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TEMA LIVETS URSPRUNG

Naturalistisk 
magi
Som Bibel- och skapelsetroende är det 
inte ovanligt att man blir beskylld för 
att avfärda vetenskapen och förorda 
magi. Det är lite irriterande, men man 
vänjer sig och tycker så småningom att 
det snarast är lite roande. Jag vill påstå 
att det snarare förhåller sig precis tvärt-
om – det är vi skapelsetroende som har 
evidensen och verkligheten på vår sida, 
och de militanta anti-kreationisterna 
och försvararna av evolutionsteorin1 

som står för magin. Jag ska i den här 
artikeln ge några exempel på vad jag 
menar.

ALLT AV INGET
-

-
lismens skapelseberättelse – den om universums uppkomst – 

2 i 
ett nötskal.

LIVETS UPPKOMST
-

är den andra episoden i naturalismens skapelseberättelse, och 

Genesis. Om detta till synes minimala steg i berättelsen har den 
3: ”

” Margulis var känd 
-
-

cis som vi evolutionskritiker att ”

kritik av teorierna 
om livets ursprung 
var Margulis ingen 

går att citera den 
ena namnkunniga 

andra som alla in-
tygar samma sak. 

att återge Chris 

-
niauniversitetet: 
” -

-

-

-

-

Riktad panspermi, 
magi i alla högsta grad.

PIXABAY
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.”4 Är det den experimentella evidensen eller 
en blind tro på naturalismen som väger tyngst när det handlar 
om synen på livets uppkomst? Tveklöst det senare – livet tycks 

trollspö.

RYMDVARELSER?

som håller med oss skapelsetroende om att evidensen inte stö-

delar av universum – teorin om . Problemet 
-

det till en avlägsen plats i universum. Magi i allra högsta grad.

TIDENS MAGI

spelar ingen roll hur osannolika livets molekyler är, eller hur 

kort tid blir närmast en nödvändighet givet universums kolos-
sala ålder, hävdar optimisterna. Genom hänvisningar till mil-

-

till en livs levande prins. Denna saga har sin motsvarighet i en 

-
sen är en saga, den andra modern evolutionsteori. Skillnaden 

-

omkring.

DET ALLSMÄKTIGA ”SELEKTIONSTRYCKET”

-

det menar man någon sorts samspel mellan organismerna och 
-

Med hänvisningar till miljarder 
år viftas varje invändning bort.

PIXABAY

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

skolledare, numera föreläsare och ordförande i Genesis.

Webbplats: gschmidt.se Mail: ordforande@genesis.nu
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-
-

-
-

att det bara handlar om en berättelse, det man på engelska 

att det bara råkade bli så.

Ett exempel: Fladdermöss och tandvalar har samma typ av 

har till och med över 200 gemensamma gener, med hundratu-

dessa system. Evolutionister 
-

gent evolution”5 på grund av 
att selektionstrycken varit 
så lika. Men vänta lite – är 

ton verkligen lever under så 
identiska selektionstryck? 

-
ring till  likheterna. Att det i 

 gemensam härstamning, det 
är både skapelsetroende och 
evolutionister ense om.6

 Den krassa sanningen om 
selektionen är att den bara 
kan eliminera sämre anpas-
sade individer ur en popu-

att de egenskaper de orsa-
kar är tillräckligt skadliga 

skapa på egen hand. Den kan 
-

per vanligare i populationen, 

mutationer är dåliga på att 
skapa sådana. Nyskapande 
och uppbyggande mutatio-

-
varo.7

BACILLEN SOM BLEV MÄNNISKA

världen. På något vis hade slumpmässiga kemiska reaktioner 

-
ningen, och alltihop inneslutet i ett cellmembran som skyd-

men som ändå tillät passage av livsnödvändiga närsalter in i 

 Och här sitter vi idag. Vad hände längs vägen? Det 

-

Är det så? Icke sa Nicke.

Gav en primitiv urbakterie 
upphov till en värld av 
livsformer?
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SJÄLVSKRIVANDE PROGRAMVAROR

-

som kommer till uttryck i all den levande världens skönhet 

-

genom kommunikation och samarbete (t ex samhällsbildande 
-

ken av slumpmässiga eller av lagbundna upprepade sekven-

medveten intelligent aktivitet kan göra det.

magi.8

 Fysikern Paul Davies (som inte är troende) uttryckte 

9

SJÄLVORGANISATION

-
den. De som tänker så brukar peka på kristallbildning som 
till exempel när vattenmolekyler i ånga spontant ordnar sig i 

-
står virvlar i havet eller bildas vackra vågmärken på en sand-

-
pen och vattenmolekylens geometri, och har ingen likhet med 

 

exemplen.
-

som kräver ett svar är i stället hur det slags komplexitet, den 

dess beståndsdelar kunnat uppkomma på egen hand. Att påstå 

det är magi på allra högsta nivå.

KONSTEN ATT LYFTA SIG SJÄLV I HÅRET

mekanismen att mutationer och selektion över tid ger upp-

Att påstå att påsköns statyer 
råkade hamna där av en 
kosmisk slump – är magi.
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LÄTTLÄST SAMMANFATTNING
Ibland blir man som skapelsetroende beskylld för att hänvisa 

till magi (Gud) av evolutionstroende som hävdar att de själva 

bara litar på vad vetenskapen har kommit fram till. Den här 

artikeln ger exempel på att det i stället är tvärt om – det är 

evolutionens försvarare som gång på gång hänvisar till sådant 

som liknar magi. Exempel på det är när man:

• håller fast vid att livet uppstod av sig självt, trots att livets 

kemikalier och deras samspel med varandra inte stödjer det.

• hänvisar till rymdvarelser för att förklara livets uppkomst.

• hänvisar till årmiljarderna som bevis för att allting är möjligt.

• påstår att ”selektionstrycket” är förklaringen till allting i 

naturen. Selektionstryck är ett diffust uttryck som används 

för att förklara saker, men som inte gör det.

• berättar historien om en ensam, primitiv bakterie som 

”naturen” själv formade till alla dagens livsformer.

• tar för givet att informationen i de programvaror i DNA som 

styr konstruktionen och funktionen av alla levande varelser 

uppkommit genom slumpen och naturens lagar.

• påstår att naturen äger en inneboende förmåga att skapa sig 

själv och alltmer fantastiska saker utan andra skäl än att 

naturen råkar vara fantastisk.

Att tro på en Skapare till allting i vår värld är lika logiskt som 

slumpen och ”Naturen” själv äger den förmågan är samma sak 

som att tro på magi.

NOTER

okontroversiella områden inom evolutionsteorin, nämligen de som stöds av 

experimentell vetenskap – mikroevolutionära processer. Det är i fråga om 

– makroevolutionen – som meningarna går isär. Evidensen för den är nämligen

 ytterst bristfällig och motstridig, och pekar i stället mot att den levande 

världen utgörs av avgränsade grundtyper av levande organismer, var och en 

med en inbyggd variationspotential för anpassning och artbildning.

2. Den antropiska principen kan uttryckas på manga sätt, men relaterar 

universums uppbyggnad till människans existens. Det låter kryptiskt, och det 

är det också ;)

3. Lynn Margulis, intervjuad av John Horgan, The End of Science, s 140-141, 

Addison-Wesley Publishing Comp. Inc 1996 

New Scientist 201(2693):42, 2009

lyckats med konststycket att förvandla ett argument mot evolution till något 

som används i propagandan för evolution. Genialt drag.

6. Detta är ett viktigt konstaterande. Likheter utgör alltså inget bevis för 

biologiskt släktskap, som evolutionismen vill få oss att tro genom att peka på 

hur lika vi är schimpanser. Likheter kan också vara en konsekvens av att 

Designern är en och densamme, den Gud som skapade världen och allt som 

7. Läs mer om effekterna av mutationer och selektion i nr 1-2018 av Genesis. 

Beställ temanumret via vår webbsida www.genesis.nu.

8. Det mest desperata motdraget mot informationsargumentet från 

evolutionister är att helt sonika hävda att levande celler inte innehåller 

information, utan ”någonting annat”, och därför skulle informationsanalogin 

vara irrelevant. 

9. Davies, P., Life force, New Scientist 163(2204):27–30, 18 september 1999

som vi redan berört kan nämnas:

 med varandra

påverkas direkt av deras omgivning – 
• genom mutationer i tidiga utvecklingsstadier hos 

embryon – 
• genom 

en enda mening: -

-

Eller kanske snarare något liknande Münchhausen skröna om 

ÄR GUD EN MAGIKER?
En kritisk läsare skulle givetvis hävda att det är precis lika ma-
giskt att hänvisa till Gud som skaparen av världen och livets 

Jag vill bestämt påstå att det inte är så. Att hävda att 
-

mässiga processer och okända naturlagar – det vore däremot 
magi. Men att säga att den måste ha uppstått genom en intel-
ligent designprocess av levande, medvetna väsen – det är ing-

- Ja, invänder kritikern, men det beror på att vi vet 

Visserligen, men när vi ser stenarna i Stonehenge eller bild-

hur det gick till. Men däremot råder det ingen tvekan om att 
det skedde genom levande, medvetna, intelligenta varelser – 

av en kosmisk slump – det vore däremot magi.
Ett tydligt symptom på den här dragningen åt natur-

vetenskaplig magi är att det tycks bli allt vanligare att man i 

Alla de tecken på intelligent design som genomsyrar 

öppensinnad varelse.

dem alla.
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