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Hej Jennie, tack för din fråga!

Allra först - det du säger och det som står i 

artikeln i Illustrerad Vetenskap om likheterna 

mellan människor och djur bygger ytterst på 

tanken att evolutionen är en sann beskriv-

ning av hur vi alla blev till. Alla tankar och 

slutsatser man drar från den utgångspunkten 

kommer att förstärka bilden av att människan 

”bara” är ett djur. Vi ska därför visa att man 

kan välja att se på den här saken från ett helt 

annat håll.

Evolutionstroende biologer (som ju är 

i stor majoritet) betraktar människan som 

ett djur bland andra. De förväntar sig att det 

har skett en gradvis utveckling från enklare 

livsformer via ”hominider” (apmänniskor) 

stark tendens hos dem att å ena sidan vilja 

framhäva djurens intelligens och å andra si-

dan peka på mänskliga ”djuriska” beteenden. 

Allt i syfte att minska det faktiska gapet mel-

lan människa och djur.

Biologiskt sett, när det gäller såväl 

utseende, genetik och övrig biokemi, så är 

likheterna stora mellan t.ex. schimpanser 

och människor, men även här är tendensen 

densamma – evolutionsbiologer lyfter fram 

forskningsresultat som tyder på stora gene-

tiska likheter och tonar ner resultat som ty-

der på lägre.

Givetvis borde evolutionstroende för-

vänta sig att de djur som är mest lika männ-

iskan utseendemässigt (människoapor som 

t.ex. schimpanser) också skulle vara de mest 

intellektuellt begåvade. Men i stället har 

bland annat svenska forskare visat att kor-

par och t.o.m. talgoxar(!) är väl så smarta som 

de.1,2

Utifrån ett bibliskt skapelseperspektiv 

borde det inte förvåna en kristen att de bioke-

miska likheterna mellan djur och människor 

är stora. Om man läser 1 Mos 2:7, 19 så framgår 

det att Gud formade både människor och djur 

med markens jord som råmaterial. Likheter 

när det gäller utseende (inre och yttre anato-

mi) och funktion (t.ex. ämnesomsättning) är 

också förväntade, eftersom både människor 

och djur skapades till att leva i samma värld, 

andas samma luft, äta samma slags födoäm-

nen och vara sammanknutna i ett gemensamt 

ekologiskt kretslopp. Likheter mellan orga-

nismer är alltså inget argument som kan an-

vändas för att visa att evolutionen är rätt och 

Bibeln har fel.

Den skillnad som antyds i bibeltexten 

är att Gud ”blåste in livsande” i människan 

och att han gav henne ett särskilt uppdrag att 

råda över och förvalta den övriga skapelsen. 

Därför gav Gud människan de egenskaper 

som gjorde henne till den enda biologiska 

varelsen med både intellektuell (t.ex. språk-

lig) och anatomisk (t.ex. i form av skapande 

händer) utrustning för det uppdraget.

Verkligheten är att skillnaden mellan 

människan och de mest intelligenta dju-

ren är närmast astronomisk. Det borde vara 

som helst glidande skala mellan djurens och 

vår egen skaparförmåga och övriga menta-

la och språkliga förmågor. Det är i stort sett 

ett allt-eller-inget-förhållande. Detta är ett 

stort bekymmer för evolutionismen som man 

därför väljer att undvika genom att i stället 

betona likheterna i utseende och genom att 

övertolka helt banala förmågor.

Så till veganismen, som är din egentli-

ga fråga: Både människor och djur skapades 

av Gud till uteslutande vegetarisk diet (1 Mos 

1:29-30). Veganism var alltså människans ur-

sprungliga tillstånd. Människans slaktande 

av djur och naturens rovdjursbeteenden var 

en konsekvens av människans syndafall. Det 
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vore långsökt att tro att blåvalar lade möda 

på att skilja mellan växtplankton från djur-

plankton, så det är viktigt att veta att Bibelns 

inte som levande, sannolikt inte heller diver-

-

tion av liv kopplat till varelser som andas luft 

på liknande sätt som vi och som har blod som 

vi (1 Mos 7:22, 9:4).

Veganism var alltså det Gud hade tänkt 

rentav rekommenderade, människan att äta 

även animalisk föda (1 Mos 9:3). Förmodligen 

artrikedomen och mängden av tillgängli-

ga växter att leva av (de omvandlades i stäl-

let till fossila bränslen) vilket försvårade för 

människor att få i sig alla näringsämnen ge-

nom en helt och hållet vegansk diet

Profeten Jesaja talar om att när Messi-

as ( Jesus) kommer tillbaka och upprättar sitt 

fridsrike så kommer såväl människor som 

djur återgå till de ursprungliga födovanorna 

( Jes 11:5-9).

Att leva som vegan är i vår epok av 

världshistorien ingenting som Gud befal-

ler, men det är någonting mycket positivt ur 

miljösynpunkt och kan ses som ett profetiskt 

sätt att leva. Det pekar framåt och är en livs-

stil som bör uppmuntras, men inte påtvingas. 

Även vi som valt att äta animaliskt har ett an-

svar gentemot djurvärlden. Bibeln är väldigt 

tydlig med detta, som t.ex. i Jona 4:11, Ord 

12:10. Allra starkast kanske det kommer det 

till uttryck i 2 Mos 23:19.

1. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/kor

pen-lika-smart-som-schimpansen, 

2. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/

talgoxen-utmanar-schimpansen.
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