
Varför skapade Gud giftiga ormar?
Som du kan läsa i texten bredvid, var Guds 
skapelse god i början. Synden förstörde både 
människans och djurens tillvaro. Men ofta vän-
der Gud det onda till något gott. Många av de 
farliga och läskiga djuren är till stor nytta. De 
giftiga ormarnas gift används i forskning och i 
mediciner och hjälper till att bota sjukdomar. 
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har kusiner som istället är hälsosamma, och 
gör att våra magar fungerar som de ska (finns 
t.ex. i filmjölk). Även om vi inte kan förklara alla 
djurens beteenden så kan vi ana att det har fun-
nits en tid när naturen fungerade annorlunda.
Jag tänker mig att före syndafallet åt djuren 
inte varandra och skadade varken varandra 
eller människorna. Vi har väldigt svårt att före-
ställa oss en sådan värld, men Bibeln talar om 
det som något som vi ska få uppleva igen. Vi 
kan se en vision av detta i Jesaja 11:6 ”Vargar 
ska bo tillsammans med lamm, leoparder lig-
ga bland killingar.”
Allt det onda som vi ser i världen: krig, hunger, 
svält och naturkatastrofer är följder av att synden 
har fått förstöra Guds goda skapelse. Det var inte 
bara människorna som förändrades efter synda-
fallet, hela skapelsen påverkades. 
Aposteln Petrus skriver i sitt andra brev 
(3:13):”Men efter hans löfte ser vi fram emot 
nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor.” 
En dag ska Gud göra allting nytt, med en ny ska-
pelse som är perfekt, alltigenom god, precis som 
den vi läser om i Bibelns första kapitel. Då kom-
mer inte några myggor jaga efter ditt blod.

Har du legat någon sommarkväll och försökt 
sova, bara för att istället höra det svaga, men 
distinkta surrandet av en mygga som letar ef-
ter blod?
Hur kunde Gud, som är helt god, skapa myg-
gorna och alla de andra djuren som kan skada, 
eller till och med döda oss? När vi läser ska-
pelseberättelsen i Bibelns första kapitel, står 
det att det var gott - hela fem gånger. Det är 
uppenbart att Gud var nöjd med sin skapelse. 
Hur kan detta hänga ihop?

Gud skapade växter och djur med en fantas-
tisk förmåga att anpassa sig efter olika om-
ständigheter. Sedan syndafallet har djur och 
växter fått anpassa sig till att leva i en skadad 
värld, märkt av synden.
Har du varit i en djurpark och sett en brun-
björn? De har ett stort gap med stora starka 
tänder. Alla andra björnarter, som isbjörn och 
panda, har också tänder som ser farliga ut. 
Trots detta äter de flesta björnar växter och 

bär. Pandans vassa tänder är perfekta för att 
gnaga sönder bambu, de äter bambuskott, 
minst 10 kilo om dagen. Isbjörnarna däremot 
äter mest andra djur, främst sälar. Björnarna 
har anpassat sig till att äta det som det finns 
gott om i deras närhet.
Det lilla organ som myggorna använder för 
att sticka med liknar den snabel som fjärilar 
använder för att suga nektar från blommor. 
De elaka bakterierna som orsakar sjukdomar 

Varför valde Gud ut just Israel 
som sitt folk?
Gud valde inte ett folk åt sig men han valde Abra-
ham. Senare kallades Abrahams barnbarn Jakob 
för Israel och hans efterkommande för israeliter. 
Gud gav löftet till Abraham att han och hans efter-
kommande skulle vara Guds egendom. I 1 Mose-
boken 22:18 står det:”I din avkomma ska jordens 
alla folk bli välsignade, därför att du lyssnade till 
min röst.” Det löftet gällde inte bara Israel som 
folk utan pekade fram emot en särskild israelit, 
nämligen Jesus, som dog för alla folk. Gud valde 
Abraham eftersom han trodde på honom och var 
villig att lyda honom. 

Inskickade frågorHar Gud skapat onda djur?
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