.
Vartenda barn vet att en lossad mjölktand under natten 

omvandlas till en guldtia! Jag påstår, trots det som alla barn vet, 
att sannolikheten för att tanden ska omvandlas av sig själv är noll. 
Men med en förälders ingripande i skeendet ändras omedelbart 
förutsättningarna och möjligheterna. På samma sätt tror jag att med 
ett Gudomligt ingripande, en Gudomlig ledning i skapelsen blir allt 
möjligt och då faller allt på plats.  
Det faktum att vetenskapen och tron har helt olika utgångspunkter, 

som det berättats om på andra sidor i denna tidning, skapar ibland 
kontroverser och dispyter då företrädarna för de olika lägren ofta 
missförstår varandra. För mig är det annorlunda då jag tycker att 
vetenskapen och tron istället kompletterar varandra som två olika 
sidor på samma mynt. Att de två utgångspunkterna kompletterar 
varandra kan kanske sammanfattas på följande sätt - i vetenskapen 
tror vi att vi vet, men jag vet att jag tror.

Kan man då tro på att Gud är en verklighet idag? Ja om det finns ett 
väsen – en Gud som har så ofattbart stor förmåga att han kan skapa 
vårt universum, och en fantastisk värld full av liv, varför skulle han då 
inte kunna ha förmågan att till exempel uppstå från de döda eller att 
göra det vi kallar ”under” - igår såväl som idag?

Avslutningsvis vill jag säga att det inte är så att jag är kristen utifrån 
ovanstående resonemang. Jag är kristen för att jag har upplevt Gud 
och att han verkar i mitt liv. Det intressanta är att jag inte vid något 
tillfälle har funnit några som helst vetenskapliga resonemang som fått 
mig att ändra på denna uppfattning.
Så jag tror att det finns en Gud, ja jag tror att det är – precis som 

min yngste son sa till mig häromdagen när vi läste ur Barnens Bibel – 
Pappa, den här sagan, den gills på riktigt!   
  Daniel Cederqvist, ämneslärare i matematik och fysik
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 På samma sätt så har människor genom tiderna erfarenheter av att 
möta en uppstånden Jesus Kristus, av att ha fått sina liv förändrade och 
upprättade av en Gud som fi nns i deras tillvaro. Bevisa Guds existens! 
Mycket svårt. Bevisa att han inte fi nns – lika omöjligt!
  Genom erfarenheten ’vet’ jag att han fi nns, jag vet att jag tror! Och Bibeln 
säger att genom tron så kommer Gud oss till mötes och handlar än tydligare 
med våra liv – jag får ett svar på varifrån jag kommer, vart jag är på väg och 
varför jag fi nns till!
  Genom forskning och utveckling kan vi hjälpas åt att lösa problem för 
mänskligheten vilket är gott, men också ställas inför problemställningar 
och effekter som vi inte behärskar eller har möjlighet att egentligen fatta 
beslut om. 
  Som individ behöver jag ösa ur både tro och vetande, på så sätt så 
använder vi människans givna möjligheter, samtidigt som vi får vägledning 
av Guds närvaro! 
Eller som Paulus skriver i Romarbrevet 12: 
”Låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, 
så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja: 
det som är gott, behagar honom och är fullkomligt”
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 Denna tidning ges ut av Stenhammarkyrkan i Lidköping och 
 Kållandsö Missionsförsamling som är församlingar inom Svenska 
 Missionskyrkan. Ansvarig utgivare: Janeric Jahnstedt

SMU I STENHAMMARKYRKAN:

I höstas var författaren Sofi a Åkerman i Stenhammarkyrkan och 
berättade bland annat om sina egna erfarenheter av fl erårigt 
självdestruktivt beteende och depression. Hennes föreläsning om 
psykisk ohälsa bland unga var mycket välbesökt. 

Som en fortsättning på detta startades en samtalsgrupp där 
föräldrar till ungdomar med psykisk ohälsa samlas för att dela 
sina tankar och erfarenheter med varandra.  Gruppen kommer att 
fortstätta träffas en gång per månad under vårterminen och alla 
som är intresserade av frågan eller som är berörda av ungdomars 
psykiska ohälsa är välkomna att delta. Man delar själv med sig så 
mycket man vill och allt som sägs stannar inom gruppen. 
Kontaktperson: Annette Cederqvist, 070-7908677

SMU PÅ KÅLLANDSÖ: 
På tisdagkvällarna möts scouterna i Missionskyrkan. Vårterminen 
började den 2 februari så du som vill vara med är välkommen att 
komma. Åldern är från 10 år och uppåt och starttiden är 18.45.
Programmet består av olika aktiviteter både ute och inne och är
anpassade till årstiden och till sommaren blir det scoutläger.

”Café Fyren” är ett känt namn bland barn och ungdomar på Kål-
landsö. Det är en ekumenisk café-verksamhet som började hösten 
2004. Det är Svenska kyrkan, Missionsförsamlingen och Pingstkyr-
kans Kållandsögrupp som ansvarar för dessa kvällar. Ett glass-café 
med olika aktiviteter såsom kareokee, spel, bordtennis, andakt m 
.m.
Vårens café-kvällar blir 6 stycken och började den 22 januari och är 
varannan fredag ojämn vecka i Otterstads Församlingshem mellan
kl. 18.30 - 20.30 och är till för ungdomar från årskurs 4 och uppåt.

I höstas var författaren Sofi a Åkerman i Stenhammarkyrkan och 

Leif Jöngren
Pastor, Kållandsö missionsförsamling 
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Pastor Anders Blomberg 106 22 blomberg@stenhammarkyrkan.se
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Postgiro: 91 76 53 - 8 
Bankgiro: 226 - 08 91
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Ibland behöver jag veta att jag tror, och ibland ska jag 
tro på det jag vet! 
   Genom tiderna så har det varit en kamp mellan tro och vetande, mellan 
kyrka och vetenskap. Kyrkan tog inte till sig bevisen och bearbetade inte 
svaren som naturvetenskapen kom fram till. Och därigenom förlorade kyrkan 
successivt trovärdighet pga ohörsamheten – något som ger problem idag.
  På samma sätt så formades en attityd av självklart sannings-sägande i 
vetenskapen. Det som kan bevisas är sant och därmed så är inget annat 
sant än det som på så sätt kan härledas och påvisas. Allt utanför denna ram 
förkastas som icke vetenskapligt. Ett sannings-kriterium som idag lämnar 
många utan svar!
    Idag så hör vi hur begreppen creationism, tron på en Skapares handlande, 
och darwinism, läran om att allting ständigt utvecklas utifrån sina betingelser, 
ställas emot varandra. Men är det det bästa sättet att närma sig dessa två 
storheter? Kan vi inte söka byta ut detta generella synsätt till något annat 
som tjänar vårt sanningssökande och våra livsfrågor på ett bättre sätt? 
Det är det som är vårt tema i detta nummer, hur kan vi ta till oss tro och 
vetande, upptäcka huruvida tro och vetande har olika syften och därför inte 
automatiskt bör ställas mot varandra. 
  Jag hörde en gång Ivar Gustavsson, Kållandsö, uttrycka sig så här: 
Vetenskapen svara på frågan HUR vi kom till, medans tron svarar på frågan 
VARFÖR vi fi nns till. Med den ingångsvinkeln så anar man en öppning till 
att förena tro och vetande. Genom att söka svar på rätt ställe så kan tron 
styrka vetandet och vetandet styrka tron!  
  Som exempel kan man utforska vår erfarenhet av vad kärlek är. Är det en 
serie hormonella strömningar i kroppen? Är det en räcka sakliga beslut och 
intellektuella ställningstaganden? Eller är det någon form av öde och slump 
som för oss samman i form av en kraft som vi inte kan styra över? När vi 
betraktar denna känsla så upptäcker vi att det inte är så enkelt att defi niera 
och bevisa vad kärlek är, men fortfarande vet vi att kärlek fi nns!

Ibland behöver jag veta att jag tror, och ibland ska jag 
Ledare

Omslagskollage av Thorvald Berglund 
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