Inbiten ateist blev troende
( Eller ”Det är kört för Darwin”)


Några deltagare i vår husgrupp träffade en intressant man på ett café i Göteborg. Efter en gudstjänst hade ett gäng gått och fikat tillsammans. Vid ett bord intill satt en ensam man. En av kvinnorna i gruppen bjöd in den ensamma mannen att komma och sätta sig vid deras bord. Lite motvilligt godtog han inbjudan, eftersom kvinnan var ganska påstridig. Emanuel och Lotta från vår husgrupp började prata med Erik. De förstod snabbt att detta inte var en slump att de stötte på Erik just då. Han berättade sin historia om hur han nyligen kommit till tro helt på egen hand.  Erik hade funnit Gud genom att läsa böcker och genom att surfa på internet. Innan dess hade han varit en inbiten ateist. Erik hade ännu inte tagit kontakt med någon kyrka, för han visste inte var han skulle börja. Lotta och Emanuel bjöd in honom till vår husgrupp. 

Erik växte upp i ett lutherskt hem där Jesus var självklar. Hans mamma var en varmt troende prästdotter från Tyskland. Pappan var sällan hemma eftersom han reste mycket i sitt arbete. När han väl var med familjen så var det hårda regler som gällde. Det fanns inte så mycket dialog mellan pappan och de två sönerna, så relationen blev ganska kylig. Eriks mamma var varm och kärleksfull och försökte kompensera den bekräftelse som inte pojkarna fick av sin far. Hon var en typisk ”kycklingmamma”. Det var inte tradition att diskutera grunderna för den kristna tron i Eriks familj, så han växte upp med många frågor som han inte fick svar på. Han hade ett synfel som inte upptäcktes när han var barn, som gjorde att Erik blev väldigt fumlig i lekar och bollspel. Detta resulterade i att han blev svårt mobbad i högstadiet. I hela grundskolan kände sig Erik annorlunda och utanför gemenskapen med kompisarna. Musiken blev hans tillflykt. När det var dags för konfirmation var han deprimerad och föga intresserad. Erik kände sig bitter på Gud. Han upplevde inte att Gud brydde sig om honom. 

Gymnasieåren blev en frigörelse för Erik. Genom sitt musikintresse blev han kompis med punkare. Där kände sig Erik accepterad för den han var. Ingen av dessa vänner var troende utan snarare tvärtom. De ifrågasatte Guds existens och tyckte att kristna var allmänt intelligensbefriade. För Erik var detta först förbjudna tankar, men han öppnade sig alltmer för deras påverkan. Han gillade att ifrågasätta och diskutera med sina nya vänner. Denna diskussionslusta fortsatte även på universitet. En av vännerna var Satanist, men det attraherade inte Erik. Om nu inte Gud fanns, varför skulle man tro på djävulen. Eriks föräldrar förstod inte hans ifrågasättande av kristendomen. De valde att inte prata om det.

Efter studenten blev Erik politiskt engagerad i SSU. Han var verbalt duktig och kunde argumentera för olika politiska frågor. Erik började också intressera sig för naturvetenskap och påverkades starkt av astronomen Carl Sagans bok, ”Kosmos”. Sagan var en övertygad ateist som vävde in sitt förakt för kristendomen i alla sina bästsäljande böcker. Erik sökte in på universitetet för att läsa biologi. Darwins lära, särskilt dess tillämpning på människa och samhälle, fångade Eriks intresse. Där tyckte han sig finna många svar på sina frågor. Erik blev alltmer hjärntvättad av en militant ateistisk och materialistisk världssyn. Allt verkade kunna förklaras med denna teori. Vad skulle man ha Gud till då?  En biolog och författare som heter Richard Dawkins, och är professor på Oxforduniversitet; skrev: ”Att tro på Gud är som att tro på tandtrollen”. Erik hade ju aldrig tyckt att de kristna hade svar på de mest grundläggande frågorna, så detta synsätt passade honom utmärkt. Han gick ur Svenska kyrkan och engagerade sig ett tag i Humanetiska Förbundet.

Erik blev egoistisk och världsfrånvänd. Det fanns inte mycket utrymme till relationer med människor som inte delade hans världsbild. Att bygga familj och den självuppoffring som föräldraskap innebär, var inte förenligt med hans livsstil. Vad är det för mening med att sätta barn till världen? Allt är ju ändå meningslöst. Hans syn på livet blev allt mörkare En otillfredsställelse började gnaga i Erik. Vad är det för mening med att leva egentligen? Denna syn på livet blev till slut ohållbar och Erik kände att något var fundamentalt fel och började ifrågasätta tidigare självklara sanningar. Han stötte på en avgörande bok som hette ”Darwin on trial”, där Darwins teorier ifrågasattes på ett intelligent sätt. Det blev den första murbräckan som skakade om Erik rejält. Hans hårda yta började krackelera. Tänk om han misstagit sig. Dessa tankar ledde honom att forska på nätet och Erik stötte på något som kallas ”Intelligent Design”, en teori som ifrågasätter att allt kan förklaras genom slumpen eller Darwins teori. Den säger att de materialistiska förklaringarna inte räcker till. Vi är mer komplicerade än Darwin kunde drömma om och skapelsen är alltför sinnrikt planerad och finjusterad.  

Via Internet stötte Erik på radiosändningar som gick att ladda ner från en predikant som heter Ravi Zacharias och en filosof som heter William Lane Craig . De riktar sig speciellt till skeptiker och tvivlare och förklarar och försvarar den kristna skapelseteorin och världsbilden på ett logiskt och genomtänkt sätt. På den svenska internetsajten www.credoakademin.nu finns flera av dessa föredrag översatta. Sakta började Erik öppna upp för att det finns en Gud och att Bibeln faktiskt är inspirerad av universums Skapare. Det kändes som ett ljus lystes upp i hans inre och det tändes ett hopp, att livet ändå inte var meningslöst. Erik läste nu Bibeln med ett nytt intresse och blev fascinerad av Jesus som person. Han hade ju alltid svar på tal oavsett vilken situation han hamnade i. Jesus blev Eriks nya vän och Frälsare. Han kände sig som Nikodemus som kom till Jesus i smyg med sina frågor och Jesus förklarade att man måste bli född på nytt för att kunna se Guds rike. I sin ensamhet öppnades Eriks ögon och hjärta. Han såg att Gud är en verklighet och att han har sänt sin Son till världen för att rädda oss från oss själva och alla villfarelser.

Till sin förvåning upptäckte Erik att hans gamla kompis, Satanisten från universitetstiden, också hade blivit kristen. Detta stärkte hans tro och han började längta efter att träffa fler kristna vänner. Strax därefter stötte Erik på de kristna människorna på Caféet. När han kom till vår gudstjänst första gången kände Erik det som han hittat hem. Han har anmält sig till en Bibelskola på kvällstid och har precis döpt sig. Erik längtar nu efter att träffa en kvinna att gifta sig med. Han delar gärna med sig till andra om sina nya upptäckter om livets mening. Erik säger; ”Det är kört för Darwin. Kristendomen är den ultimata sanningen som har alla svaren”. 



