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O magnum mysterium
Ett centralt begrepp inom kristen tro är trons mysterium. Ett annat är mirakel. Vad är ett mirakel?
Vad handlar bibelns mirakler om? Om ett äpple faller nedåt från sin gren mot marken är det inget
mirakel. Det är tvärtom helt enligt de naturens lagar som är oss givna och accepterade av hela
mänskligheten. Det är inget märkvärdigt att äpplet faller ned mot marken. Men om äpplet skulle
falla uppåt, på ett oförklarligt sätt och helt i motsats till vad naturlagarna anger, så skulle detta
vara ett mirakel. Mirakler är således när något sker i strid med naturlagarna. Åtminstone de naturlagar vi känner till. Många mirakler skulle måhända inte framstå som mirakulösa om de kunde
förklaras med kända naturlagar. Det hör till miraklers ofrånkomliga natur att de förefaller ske i
strid med naturlagarna.
Marie bebådelse och Jesu uppståndelse är typiska mirakler, hämtade ur bibeln och centrala
för kristen tro. Alla som tror på dessa mirakler har väl också accepterat att jungfrufödelse och
uppståndelse ifrån de döda är helt stick i stäv med den natur deras Gud gett dem. Som kristen är
det förvisso omöjligheter, men man har ändå valt att tro på dem. Man kan inte förklara dessa
mirakler, utan böjer sig för det stora mysteriet. Detta utgör bakgrunden för det som följer.
Kristna har ofta svårt att acceptera Darwins evolutionsteori. Detta för att den anses motsäga
bibelns skapelseberättelse. Ivriga att bevisa att Darwin – och större delen av mänskligheten inklusive all samlad vetenskap – hade fel, har ett fromt kotteri i Amerika konstruerat en teori, intelligent
design. Denna anser de vetenskapligt bevisar bibelns skapelseberättelse, vilken de därmed också
tror sig ha ”upphöjt” till vetenskap.
Om vi nu föreställer oss att man skulle hantera Marie bebådelse och Jesu uppståndelse på
motsvarande sätt, att skapa en vetenskaplig teori som förklarar att det biologiska paradigmet är
ogiltigt och att det finns en annan, mycket bättre och rimligare, förklaring som på ett vetenskapligt godtagbart sätt bevisar att trons mysterier i själva verket harmonierar med naturens lagar, hur
skulle det då gå med kristenhetens mest centrala begrepp, magnum mysterium?
Skaparna av intelligent design verkar ha tappat bort själva tron. De verkar inte klara av att tro,
de vill veta. De har därmed missat hela poängen med kristen tro – att tro. Hur kan de då kalla sig
troende?
Summan av kardemumman är väl att intelligent design är oförenlig med kristen tro.

