"Vdrderingar
ej fdrdomar"

Svarom vad som dr rritteller fel
kan man barafinna hos mdnniskor
ochhosGud.LivetsOrd harvalt att
Utdrag ur ledaren,Folkvett 2/94, grundasinavdrderingarpi vadGud
har sagt i Bibeln. Andra viiljer att
s i d3 :
grundasina veirderingar
pi nigon
"Det
6r t ex svirt att tro att Livets annanfilosofi,religionellerisikt.
Ords skolor ger barnenkorrekt unSverigezirettfrittlandmedflsiktsdervisningom evolutionenelleratt frihet sAman kan inte
tvinga miinden ger den fordomsfriasexualun- niskor att anamma
andrasisikter
dervisningsomI ziroplanen
fdreskri- mot sin vilja. Diirfdr rir det suntatt
ve r.t'
m[nniskorstir upp fdr sinaisikter
Jag vigar pisti att Livers Ords ochattdetfinnsskolordiir for[ldrar
KristnaSkolaochLivetsOrdsKrist- kan l6ta sina barn ge i en skola,
na Gymnasiumger en mer detalje- tryggt forvissadeom vilka veirderad undervisningom evolutionslii- ringarsomfinns i skolan.
ran iin de flesta andra skolor i
Slutligenvill jag siigaatten sund
Sverige.
religios toleransinnebeiratt man
mdnniskorsom har en
Sexualundervisningen
kan delas respekterar
uppi tvi delar:denbiologiskadelen annanreligiosuppfattningiin man
och den socialadelen.Den biolo- sjlilvhartrotsattmaninteallshiller
giskadelenkan man nog baraun- med om densammautan till och
dervisapi ett suitt.Vad betrriffarden med tycker att det zirrapakalja.
socialadelenundervisasnaturligtvis elevenatt sex dr ett sdtt att utNils-ErikHorlin
trycka klirlek inom iiktenskapet
-\\ /
mellanmanochkvinna.Dennavdri a r aJ\
deringhar varit en sjiilvklarhetun\ C
der de senastetuseniren i Sverige
ochbyggerpAvad Bibeln sdgerom
OM ,Ex AR"Etr sArr *rt
sexualiteten.

v

UTTRy61i4 ttAi,BterclN orr,r
Att ha en vdrderingoch att stAfor
den rir inte att ha fdrdomar.En fcirAt<rrr'tsw PET pY:2u4N MLN
dom dr en isikt om en personeller
oclt kvtNNA', - v*p A< oA
en fdreteelsesom inte bygger pi
tLtr orT Pi'x *tona ?
sanningen.
Och di uppkommernaturligtvisfrAganom vadiir sanning?
I en moraliskfriga om vad som Ir
rrittellerfel kan man inte sokasvaret inom vetenskapen
eftersomden Vilken 5r den vanligasteinveindbara kan beskrivafysikaliskaoch ningenmot evolutionsteorin?
Inte
biologiskamekanismer.Dessutom den mest geniala,utan den vanligervetenskapen
inte nigon absolut gaste?Folkvett l/96 inneholl en
sanningom ensdetsistndmndautanartikel av professorDan Larham"bdsgerendastdenfor nrlrvarande
mar. Han nzimndeett av de vanlita" beskrivningen
avorsakssamband gastekontraargumenten.
I Svenska
av foreteelserman kan observera. kyrkansLilla bokenom kristentro
Jmf Newtonsoch Einsteinslasar. har det den heirutformninsen:

Slumpen
ochevolutionen
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"Tanken

att blinda naturkrafter
skulle kunna koppla sammande
enzymersomlivet drberoende
av dr
lika sannoliksom att ... en tornado
s9m bliser genom ett skrotupplag
slumpmdssigtskulle kunna flstadkommaen Boeing 767."
En minst lika vanlig variantav
argumentetiir att den biologiska
evolutionenskulle vara lika osannolik som att en apa som hamrade
slumpmzissigt
pflenskrivmaskintill
slut skullefi fram en perfektkopia
av Shakespeares
Romeooch Julia,
bara apan fick rillriickligt minga
miljonerir pi sig.Och demaliter ju
synnerligen
osannolikt
!
Eller rir det verklieen sfl orimligt? Exempletmed ufiundr intressantarezin skrotupplagsexemplet,
eftersomdetiir mojligt atttestamed
datorsimulering.
For att slippaviinta i tusenir medannigra aporhamrar pi var sin skrivmaskin,kan vi
lita en dator slumpaut bokstdver
med lika storsannolikhet.
I bokenAn introductionto mathematicalstatisticsand its applications av matematikerna
Marx och
Larsen finns en sidan simulering
beskriven.Det forstafcirsoketeav
fdljanderesultat:
AOOAAORH ONNNDGELC
TEFSISO VTALIDMA POESDHEMHIESWON PJTOMJ F'TL
FIM TAOFERLMT O och si vidare.
Det forsoketgavinteShakespeare,ellerensett endabegripligtord!
Ar dettadodsstoten
for evolutionsteorin?Titta nu pi det andraordet.
Deiriir det tre N i rad! Det forekommer inteallsi engelskan.
Bokstavsfoljden i sprflketdr inte helt slumpmzissig.Om ett N slumpasfram,
minskar sannolikhetenfor att det
ska bli ett N iiven ndstagflng. Orn
tvAN i rad slumpasfram, dr sannoFolkvett nr 21996

likhetenfciratt de skabli ytterligare
ett N noll. Detta kallas betingad
sannolikhet.
Dessutomfcirekommer
inte alla bokstiiver lika ofta i ett
sprflk.I engelskanfrirekommertill
exempele mycket oftarezinq.
Om man programmerarom datorn i forsoketsi att den tar hrinsyn
till hur ofta och i vilken ordning
bokstrivernafcirekommeri engelskan,blir resultatethelt annorlunda:
A GO THIS BABE AND JUDGEMENT OF TIMEDIOUS
RETCH AND NOT LORD WHALF IF THE EASELVES AND
DO AND MAKE AND BASE...
Fortfarandeinte Romeo och Julia, men 80Voav ordenblev riktiga
engelskaord. Tiink er nu att man
programmerarom datorn dnnu en
ging, efter hur ofta varje bokstav
fcirekommer,
inte i engelskan,
utan
hosShakespeare.
Ta dessutom
hdnsyn till upprepadbetingning,till
exempelvad sannolikhetenfor att
fi ett D zir om man vet att de tvfl
foregiendebokstf,verna
iirA ochN.
Gor sedansammasak med orden.
Di fflr vi en processsom liknar
evolutionen.Ochom datornfir spotta ut texter i tre miljarderir, dr det
inte helt orimligt att Romeo och
Julia dyker upp forr eller senare!

OOelagd
stad
BhagwaanShree Rajneeshssekt
kopte i borjan av 1980-taletstora
markomriden i den lilla staden
Antelopei Oregon,fick majoriteti
kommunfullmiiktigeoch drev igenom att den skulle dopasom till
Rajneeshpuram.
Som mest bodde
4000 sektanhlingare
pi orten.Efter
bl a avslojanden
om mordkomplotter i sektledningen
dr sekteni upplosningstillst6nd,
och allt somiterstir av hogkvartereti Rajneeshpuram iir ett ruinlandskap.
(Merro 14/12 1995)
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Anyokorsfdst
I SanFernando
pAFilippinerna
firas
pAskenirl i gengenomkorsfristnin
gar. Ar 1995llit sig tolv frivilliga
korsfdstas.Derashandlederspikas
fast vid trdkors,men fdtternavilar
pAen liten plattformvilket hindrar
dem frfln att d6. En av de tolv hade
ett permanenthfll genom handleden,vilket beroddepi attdetvardet
niondeflret i fdljd som han liit sig
korsfdstas.

Hurmangascientologer?
Scientologerna
uppgersjiilvaatt de
har cirka 8 miljoner medlemmar.
En intern PM frfln 1987, som leickt
ut, angavdock antalettlll 25 000.
Kritiska granskareav sektenbedcjmer att antaletaktiva medlemmari
vart fall inte iir hogreiin 50 000.
Ddremotzirantaletfdre dettamedlemmarI -2 miljoner.Scientologerna forlorar firligen en stor del av
sinamedlemmar,vilket dr en orsak
till attde satsarsi hirt pi medlemsviirvning.
FACTNeI.ianuari 1995

Flyendepastor

En pastorvid namn Mike Evans,
bosatti Texas,spredinfdr sin turn6
i Kambodja TV-reklam med budskapetatt "blinda 6gon kommeratt
6ppnas,och forlamadekommer att
gi". Minga kambodjanersflldeboskap och annatlivsnddveindigtf6r
att gora den linga resantill hans
viickelsemciten
i Phnom Penh.De
utlovade
miraklen
uteblevdock,och
Dettaharvi liisti NorthTexasSkepuppretade
kambodj
anerbegiirdeatt
tic (maj 1995).Skribentenfann det
han
skulle
ersdtta
deras
reskostnatiimligen overdAdigtatt korsfdstas
der.
"T
Evans
tvingades
avbryta
sin
nio ginger. o m Jesuskorsfiistes
Denna datorsimuleringbevisar
turn6
och
fly
hem
i
all
hast
undan
baraen gflng."
forstflsinte att evolutionsteorindr
anklagelser
fcirbl a svindleri.
korrekt.Men denvisarattdetvanli(TampaBay SkepticsReport vol 7,
gastemotargumentet[r helt uppit
nr 3, I 994-95.BASlSfebruariI 995.)
viiggarna.
Sam Fransson

Fdrbudmotscientologerna?

MosesDaviddod

Den tyska forfattningsdomstolen
undersciker
for ndrvarandeom sci- Moses David (David Berg), har
entologikyrkan6r en forfattnings- nyligen avlidit. Det var han som
stridig organisation.I si fall kom- grundadesektenGudsBarn (sedermer den att forbjudasi Tyskland. merakalladKrirlekensFamilj, HeavenlyMagic ochFamiljen).Sekten
(Fribrevetnr I, 1995)
zirframforallt kiindfcirattkvinnliga
medlemmar(riven mindeririga) i
Folkvett nr 2 7995
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