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Att tro både på Gud och på vetenskapen behöver inte vara någon motsättning. Francis S Collins kartläggning
av människans gener styrker argumenten för en evolution - och för Gud. Francis Collins var länge ateist, och
nyfikenheten drev honom till vetenskapen. Och han upptäckte att tron på Gud är förenlig med vetenskapen. På
1990-talet blev han utsedd att leda den grupp forskare som skulle kartlägga det mänskliga genomet, alltså
beskriva hela människans arvsmassa i detalj. I Guds språk berättar han om sig själv, sin tro och sina
erfarenheter, och om de slutsatser han drar av sin forskning. Han lyfter också fram andra synsätt på skapelsetro
och vetenskap, alltifrån ateism till kreationism och intelligent design. För egen del förordar han tron på en
aktiv Gud som skapade människan genom evolutionära processer. Guds språk är ett högaktuellt inlägg i
debatten om vetenskap, ateism och kristen tro.
Collins bok är absolut något att bita i för en övertygad ateist eller för en sökande agnostiker. Francis s Collins
ledde arbetet med att kartlägga människans genom i det världsomspännande The Human Genome Project.
Sedan några år är han direktör för The National Institutes of Health i Bethesda nära Washington, DC. Man

kan inte annat än varmt rekommendera boken. Pekka Mellergård, neurokirurg och överläkare vid
Universitetssjukhuset i Örebro Guds språk är en stark dementi av flera av nyateismens raljanta påståenden och
samtidigt berättelsen om en modern människas väg till Gud. Den är ytterst läsvärd.
Torsten Åhman, pastor och författare
Ångrar djupt att jag inte började med det här för 15-20 år sedan. Läsdagboken är från oktober 2004 och
framåt. Läsdagboken är från oktober 2004 och framåt. I en personlig och engagerande debattartikel i
tidningen Dagen ställer Bengt Sjöberg en del frågor kring migrationspolitik och flyktingar baserat på de
erfarenheter han har efter många år som flyktingpastor. Ångrar djupt att jag inte började med det här för
15-20 år sedan. En viss fråga kan återfinnas under flera underrubriker. Ångrar djupt att jag inte började med
det här för 15-20 år sedan. Men det är bara i nära gemenskap under lång tid som man kan lära sig att förtrösta
på Gud och vila trygg i väntan på hans svar även när … Stygn Anne Lamott 2018, Inbunden Vad gör vi när
livet får oss helt ur balans. Judarnas påsk infaller den första fullmånen efter vårdagjämningen och varar i sju
dagar i Israel och … läsdagbok. I en personlig och engagerande debattartikel i tidningen Dagen ställer Bengt
Sjöberg en del frågor kring migrationspolitik och flyktingar baserat på de erfarenheter han har efter många år
som flyktingpastor. Läsdagboken är från oktober 2004 och framåt. Psaltaren 143:1 Den som är rättfärdig och
som håller ord är att lita på, en sådan vän kan man luta sig emot när det blåser. Kristen tro möter hedniska
traditioner på påsken. Läsdagboken är från oktober 2004 och framåt. Vill Du själv ställa en fråga klicka här.
Materialet är sorterat efter ett antal ämnesområden. Psaltaren 143:1 Den som är rättfärdig och som håller ord
är att lita på, en sådan vän kan man luta sig emot när det blåser.

