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”Hej Genesis. 
Kan man förbättra 
en design som 

 /Adrian

HEJ ADRIAN! Man kan säga att ”det 
beror på”. Först och främst beror 
det på vilken världsbild den har 
som du frågar. 

Illustrerad vetenskap så skulle de säkert 
-

säger att en viss egenskap hos en levan-

(även om inget heller skulle hindra det). 

-
ra århundradet att upprätta långa listor 

-

som åren gått har den listan blivit allt 
kortare och är i princip ett minne blott. 
Begreppet ”skräp-DNA” var det sista att 

-

kontraproduktivt. Det nya vetenskaps-

området som det här numret handlar om 

ingen illusion som en del namnkunniga 
evolutionister hävdar, utan en realitet. I 

-
vitet, materialegenskaper, materialeko-
nomi och miljöanpassning är naturen 

med. 
 Men ett bibliskt perspektiv på 
skapelsen antyder åtminstone ett par 

-
bättringspotential skulle kunna inne-

över jorden och dess levande varelser (1 
Mos 1:26). I det där rådandet – som inte 

-
märkelse utan snarare en vårdande och 

legat att observera, dra lärdom av och 

-
ande och kreativt arbete som Han erbjöd 

-
mit emellan, vill säga.

(1 Mos 3:14-19) blev att vår värld inte läng-
re är som när Gud skapade den. När Gud 
dömde människan påverkades inte bara 
hon själv utan hela den värld hon hade 

innebär att många aspekter av Guds ur-
sprungliga design därigenom kan ha gått 

åtminstone en möjlighet att återställa 
saker i riktning mot deras ursprungliga 
tillstånd. Rosvarianter utan tornar skul-
le kunna vara ett exempel på det. 
 Det är också rimligt att om vi ”lå-
nar” någon egenskap som har en ”op-

sammanhang och placerar den i ett helt 
annat, så kan det innebära att den be-

nästan lika bra i sitt nya sammanhang.*  

-
sign, åtminstone i vissa avseenden.

/Redaktionen

* Man kan till exempel göra ett enzym från en bak-

terie mindre värmekänsligt genom att ändra genen 

som kodar för enzymet. Sedan låter man bakterierna 

tillverka det ändrade enzymet i stället och använder 

det sedan som tillsats i tvättmedel.
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