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skaper hos levande varelser. Tvärtom 

– den pekar  stället tillbaka mot den tid 

i lustgården när mutationer ännu inte 

dag när Gud betraktade all skönhet i sin 

skapelse och utbrast ”Det var mycket 

gott”.

 Vad var det som startade den-

na negativa spiral? Det var människans 

Guds ansikte och bud. Bibeln kallar det 

-

utan över hela skapelsen. Kapitel 8 i Ro-

marbrevet talar om detta. Dessbättre är 

det ett tillstånd som snart är över. När Je-

sus kommer tillbaka och uppståndelsen 

sker kommer allting att ställas tillrätta. 

Det är minst sagt skönt att veta! Vi som 

tagit emot Jesus genom tron kommer 

rentav skönare än så! 

/Redaktionen

NOTER

1. Genesis håller med de teologer som anser att 

 ur två perspektiv – Bibelns första kapitel beskriver

 skapelsen ur kronologiskt perspektiv medan det 

 andra kapitlet fokuserar på människans skapelse.

2. ...vilket de åter ska bli den dag när Herren kom 

 mer tillbaka (Jes 11). Tänk att trons folk kan se  

 fram mot att få se skapelsens ursprungliga 

 skönhet.

TÄNKVÄRT

Den ursprungliga – 
och kommande – 
skönheten
Enligt Bibelns skapelseberättelse1 

placerade Herren våra urföräldrar i en 

trädgård som Han själv planterat för dem.

-

-

-

den ursprungliga naturen är den ändå 

likväl bara en blek skugga. Finns det 

undrar du kanske? Låt oss se på ett par.

 I vilka miljöer hittar vi idag varel-

-

ver inte tänka särskilt länge innan man 

kommer på svaret – i regnskogarna och 

och lysa som juveler i solskenet. Skulle 

någon predator (rovdjur) dyka upp kan 

de snabbt dyka in i något gömställe och 

komma undan. Längs med våra svens-

ka kuster ligger däremot ejderhonorna 

-

undgå räven.

 Har du tänkt på att det högst tro-

-

de växtätare2

-

sig i all sin prakt utan att ha någonting 

-

om omständigheterna så skulle kräva.

säkert vet gör vi klokt i att inte utsätta 

Chansen att en mutation är mer eller 

mindre skadlig är åtminstone tiotusen-

tals gånger högre än att den skulle vara 

visat att varje ny individ har åtminsto-

ne 60-100 nya sådana slumpmässiga 

-

nas korrekturläsningssystem eller det 

Och människan är inte unik i det avse-

men obönhörlig nedbrytning av levande 

-

den går. Ingenting tyder på att den här 
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