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Har det någon 
praktisk innebörd 
utöver prislappen på 

någon av världens dryga 40 miljoner slavar1? Eller det 
aktuella marknadspriset på de kemikalier och organ 
som tillsammans utgör en människas kropp? Eller 

Vad är en människa egentligen värd? Har 

hon ett värde även om hon inte uträttar 

organtransplantation?

I ett naturalistiskt perspektiv 

där människan, liksom allting annat, 

slump, blir värdebegreppet med nöd-

-

ra, det blir vad majoriteten råkar tycka 

eller resultatet av den praxis som råkar 

utvecklas. Människans värde blir någon-

ting subjektivt och relativt.

I det bibliska perspektivet ska-

pas människan, man och kvinna, tillsam-

mans till Guds avbild, genom att Kristus 

själv, Guds livgivande Ord, inandas av 

sin livsande i henne. 

I motsats till den na-

talar Bibeln om en 

Gudomlig avsikt med 

människan. Hon ska-

svindlande högt sådant – att återspegla 

Guds eget väsen och härlighet genom 

sina avsikter, ord och handlingar, och till 

-

gångspunkt blir det svårt att argumen-

en lika lång evolutionär historia. Som 

högre värde med hänvisning till vårt av-

ancerade centrala nervsystem, medan 

bacillen skulle kunna åberopa majori-

tetsprincipen. Vem har rätt? Slutsatsen 

-

-

turalist att hitta objektiva motargument 

Göran Schmidt civ.ing. (KE), biolog, lärare, 

skolledare, numera föreläsare och ordförande i Genesis.

Hemsida: gschmidt.se Mail: ordforande@genesis.nu

Människovärde, 
ett slitet 
begrepp.

mot en militant vegan som beskyller en 

”Var 

Ni är mer värda än alla 

-

-

rad människostackare kunde var ännu 

mera värd än så:

-

Slutsatsen är uppenbar: I Guds 

ögon är misslyckad människa åtminsto-

och 2 000 grisar. Men givetvis långt mer 

än så – hennes värde är omätligt – Han 

att rädda oss vilsegångna människokryp 

Skulle någon av vår tids extre-

-

blick skulle Han svarat: Min vän - jag såg 

dig och kände dig redan innan du blev 

väl, och jag uppskattar verkligen ditt en-

att tänka, ett större budskap att sprida. 

dina synder och smärtor. Kom och slå 

!
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