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Vad människor 
gör men inte 
djur?

I Moseböckerna talade ormen till Eva 
och Gud använde Bileams åsna för att 
tala till Bileam, vilket båda var överna-
turliga engångshändelser för särskilda 
syften, och inte djurens normala be-
teenden. Här ska vi undersöka sex av 
dessa, vilka också är särdrag som Gud 
besitter. De är språk, litteracitet, musik, 
matematik, kreativitet och rådande.

-

göra uppror mot Hans vilja – till och med att göra ”djävulens 

gärningar”1.

1. SPRÅK
Människan är den enda arten som har ett talat språk2, och det 

existerar inget känt samhälle som saknar språk.3, 4 Språket 

möjliggör inte bara att vi kan kommunicera med varandra, 

exempelvis till Adam och Eva, Noa, Abraham, Mose, Saul och 
5.

genom ljud de gör, ansiktsuttryck, kroppsspråk, kroppsrörel-

6 -
7 då djur talade. I Moseböckerna talade ormen 

 

2. LITTERACITET8 

inte alla människor är litterata har alla kapacitet att kunna bli 

budorden skrivna på två tavlor av sten var de ”skrivna med 
9

10

är utandad av Gud...”11. Gud har valt att kommunicera med oss 

12.

TEMAVAD MÄNNISKOR GÖR MEN INTE DJUR
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TEMA

3. MUSIK
-

de och i vårt uppskattande av den. Musik kan uttrycka, och 

kärlek etc., även i situationer där ord inte skulle vara passande. 

-

i våra sinnen.

as över dig med jubel (eng: loud singing)”. På det personliga 

varandra med psalmer, hymner och andliga sånger. Sjung och 
13

 Sjunger djur? Valar, särskilt knölvalshannar, gör ljud 

jämranden, rytande ljud, drillar och kvittranden, som tycks 

vara parningsläten eller ljud i samband med matning. Men de 

-

viduellt kreativa. Alla hanar i en population gör alltid samma 

läten arrangerade i samma mönster. Tandvalar tycks kommu-

revirvarningar eller härmning av olika ljud, som livlösa maski-

ner, t ex motorsågar. 

4. MATEMATIK
14. 
15 

av sådan storlek i ett stormigt hav16 -

klickljud17

18.

-

neternas banor i vårt solsystem, och vidare att beräkna rymd-

relationerna mellan rum, rörelse, gravitation och tid. Teorier 

hjälp) hur vi i ett relativt ungt universum kan se stjärnor som 

ligger miljontals ljusår bort19.

5. KREATIVITET
Skulle vi hitta något så enkelt som en hammare på en strand, 

skulle vi veta att det är en människa som har gjort den, inte 

ständigt ett stereotypt mönster, snarare än uppvisar kreativa 

uppvisas.

 Vi människor är inte bara kreativa, vi känner dessut-

om igen både skönheten och komplexiteten i Guds skapelse, 

delar av Hans verk.

allt levande har designats av Gud är de otaliga gånger det har 

-

VAD MÄNNISKOR GÖR MEN INTE DJUR
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tande område som kallas biomimetik, alltså studiet av design 

praktiska tillämpningar20.

6. RÅDANDE

rör sig på jorden.”21

alla andra varelser på jorden.

-

mot olika sjukdomar. Vårt rådande inkluderar kontroll över 

bakterier och virus, som var en del av Guds ursprungliga 

skapelse22 -

brytande mutationer somliga mikroorganismer att bli sjuk-

domsalstrande23

över vår miljö24

sköter den25.

 Gud satte Adam till att råda över varje träd i Edens 

lustgård, med undantag av trädet med kunskap om gott och 

ont26 och livets träd27

-

göra uppror.

VAD DETTA INNEBÄR FÖR OSS
Gud, som är helig, sann, god och vacker, skapade människ-

an till Sin ära28. 

som skapade, inte 

evolverade, re-

sanning, godhet 

och skönhet i vårt 

språk, vår littera-

tur, musik, mate-

matik, kreativitet 

och i vårt rådande, 

lät oss bli till. Eller 

så kan vi göra upp-

vi alla har gjort uppror, men vi kan bli nya skapelser i Kristus29 

vår skull.

ARTIKELN I ETT NÖTSKAL
Människan är inte ett djur bland andra, fast lite mer utvecklat. 

Hon är helt unik i skapelsen genom förmågor som olika slag av 

språkliga förmågor, musikalitet, matematiskt sinne, kreativitet 

och förmåga att råda över den övriga skapelsen. Det är tecken 

på att vi är Guds avbilder, precis som Bibeln säger.

Originalartikeln publicerad i Creation 40(2):52–54, april 2018. 
https://creation.com/what-humans-do (kortare: krymp.nu/2uO)
Översättning: Magnus Lindborg

NOTER
1. 1 Joh 3:8
2. Adamthwaite, M., Languages of the post-Diluvian World, J. Creation 30(1) 
 112–121; creation.com/how-language-develops.
3.  “Av alla invändningar mot det evolutionära släktskapet mellan människa och
 djur, är den lättaste att observera och förstå den som rör språket.” Smith, S., 
 Human consciousness and the image of God, Creation Research Society 
 Quarterly 39(2):40–45, Juni 2002.
4. Teckenspråk bland döva inkluderat, då det har alla kännetecken på ett 
 komplett grammatiskt språk, med skillnaden att visuella symboler 
 används istället för fonem.
5. Adam och Eva: 1 Mos 3:9–19, Noa: 1 Mos 6:13–7:4, Abraham: 1 Mos 18:22–33, 
 Mose: 2 Mos 3:4–4:17, Saul: Apg 9:4–6, Johannes: Upp 1, 2, 3.
6. se 2
7. Ormen: 1 Mos 3, Bileams åsna: 4 Mos 22:28-30
8. Litteracitet betyder skriftspråksförmåga, vardagligt uttryckt att kunna läsa och skriva.
9. 2 Mos 31:18
10. Fil 4:3; Upp 17:8; 20:12; 21:27.
11. 2 Tim 3:16
12. Cosner, L, Why did God give us a book? 
 Creation 37(4):16–17 2015, creation.com/why-book

13. Sef 3:17, Ef 5:18-19
14. De komplexa beräkningar som måste ske i nervsystemet hos vissa arter, 

 att vara, är inbyggt i ”hårdvaran” och inte relaterat till det sätt människor 

 Creation 36(3):36–37 juli 2014; .
15. 1 Mos 6:15
16. Hong, S.W. et al., Safety investigation of Noah”s Ark in a seaway, J. 
 Creation 8(1):26–36, 1994; creation.com/ark-safety.
17. Howlett, R., Flipper”s Secret, New Scientist 154(2088):34–39, 28 juni 1997
18. Sarfati, J., Refuting Evolution, Ch 5, Creation Book Publishers, USA, 2012, 
 p. 70, creation.com/rech5.
19. Se How can we see distant stars in a young universe?, Ch. 5, Creation 
 Answers Book, Creation Book Pub., USA, 2017, creation.com/cab5.
20. Se exempel på creation.com/biomimetics.
21. 1 Mos 1:28
22. 1 Mos 1:31
23. Gurney, R., The carnivorous nature and suffering of animals, J. 
 Creation 18(3):70–75, 2004; creation.com/carniv.
24. Ps 8:6-8
25. Wieland, C., Fouling the Nest: Christianity and the environment, Creation 24.
 (1):10–17, 2001; creation.com/fouling-the-nest.
26. 1 Mos 2:15-17
27. 1 Mos 3:22-24
28. helig: 1 Petr 1:15–16, sann: Jer 10:10, god: Ps 145:9, har skönhet: Ps 27:4, 
 skapade till Hans ära: Jes 43:7
29. 2 Kor 5:17, Ef 4:24


