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MIN  TRO
Av Lars Cornell

Det är bäst att jag säger det redan på första raden, Jag tror på Gud och jag är medlem 
i Svenska Kyrkan.

En del bara tror. Andra försöker bevisa Guds existens, men det bör man inte göra. Om 
man lyckas, då förlorar man tron och det går över i vetenskap. 

Vetenskap är inte ett bergsäkert kunnande, utan att fastställa vad som är mest sannolikt. 
Ibland har man fel och då får man ändra åsikt, det händer ofta och är kanske det som 
mest skiljer vetenskap från religiös tro.

Det övernaturliga ingår inte i vetenskap men är en nödvändig del av religiös tro. Utan 
under finns det inget som man behöver tro på. Man kan sammanfatta frågeställningen 
till, att många behöver Gud för att förklara det annars oförklarbara, medan övriga 
föredrar att ha kvar frågetecknen.

Är då Jesus en sagofigur? Mitt svar blir, Nej! Inte den riktige Jesus. Men den Jesus som 
beskrivs i Bibeln “Guds enfödde son”, det är delvis en sagofigur. ”Född av en oskuld” 
är något som uppfanns av katolska kyrkan på 1200-talet för att förstärka mystiken. 
Jesus skulle bli mycket förvånad om han funnes här nu och fick läsa om sig.

Universum och livet självt är så fantastiskt att det inte behövs några onödiga under. 
Energi, tid, DNA, liv och medvetande på många ställen i universum är fantastiskt. 
Evolutionen som från nu får en naturlig och en artificiell gren. Konstgjort medvetande 
i detta århundrade trots att vi inte vet vad medvetande är, tanken svindlar.

Många krig utkämpas om vem som är den rätte och ende Guden. Men det är inte Gud 
utan hans profeter och budbärare som skapar de krigen. Den arten av krig förekommer 
inte i på vetenskap grundade kulturer. Därför är områden präglade av tro på en enda 
Gud mer krigiska. Jesus spär på sådana konflikter när han säger ”Vägen till Gud går 
endast genom mig”. Det är en direkt krigsförklaring till andra profeter och troende.

Därför tror jag inte att samexistens mellan Kristna och Muslimer är möjlig. Det går 
bra så länge den ena kulturen är liten i förhållande till den andre, som i Norge och i 
SaudiArabien. Man när de blir jämstarka och kräver livsrum av varandra då uppstår 
krig. Cypern, det forna Indien och Tjeckoslovakien är tre exempel av många. Detsamma 
kommer att hända här om muslimerna blir fler och det vill jag inte skall hända. Är 
jag rasist då? 
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Kristna bekänner sin tro på ”alla människors lika värde” vad det nu betyder. Men 
muslimer har inte ens tro på mans och kvinnas lika värde. Det är inte förståndigt, det 
är inte framsynt politik, ja det är rent farligt att försöka blanda två sådana kulturer.

En Imam höll år 2005 följande bön i en Moské i Sverige:
 Gud,  hål l  is lam och musl imer högt  och skydda is lam
 Gud,  förödmjuka de  otrogna
 Gud,  förödmjuka f ienderna t i l l  i s lam,  judar,  amerikaner  och britter  
  och al la  dem som ger  dem stö  som samarbetar  med dem och som 
  är  i  a l l ians med dem
 Gud,  förstör  dem al la
 Gud,  lämna ingen av dem i  l ivet
 Gud,  skänk seger  t i l l  mujahedin överal l t .

Den bönen ådagalägger inte Gudars kamp mot varandra utan profeters och prästers 
krig om vem av dem som har den rätta tron. Muslimer har dessutom straffrabatt om 
de dödar en otrogen (Kristen eller Jude). 

Så ser de på människors lika värde.

En sak vill jag klandra Jesus för. Endast de som tror på Honom kommer till himmel-
riket, säger han. Han utelämnar därmed alla som levde innan Jesus gick omkring här 
för två tusen år sedan. Han utesluter alla som lever i världsdelar som domineras av 
annan tro så starkt att något annat i praktiken är omöjligt. Han utesluter alla som är 
födda så, att de aldrig hört talas om Jesus.

Han utesluter också mig som vägrar finna mig i att inte få ha direktkontakt med min 
Gud utan att ha Jesus som ombud. Därmed bryter Jesus mot en livsprincip. Den kallas 
ibland för demokrati och är mycket stark och betydelsefull för mig.

Därför måste jag skaffa mig en egen Gud som tillåter direktkontakt och inte begär av 
mig att jag skall tro på märkliga och onödiga under. Och det har jag gjort.

Om jag då på yttersta dagen inte får komma till din Guds himmel och paradis, så får 
jag kanske komma till min Guds himmel och paradis i stället, för jag har ju levt lika 
väl som Du ungefär. Där kan vi sitta och vinka till varandra i evighet. Men vet du vad? 
Jesus gillar det nog inte, men din Gud och min Gud är goda Gudar och goda grannar. 
De kommer att bygga en liten bro mellan din himmel och paradis och min himmel och 
paradis så att vi kan gå och hälsa på varandra ibland. Det ser jag fram emot.

Lars Cornell


