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Randy Alcorn gav ut denna bok
första gången för mer än 20 år
sedan. Nu har den översatts till
svenska av Annette Westöö, och
det är verkligen en god insats
att göra denna gedigna och nära
nog heltäckande bok tillgänglig
för svenska läsare. Detta av flera
skäl. Dels är den utomordentligt
smart upplagd, med argument
och motargument, inom område
efter område. Dels är den skriven
på ett lättillgängligt sätt, utifrån
stor erfarenhet och gedigna kunskaper om området. Dessutom
visar Alcorn ett passionerat
engagemang i frågorna kring den
ofödde, som gör texterna levande
och i högsta grad relevanta.
I en inledande del motiverar författaren varför en bok som denna
behövs. Bland motiven nämns
att boken behövs eftersom medierna är partiska, skolundervisningen i ämnet är ensidig och,
inte minst, därför att det finns så
mycket spänning och osäkerhet i
abortfrågan. Det sistnämnda gäller inte minst inom kyrkor och frikyrkor. Ofta har kristna sopat frågan under mattan, eller bara följt
med i opinionsvindens riktning.
Alcorns bok erbjuder möjlighet
till en nystart i abortdebatten.
Han visar med stor tydlighet, stort
tålamod och mycket systematiskt
att det finns alla skäl i världen att
ta diskussionen, om man tycker
att det på något sätt är ett problem
att 38 000 små ofödda barn elimineras i vårt land varje år.
Upplägget är strikt polemiskt i
bokens huvuddel. Han utgår från
argument, som abortliberalerna
använder, och vederlägger dem
systematiskt. Han gör det på ett
tydligt och övertygande sätt, men
blir aldrig fräck eller raljant.
Men hans argumentering svider
säkert, inte minst för de många
kristna, som okritiskt köpt argument, som Alcorn visar är både
falska och försåtliga. En alldeles
färsk påminnelse på hur långt det
har gått, gavs nyligen då Svenska
kyrkan gav ut ett dokument,
benämnt ”Position on Sexual and
Reproductive Health and Rights”,
som rakt av ställer sig bakom
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de mest långtgående abortliberala kraven, inklusive kravet att
”fri abort” ska betraktas som en
mänsklig rättighet. Alcorns bok
har uppenbarligen oceaner av
okunnighet och cynism att fylla.

Alcorn är pastor och hans kristna grundsyn skymtar ofta fram,
men en stor del av boken bygger
på resonemang som är allmängiltiga och tillämpliga för alla,
oavsett trosuppfattning. Klokt
nog har han placerat de bibliska
argumenten i bilagorna; nog så
viktiga, värdefulla och omfattande, men tydligt placerade för den
målgrupp som söker stöd både för
Guds tankar om den ofödde och
för förlåtelse och läkedom utifrån

ett kristet perspektiv. Denna del
har också en svensk del, där Mats
Selander, en av våra främsta och
modigaste apologeter, bidrar med
en predikan från ”Livets söndag”.
Sist i boken finns en lång referenslista och källor för ytterligare läsning (som egendomligt
nog benämnts ”Slutnoter”).

Alcorns bok är fullt tillgänglig
för en fascinerande och kuslig
sträckläsning, men fungerar
kanske bäst som uppslagsverk
för alla som vill debattera det
i Sverige särskilt infekterade
ämnet abort. I ett kapitel, sist i
huvuddelen, vädjar Alcorn till
olika målgrupper för boken.
Här finns kritik mot hållningen
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i både medie- och sjukvårdsdebatt, men också mot viss typ av
abortkritik och mot abortliberala
kristna. Till de sistnämnda säger
han bland annat: ”Att godkänna
eller ens vara neutral inför, att
man dödar oskyldiga barn som
är skapade till Guds avbild, är
något otänkbart i Bibelns ljus,
har varit otänkbart för kristna
genom kyrkohistorien och borde
vara otänkbart för kristna i dag.”
Att så långt ifrån alltid är fallet
beror till stor del på okunnighet,
rädsla och anpassning. Att läsa
Alcorns bok, som jag verkligen
hoppas att många gör, ger en god
grund att ändra på det!
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