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«I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden.»  

1Mos 1:1 (NB88) 
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Forord 

 

Helt fra tidlig ungdomsalder har jeg fulgt med på den teknologiske utviklingen innen 

genforskning- og genterapi. Med hovedfag i kjemi og som master i farmasi har jeg i voksen 

alder også fått den fagmessige bakgrunnen som er nødvendig å følge den raske utviklingen 

innen dette fagfeltet. Men den viktigste bakgrunnen jeg har kommer fra Guds Ord. Denne 

korte boken er ikke et forsøk på moralisering. Det er et forsøk på å finne ut hvordan vi som 

kristne kan forholde oss til genforskning- og genterapi, basert på hva Bibelen har å si. Kanskje 

dette kan være til hjelp for kristne som er skeptisk til temaet, men som ikke vet hva Bibelen 

har å si om temaet? Jeg overlater til enhver å gjøre seg opp sin egen mening. 

Del gjerne med noen du kjenner, eller med din lokale pastor. For mer gratis materiale, se 

nettsiden https://www.gratisbok.no. Måtte denne boken bli til velsignelse for deg som leser 

den! 
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Kapittel 1 

Kort om hva som inngår i genteknologi som fagfelt 

 

I dette kapittelet skal det nevnes noen områder som i stadig økende fart akselererer bort fra 

Bibelens sannheter. Genteknologi1 er et godt eksempel. Genteknologi kan defineres som 

teknikker for å kartlegge, isolere, modifisere og ta opp DNA. I 2003 erklærte The Human 

Genome Project at ca 90 prosent av det menneskelige genomet var kartlagt. Også mange 

dyrearter og mikroorganismer har også fått kartlagt sine gener. Teknologien har kommet så 

langt, og har vært det en god stund, at en kan bytte gener innenfor- og mellom arter. Ved å ta 

en blodprøve, kan en person for en gitt sum penger få kartlagt sine egne gener for å få vite 

disponering for ulike sykdommer. All denne informasjonen kan brukes til å kartlegge mulige 

scenarioer for sykdom på et tidlig stadium, for om mulig å forhindre fremtidig sykdom hos 

både mennesker og dyr. Det er dette som er intensjonen med genetisk forskning, ifølge 

forskere som jobber med genteknologi. Dette høres da nobelt og riktig ut? Men som all 

informasjon kan informasjonen fra genteknologi bli misbrukt. Følgende tema vil bli belyst:    

1 Blande fremmede arter genetisk      

2 Forbedring av arter ved tilføring av gener fra andre arter     

3 Seleksjon av mennesker basert på blant annet fostervannsdiagnostikk og 

gentesting av befruktede egg     

4 Genterapi     

5 Produksjon av genmodifisert mat     

6 ACHM: Animals containing human material     

7 Kloning av mennesker eller dyr     

8 Transhumanisme2. Forbedring av det menneskelige potensial    

 
1 http://no.wikipedia.org/wiki/Genteknologi    
2 http://en.wikipedia.org/wiki/Transhumanism     

http://no.wikipedia.org/wiki/Genteknologi
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http://no.wikipedia.org/wiki/Genteknologi
http://no.wikipedia.org/wiki/Genteknologi
http://no.wikipedia.org/wiki/Genteknologi
http://en.wikipedia.org/wiki/Transhumanism
http://en.wikipedia.org/wiki/Transhumanism
http://en.wikipedia.org/wiki/Transhumanism
http://en.wikipedia.org/wiki/Transhumanism
http://en.wikipedia.org/wiki/Transhumanism
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Det finnes så mange måter som genteknologi kan misbrukes på ut i fra et Bibelsk syn at det 

ikke er mulig å nevne alle. Men la det være helt klart for enhver som leser denne boken:     

Forfatteren er av den helt utvetydige overbevisning at altsom går utenfor Guds klare og enkle 

forordning for at enhver art skal holde seg til sin egen art er mot Guds lov, det vi si en synd.      

Alle punktene som nevnes over er derfor etter forfatterens mening en klar synd mot Gud. 

Mange kristne i dag er ikke klar over omfanget av genteknologiens forsknings- og 

anvendelsesområder. Informasjon om hva som har skjedd, og er i ferd med å skje, er svært 

viktig for å kunne gjøre motstand mot det som strider mot Guds ord.     

Vår tid er etter forfatterens klare oppfatning prinsipielt sett lik med forholdene som rådet 

under Noahs tid; en uhellig blanding av arter som Gud har sagt ikke skal forekomme, se 1 

Mos 1:20-25. Teknologien menneskeheten besitter i dag, muliggjør et helt arsenal av nye 

muligheter for ødeleggelse av Guds skaperverk, som nevnt i punktene 1-8 ovenfor. 

Menneskeheten har derfor gitt Djevelen (eller motsatt?) et helt sett av avanserte verktøy for å 

skade både mennesker og resten av Guds levende skaperverk. Og alt skjer i vitenskapen navn 

og til beste for menneskene som helhet. Og som all forskning skjer det skjult forskning på 

såkalte hemmelige laboratorier. Det er derfor ikke mulig å vite hvor langt teknologien faktisk 

har kommet.      

I det følgende skal punktene 1-8 ovenfor belyses for å gi eksempler på hva som foregår 

innenfor fagfeltet genteknologi. Mange ande emner kunne vært med i denne sammenheng. 

Forfatteren mener likevel at disse 8 er sentrale for enhver kristen i dag å ha en viss kunnskap 

om, fordi genteknologi og dens bruksområder og muligheter øker i svært høy fart.     

For enhver leser kan det være til nytte å vite hvilke lover og forskrifter norske forskere har å 

forholde seg til innenfor fagfeltet bioteknologi.  Hovedsakelig er det Bioteknologiloven3 og 

Helseforskningsloven4 som gir mest informasjon på det lovmessige.     

  

Blande fremmede arter genetisk      

Det å blande arters gener sammen er ikke nødvendigvis det samme som punkt 2 Forbedring 

av arter ved tilføring av gener fra andre arter. Det kan for eksempel gjennomføres for å 

 
3 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-12-05-100      
4 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-20-44     
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utnytte egenskaper hos èn art, som er vanskelig i industriell størrelse, ved å overføre den til en 

mer effektiv vert. Det er altså mer tale om å utnytte en bestemt egenskap på en mer effektiv 

måte. Små forskjeller kan skille de ulike intensjonene når gener utveksles mellom artene.      

Et kjent eksempel på å blande gener mellom arter, er den berømte spider-goat5. Dette kalles 

en transgenetisk geit, det vil si geiter med som har fått gener fra edderkopp kalt Nephila 

clavipes. Teknikken brukt kalles derved transgenetikk6. Fra melken til disse geitene kan det 

utvinnes edderkoppsilke. Teknikken for å overføre gener mellom disse artene tas ikke med i 

denne betraktningen. Hensikten her, og i de følgende kapitlene, er ikke å gå i detalj på selve 

genteknologien bak forsøkene, men heller å fokusere på de Bibelske aspektene rundt de ulike 

eksemplene.     

Silken til spider-goat er 7-10 ganer sterkere enn stål. Dette er en imponerende ide, bare at det 

er en videreføring av Djevelens grunnleggende plan; å pervertere Guds skaperverk. Det er 

også en generell fare ved alle slike forsøk på å blande gener mellom arter; uautorisert 

spredning i naturen. Eller på godt norsk; ulovlig spredning av arten i naturen.     

Et annet eksempel er de selvlysende grisene som beskrives i en artikkel den 28.12.13 i 

International Business Times7. I følge nettsiden, ble grise-embryoer injisert med DNA fra en 

bestemt type manet. Under UV-lys, gir grisene fra seg et grønnaktig lys.     

Forskere over hele verden trykker denne teknikken til sine bryst, ofte uten større reservasjon 

med hensyn til etiske retningslinjer. Dette er en kritisk utvikling for den normale naturen, da 

det før eller siden vil komme ukontrollerbare arter ut i ulike habitater og ødelegge 

økobalansen.     

         

Forbedring av arter ved tilføring av gener fra andre arter     

Det er nesten utallige eksempler på at arter forbedres ved at ønskede gener fra en art tilføres 

gener til en bestemt art som har manglende egenskaper. Eksempler på dette kan være at en 

bestemt plante, for eksempel mais, får tilført gener som gir den større motstandsevne mot 

tørke, sykdommer og større veksthastighet. Menneskelige hormoner produseres ved hjelp av 

 
5 http://en.wikipedia.org/wiki/BioSteel     
6 http://en.wikipedia.org/wiki/Transgenesis    
7 http://www.ibtimes.co.uk/worlds-first-glow-dark-pigs-created-by-injection-jellyfish-dna-video-1430387     
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genmodifiserte mikroorganismer. Planter får overført gener fra andre arter som tåler mer 

tørke, lavere temperaturer, høyere temperaturer og så videre. Det finnes mange artikler på 

dette området. På grunn av manglende rettigheter til å referere til de ulike artiklene, anbefaler 

forfatteren at leseren av boken søker på for eksempel «genetic transfer between species», 

eller «genetic transfer for improvement» på internett.      

Hva er konsekvensene av at gener overføres mellom arter for å forbedre egenskaper? Svaret 

er enkelt og greit at konsekvensene er uoversiktlige. Igjen påpekes det at når (ikke hvis) slike 

arter spres ut i naturen, vil de kunne utkonkurrere de artene som allerede finnes der. Men 

viktigst av alt; mennesket forsøker å leke Gud ved å gå gjøre noe så motbydelig som å prøve 

å forbedre Guds skaperverk. Å forandre gener på enhver skapning, er selve definisjonen å 

forandre på Guds skaperverk, slik Han hadde tiltenkt det å være. Og derfor er det å synde mot 

Gud.     

«Dette er ikke noe nytt», vil mange lesere trolig hevde. Har vi som kristne glemt hva som 

gjøres mot Guds skaperverk? Eller bryr vi oss ikke om hva som skjer? Det er ingen tvil om at 

utviklingen innen genteknologi bare vil akselerere. Forskere forsøker hele tiden å presse 

politikere og myndigheter til å utvide grensene for rettigheter til å forske på endring av gener 

innen- og mellom arter for ikke å havne bakerst i køen med hensyn til teknologisk utvikling.      

Hvordan skal vi som kristne forholde oss til dette? Til Guds Ord. Det er opp til den enkelte 

leser å gjøre seg opp sin egen mening. Forfatteren mener at det er flere måter den enkelte 

kristne kan gjøre. For eksempel å hode seg oppdatert på hva som skjer innen fagfeltet 

genteknologi (som jo er forfatterens bidrag). Andre måter er å bruke stemmeretten sin, ved å 

stemme på partier som er restriktive med hensyn til genteknologi. Å bruke sin stemme i det 

offentlige rom er en annen måte. Det å hindre utviklingen innen genteknologi er riktignok 

ikke mulig, men å protestere er mulig. Gud har forutsett denne utviklingen, og har gitt oss 

advarsel i Bibelen om hvordan de siste tider skal være.     
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Seleksjon av mennesker basert på blant annet fostervannsdiagnostikk og                 

gentesting av befruktede egg     

 

Fostervannsdiagnostikk     

For enhver leser anbefales det å gå inn på internettsiden Bioteknologirådet8. I det følgende er 

fakta som presenteres hentet fra denne internettsiden.      

I Norge er det fri abort for enhver som ønsker dette frem til uke 12 av svangerskapet. Fra uke 

12-22 er det mulighet til å søke om senabort. Etter uke 18 skal det være tungtveiende årsaker 

for å få innvilget søknad. Er fosteret levedyktig ved 18 uke, innvilges ikke søknaden.      

I 2014 ble 14061 aborter gjennomført i Norge ifølge Folkehelseinstitutt9. Først vil følgende 

presiseres rundt temaet abort: Forfatteren er selv imot abort, og mener det er drap. Likevel 

ønsker ikke forfatteren å dømme kvinner som tar abort. Det er mange fortvilede kvinner som 

er i denne situasjonen, og vet ikke hva de skal gjøre. Og det er mange årsaker til hvorfor de 

vurderer abort. Årsakene tas ikke opp til vurdering, bare det prinsipielle ved å ta abort. Gud 

kan tilgi også denne synden. Alle synder kan Gud tilgi, fordi Jesus for snart 2000 år siden tok 

alle synder (fortid og nåtid) på seg for å ta vår straff. Og dersom noen som leser boken har tatt 

abort; du vil motta tilgivelse hvis du ber om det. Gud elsker deg uansett hva du har gjort. Men 

vi må fortsatt velge å ta imot tilgivelsen, og å ta imot Jesus som vår frelser.     

I denne settingen er det viktig å påpeke menneskets verdi sett ut i fra Guds ord. Forfatteren 

mener bestemt at menneskene som fødes er ønsket og villet av Gud. Menneskeverdet er 

uklanderlig helt fra unnfangelse til død. Av og til skjer ubestemte/spontane aborter, men det 

er et helt annet tema.     

I Bibelen står det ikke ordrett at du skal ikke gjennomføre bestemt abort. Noen skriftsteder fra 

Bibelen som bekrefter menneskets verdi er som følger;     

- 1 Mos 1:26-27: Vi er skapt i Guds bilde     

- 2 Mos 20:13: Du skal ikke slå i hjel (det 5 bud)     

 
8 http://www.bioteknologiradet.no     

9 http://www.fhi.no/tema/abort/fakta-om-abort     
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- Joh 3:16: «For så har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den 

enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.» 

Joh 3:16 (NB88).     

- 2 Pet 3:9 (siste del av verset): «…for han vil ikke at noen skal gå 

fortapt, men at alle skal komme til omvendelse.» 2 Pet 3:9 (NB88).      

En gravid kvinne kan be om fosterdiagnostikk. Dette kan igjen deles inn i følgende:     

1) Ikke-ivnasive metder (ikke fysisk ingrep)     

- Ultralydundersøkelser     

- Blodprøver av kvinnen     

2) Invasive tester (fysisk inngrep)     

- Morkakeprøver     

- Fostervannsprøver     

I seg selv er disse testene kun måter for å undersøke status til det ufødte foster. Det etiske 

aspektet av konsekvensen som følger på bakgrunn av konklusjon av fosterdiagnostikken kan 

derimot diskuteres.      

I 2013 (ikke oppdaterte tall for 2014), ble det ifølge Helsedirektoratet10 gjennomført totalt 

fostervannsprøver av 6439 gravide. I 973 tilfeller ble det gjort funn av ulike typer ved 

fosteret. Dette tilsvarer ca 15.2 prosent av de 6439 undersøkelsene. Omtrent 1/3 av de 973 

svangerskapene endte med abort, men det eksakte tall er uvisst på grunn av usikker 

oppfølging videre av kvinnene etter fostervannsdiagnostikken. Det vil si at omtrent 324 fostre 

ble abortert på grunn av fostervannsdiagnostikk i 2013. Eksakt tall finnes altså dessverre ikke.     

Tallene for abort i Norge og verden generelt er skremmende lesing. Uansett standpunkt for 

eller imot abort, er det grunnleggende prinsipp at det aktuelle foster er uønsket. Det kan være 

sykdom, kjønn eller andre årsaker til hvorfor fosteret velges bort. Teknologien bak 

fostervannsdiagnostikk består ofte i gen-testing for å undersøke aktuell geilfeil eller uønskede 

sykdommer. Med andre ord blir genteknologi brukt for å bestemme verdien av et menneske. 

 
10 https://helsedirektoratet.no/statistikk-og-analyse/nokkeltall/nokkeltall-spesialisthelsetjenesten     

https://helsedirektoratet.no/statistikk-og-analyse/nokkeltall/nokkeltall-spesialisthelsetjenesten
https://helsedirektoratet.no/statistikk-og-analyse/nokkeltall/nokkeltall-spesialisthelsetjenesten
https://helsedirektoratet.no/statistikk-og-analyse/nokkeltall/nokkeltall-spesialisthelsetjenesten
https://helsedirektoratet.no/statistikk-og-analyse/nokkeltall/nokkeltall-spesialisthelsetjenesten
https://helsedirektoratet.no/statistikk-og-analyse/nokkeltall/nokkeltall-spesialisthelsetjenesten
https://helsedirektoratet.no/statistikk-og-analyse/nokkeltall/nokkeltall-spesialisthelsetjenesten
https://helsedirektoratet.no/statistikk-og-analyse/nokkeltall/nokkeltall-spesialisthelsetjenesten
https://helsedirektoratet.no/statistikk-og-analyse/nokkeltall/nokkeltall-spesialisthelsetjenesten
https://helsedirektoratet.no/statistikk-og-analyse/nokkeltall/nokkeltall-spesialisthelsetjenesten
https://helsedirektoratet.no/statistikk-og-analyse/nokkeltall/nokkeltall-spesialisthelsetjenesten
https://helsedirektoratet.no/statistikk-og-analyse/nokkeltall/nokkeltall-spesialisthelsetjenesten
https://helsedirektoratet.no/statistikk-og-analyse/nokkeltall/nokkeltall-spesialisthelsetjenesten
https://helsedirektoratet.no/statistikk-og-analyse/nokkeltall/nokkeltall-spesialisthelsetjenesten
https://helsedirektoratet.no/statistikk-og-analyse/nokkeltall/nokkeltall-spesialisthelsetjenesten
https://helsedirektoratet.no/statistikk-og-analyse/nokkeltall/nokkeltall-spesialisthelsetjenesten
https://helsedirektoratet.no/statistikk-og-analyse/nokkeltall/nokkeltall-spesialisthelsetjenesten
https://helsedirektoratet.no/statistikk-og-analyse/nokkeltall/nokkeltall-spesialisthelsetjenesten
https://helsedirektoratet.no/statistikk-og-analyse/nokkeltall/nokkeltall-spesialisthelsetjenesten


11 
 

Veien derfra er prinsipielt veldig kort til et seleksjons-samfunn, hvor mennesker som bare har 

helt bestemte egenskaper får leve. Vi er på vei mot et kunstig samfunn, hvor fostre velges 

bort som ikke har gode nok gener. Hvordan kan dette forsvares ut i fra Bibelen? Svaret er at 

det ikke kan forsvares ut fra et Bibelsk ståsted. Dette tror vi som kristne på, og vi må velge å 

tørre å stå for dette standpunktet. Kritikere kommer til å være uenige med forfatteren, og 

mene at selvbestemt abort er en kvinnerett. Men barnet, som er ett med moren før fødselen, 

får ingen mulighet til å forsvare seg selv eller sine rettigheter.      

 

Gentesting av befruktede egg     

Kilde på informasjon som beskrives under dette temaet er hentet fra Bioteknologirådet11.       

Gentesting på befruktede egg kalles Preimplantasjonsdiagnostikk (heretter PGD fra det 

engelske begrepet preimplantation genetic diagnosis). Det utføres genetiske tester av 

befruktede egg før de settes inn i livmoren, derav prefikset pre-implantatdiagnostikk. Både 

enkelte genfeil og kromosomavvik undersøkes i det ferdige befruktede egget. Nok en gang 

brukes genteknologi til å rendyrke selektive egenskaper hos et menneske.      

Teknikken har til hensikt å hindre at det fødte liv ikke skal arve farlige sykdommer. Det 

presiseres av Bioteknologirådet at befruktet egg både består av èn-cellet og etter at egget 

deler seg i flere celler på vei mot et foster.      

Her mener forfatteren at det syndes på minst 2 brede fronter mot Guds skaperverk:     

1) Genteknologi brukes til å drive selektiv menneskeproduksjon. Alle mennesker 

er disponert for en eller flere sykdommer. Hvor alvorlig må sykdommer en er 

disponert for være før det allerede begynte liv blir valgt bort? Er disposisjon for astma 

nok?     

2) Drap av befruktede egg, som allerede er et påbegynt liv helt fra befruktningen 

av, blir utført når ønsket egg blir implantert.      

Som for fostervannsdiagnostikk er PGD et steg videre på veien mot «seleksjons-samfunnet». 

Følgende sammenlikning vil kanskje sjokkere noen. Men prinsipielt er hensikten den samme. 

Påstanden er: Hadde Hitler hatt denne teknikken, ville vi hatt en annen verden enn det vi ser i 

 
11 http://www.bioteknologiradet.no/temaer/gentesting-av-befruktede-egg-pgd/     
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dag. Hitler ville rendyrke en arisk rase. I dag finnes det fertilitetsklinikker12 som tilbyr valg 

av kjønn, øyefarge og hårfarge i det skjulte marked.     

Et annet tema som også passer inn under temaet gentesting av befruktede egg, er barn som 

fødes med gener fra 3 foreldre13. En genetisk sykdom14 i kroppens mitokondrier (kroppens 

kraftprodusenter) har gitt utspring for bruk av denne metoden for å få friske barn. Det foretas 

befruktning av et egg fra en kvinne via prøverørsmetoden. To befruktede egg kombineres for 

å få et friskt embryo. Først befruktes et egg fra mor med sæd fra far. Deretter befruktes et 

annet egg fra en egg-donor. Det skadete DNA fra foreldrenes befruktede egg fjernes, og 

tilsettes nytt og friskt arvestoff fra donoregget. Resten av det allerede befruktede egget 

destrueres. Pluss de andre eventuelt befruktede eggene i samme prosess.      

Igjen, forfatteren ønsker ikke å dømme fortvilede mennesker som ønsker å få friske barn. 

Forfatteren er, ut i fra Guds ord, overbevist om at det ikke er slik Gud har bestemt at et 

menneske skal bli til. Dessuten er dette et tidlig skritt på veien for å få designerbarn for 

velstående par som ønsker seg hensiktsmessige egenskaper fra en rekke ulike foreldre.  

Konsekvensen er at en begynner på en skremmende vei hvor det blir en utvikling av genetiske 

overklassemennesker. Hitler ønsket også å utvikle en «overlegen» arisk rase, og hadde eget 

program for dette under 2. Verdenskrig som het Lebensborn15. Prinsipielt er forfatteren av 

den klare oppfatning at gentesting av befruktede egg og den påfølgende respektløse 

behandlingen av befruktede egg, og til slutt drap på befruktede levedyktige eggceller, er helt 

likestilt med abort. Men igjen, det er prinsippet som forfatteren går imot, ikke 

enkeltmennesker som desperat ønsker seg friske barn. Hva mener du som leser? 

     

Genterapi     

En definisjonen på genterapi16 kan være følgende; «en overføring av nukleinsyrepolymere inn 

i en pasients celler som et legemiddel for å behandle en sykdom». Polymerene det er snakk 

 
12 http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/northamerica/usa/4885836/Designer-baby-row-over-clinic-that    
offers-eye-skin-and-hair-colour.html     
13 http://www.bbc.com/news/magazine-28986843       
14 http://www.vg.no/forbruker/helse/gen-revolusjonen/storbritannia-tillater-barn-

meddnafratrepersoner/a/23387539/     
15 http://no.wikipedia.org/wiki/Lebensborn     

16 http://en.wikipedia.org/wiki/Gene_therapy     
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om kan være i form av proteiner, interagere med proteiner, eller muligens i den hensikt av å 

korrigere genetiske mutasjoner.      

Igjen: Dette er ingen innføring i temaet genterapi eller genteknologi. Kun litt informasjon om 

definisjoner og bruksområder blir presentert. Fokuset er på hvordan kristne kan forholde seg 

til Guds Ord og de ulike temaer som presenteres.     

Genterapi ble først satt på tegnebrettet i 1972, da to forskere bad om bruk av forsiktighet før 

det ble satt i gang humane genterapi studier. Den vanligste formen for genterapi bruker DNA 

som koder for et ønsket terapautisk gen. Polymeren som skal overføres til en pasients celler, 

overføres via hovedsakelig to typer vektorer;      

- Rekombinante virus/viral vektor     

- Nakent DNA eller DNA-komplekser/ikke viral metoder     

Selv i 2014 regner mange forskere gentereapi som en eksperimentell forskningsgren. Likevel 

har det blitt gjort forsøk som har vist lovende resultater. I 2003 ble det første kommersielle 

legemiddelet mot ulike typer kreft, Gendicine17, godkjent i Kina. I 2012 ble Glybera18 

godkjent i USA og EU for klinisk bruk. Ventet kommersielt bruk er sent i 2014. Glybera er 

den første anbefalingen for genterapi behandling i både Europa og i USA. Dette legemiddelet 

brukes mot en sjelden sykdom som heter LPLD (lipoprotein lipase deficiency), som kan 

medføre alvorlig pankreatitt (inflammasjon av bukspyttkjeetelen).      

Bruk av genterapi er altså noe ganske nytt, så vidt allmennheten vet. Igjen: Forskere ønsker å 

forandre Guds original, det vil si det DNA som alle levende skapninger har fått. 

Menneskeheten forsøker nå å lage skaperverk Versjon 2.0. Mulighetene innen genterapi er 

«uendelige», men det er også utfordringene. Mer kunnskap trengs på flere områder for å finne 

ut hvordan de ulike genene påvirkes av hverandre, hvordan genene skal tvinges til å utføre 

jobben sin riktig og så videre, og så videre.      

Løses derimot hindringene for effektiv behandling ved bruk av genterapi, er mulighetene 

enorme. Mange sykdommer kan fjernes, liv forlenges, lidelse unngås. Det er slike argumenter 

forskere bruker for arbeid innen feltet genterapi. Men det er ingen som har oversikt over 

 
17 http://en.wikipedia.org/wiki/Gendicine     
18 http://en.wikipedia.org/wiki/Alipogene_tiparvovec     
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konsekvensene av genterapi på lang sikt. Og svært få forskere (ingen?) innen feltet tar Guds 

ord med i betraktningen.      

     

Produksjon av genmodifisert mat     

Mye informasjon om genmodifisert mat og planter finnes på nettsiden til Bioteknologirådet19.  

Informasjon under er hentet fra denne nettsiden.     

Genmodifiserte planter har, som navnet tilsier, fått endret sitt opprinnelige genetiske 

materiale ved hjelp av genteknologi. Petunia og tobakk var blant de første eksemplene på  

genmodifiserte planter. Dette skjedde tidlig på 1980-tallet. De ble utviklet kun for    

forskningsøyemed, uten direkte praktisk betydning.      

Hoveddelen av all soya som produseres er nå genmodifisert. I 2013 var omtrent 80 prosent av 

verdens produksjon av soya av genmodifisert type. Soya brukes til blant annet matolje, mel, og 

til erstatning av kjøtt. Ifølge Bioteknologirådet, brukes soyabaserte produkter i 2/3 av all 

ferdiglaget mat.     

Hovedsakelig kan genmodifiserte planter deles inn i 2 grupper;     

1) Planter med endrede egenskaper/dyrkningsegenskaper for bønder     

2) Planter med endrede egenskaper for forbrukere (går på matkvalitet)     

GMO brukes som forkortelse for genmodifiserte organismer. Den mest brukte GMO-planten, 

er soyasorten RoundupReady20. Dette er et eksempel på 1) Planter med endrede 

egenskaper/dyrkningsegenskaper for bønder. Denne soyaarten er resistent mot 

sprøytemiddelet Roundup, som inneholder forbindelsen glyfosfat. Dette ugressmiddelet er 

vanlig i bruk i Norge. Produsenten av RoundupReady heter Monsanto. Ved å sprøyte med 

Roundup, dør nesten alle andre planter og soyaen står tilbake. Dette har medført mindre 

sprøytemiddel enn ved vanlig soyaproduksjon. Selskapet Monsanto er også produsent av 

Roundup.     

 
19 http://www.bioteknologiradet.no/temaer/genmodifiserte-planter-og-mat/     
20 https://en.wikipedia.org/wiki/Genetically_modified_soybean      
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Genet som gjør soyaplanten av arten RoundupReady resistent mot glyfosfat i Raounup, 

kommer fra en type bakterie som lever i jord.      

Et eksempel på 2) Planter med endrede egenskaper for forbrukere (går på matkvalitet), er  

GMO-planten Golden Rice21. Denne planten har høyere innhold av en forbindelse som kalles 

betakaroten, som brukes av kroppen til å lage vitamin A. Utviklingen av denne risarten startet 

i 1992. Men på grunn av mangel på stabilt innhold av betakaroten, er Golden Rice ikke 

kommet på markedet ennå.      

Et sitat22 fra Bioteknologirådet vises i det følgende (2015): «Hittil har ingen genmodifiserte 

produkter blitt godkjent som mat eller fôr i Norge. Før en eventuell godkjenning skal norske 

myndigheter ha gjennomført en risikovurdering. Dersom en genmodifisert fôr- eller matvare 

tilbys på markedet i Norge, skal den være merket. Merkekravet gjelder dersom 

GMOinnholdet overstiger 0,9 prosent (dette gjelder også for én ingrediens i et sammensatt 

produkt). Den enkelte forbruker skal dermed ha muligheten til å velge om han eller hun vil 

kjøpe og spise genmodifisert mat.»                            

Selv om Norge har en restriktiv linje mot GMO som brukes til mat, er det fortsatt ingen tvil 

om at tilbudet om genmodifisert mat vil øke i omfang i årene som kommer.      

Igjen må forfatteren påpeke at genmodifiserte organismer, uansett intensjon og bruk, er å 

synde mot Guds forordning for naturen. Gud har gitt alt levende sitt unike DNA, og det er 

ikke lov for oss mennesker å tukle med DNA etter vårt eget forgodtbefinnende. Forskere blir 

blindet av de teknologiske mulighetene genteknologi gir. Etikk, uansett religiøst ståsted, ser 

ut til å nedprioriteres når hensiktsmessige bruksområder og forbedringer av matproduksjon 

vurderes opp mot hverandre.     

     

ACHM: Animals containing human material     

Som overskriften forteller, står ACHM23 for «animals containing human material», eller på 

norsk dyr (som) inneholder humant materiale. Informasjon som presenteres i det følgende, er 

hentet fra referanse 42. For den interesserte leser; det er mulig å laste ned en PDF-rapport fra 

 
21 https://en.wikipedia.org/wiki/Golden_rice      
22 http://www.bioteknologiradet.no/temaer/genmodifiserte-planter-og-mat/     
23 http://www.acmedsci.ac.uk/policy/policy-projects/animals-containing-human-material/     
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denne nettsiden på høyre side, som heter «Downloads, Animals containing human material». 

Rapporten er lang, over 140 sider. Særlig punkt 1,2, 3 og 5 anbefales for gjennomlesning.      

ACHM er en fellesbetegnelse for alle dyr som inneholder humant materiale (stort sett i form 

av humant DNA). Det motsatte tilfellet, det vil si mennesker med animalsk materiale, tas 

videre opp i punkt 8; Transhumanisme.     

I det følgende beskrives innhold fra rapporten «The Academy of Medical Sciences. Animals 

containing human material, 2011, ISBN No: 978-1-903401-32-3», referanse 42. I denne 

rapporten beskriver The Academy of Medical Sciences at det har vært relativt lite debatt 

rundt ACHM. Tusenvis av slike forsøk har blitt utført. Videre sier rapporten at raske 

fremskritt i stam-celle-forskning muliggjør større fremskritt innen ACHM.      

Rapporten fra The Academy of Medical Sciences, påpeker videre at ACHM brukes for å 

studere humane funksjoner eller sykdommer som ikke på en god nok måte kan studeres i 

cellekulturer eller ved hjelp av datasimuleringer. Det brukes hvor menneskelige forsøk 

vurderes som uetiske, og hvor modifisering av et dyrs kropp gjør det mere representativt for 

den menneskelige fysiologi. Denne forskningen muliggjør i større grad å forstå funksjoner av 

menneskelige DNA-sekvenser. ACHM brukes videre for å finne nye metoder for 

diagnostisering- og behandling av sykdommer.      

ACHM er et så stort fagfelt at det ikke er mulig å presentere en bred oversikt over emnet. Det 

er 3 ulike kategoriseringer av ACHM (se referanse 42). Følgende er kort oversatt til norsk 

som et referat fra de 3 ulike kategoriene (side 9 i rapporten):     

- Kategori 1:     

Hoveddelen av ACHM-forsøk. Ingen problemstillinger som ikke gjelder 

vanlige dyreforsøk i forskningsøyemed.   
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- Kategori 2:      

Et begrenset antall av typer forsøk med ACHM innvilges. Hovedtypene det 

er snakk om i kategori 2, er som følger;      

o Substansiell modifisering av et dyrs hjerne ved å få den til å 

virke på en mer menneskelig måte. 

o Eksperimenter som kan lede til generering av funksjonelle 

menneskelige kjønnsceller i dyr. 

o Eksperimenter som kan lede til betydelige adferdsmønster i dyr, 

som påvirker særlig de egenskapene som er oppfattet mest til å skille 

mellom vår art og våre nærmeste evolusjonære slektninger.      

o  Eksperimenter som tilfører humane gener eller celler til ikke-

humane primater, forkortet som NHP i det følgende.   

- Kategori 3:     

Et svært begrenset vindu av forsøk bør innvilges på grunn av mangel på 

vitenskapelig begrunnelser, eller veldig sterke etiske bekymringer 

angående forsøkene. Eksempler på kategori 3 forsøk, er som følger;   

o Tillatelse til utvikling av embryo, dannet ved pre-implantering 

og miksing av NHP (non humane primater) og humane 

embryoer/stamceller. Dette gjøres utover 14 dager av utviklingen av 

embryoet.   

o Transplantering av tilstrekkelig mengde nerveceller fra human 

kilde inn i en utvalgt NHP, slik at det vil kunne oppstå betydelig 

funksjonelle endringer i NHP, som kan medføre menneskelig adferd.     

o Avling av dyr som har, eller kan utvikle, menneskelige 

kjønnsceller som igjen kan lede til produksjon av menneskelige 

embryoer inni et dyr.     

Det denne rapporten fra The Academy of Medical Sciences beskriver, vil nok kunne virke 

skremmende på mange av denne bokens lesere. Blanding av humant DNA med embryoer fra 

såkalte NHP er et direkte forsøk på å utvikle nye raser dyr med menneskelige egenskaper og 

adferdsmønster. Med stor sannsynlighet har forskningen også her kommet lengre enn det som 
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beskrives i rapporter fra anerkjente etater/forskningssentre. Hvor skal dette egentlig ende? 

Forfatteren ser forskning på dette området som et plott, inspirert fra avgrunnen, for å 

ødelegge menneskets egenart- og verdi. Vi har tatt skrittet opp mot et av menneskehetens 

store mål; å «leke» Gud, ta kontroll over skaperverket, og å selv danne liv som ikke før har 

eksistert.      

Videre henvises det til nettsiden Dailymail.co.uk24 den 22.07.11 for videre informasjon om 

eksempel på blanding av dyr og mennesker, eller ACHM. Her beskrives det om at britiske 

laboratorier suksessfullt har dannet over 150 levedyktige human-animalske embryoer fra 

2008-2011.     

Et eksempel på informasjon om ACHM-relatert stoff fra Norge, ble presentert i 

Dagbladet.no25 den 16.12.14. Her beskrives mus som ble mere intelligente etter å ha fått 

injisert celler fra hjernen til menneskefostre (til musenes hjerne).      

    

Kloning av mennesker eller dyr     

Begrepet kloning av mennesker26, eller av dyr, kan defineres som dannelse av en genetisk 

identisk kopi av et menneske, eller dyr.     

Kloning av dyr eller mennesker har lenge vært ansett av forskere som «den hellige gral». 

Kloningen av sauen Dolly i 1996 ansees som første suksessfulle kloning av et dyr. Flere 

andre dyr har blitt klonet siden Dolly27 i 1996; svin, hjort, hest og okse. Siden 1996 har 

mange lurt på når kloning av mennesker skulle skje. Teknologien virket på dyr, så hvorfor 

skulle ikke mennesket stå for tur snart?      

Tross klare reguleringer i store deler av verden på kloning av mennesker, har flere forskere 

stått frem og annonsert suksessfull kloning av menneskelige embryoer. Et eksempel er den 

svært kontroversielle legen Panayiotis Zavos, som i en artikkel i den engelske nettsiden Daily 

 
24 http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2017818/Embryos-involving-

genesanimalsmixedhumansproduced-secretively-past-years.html     
25 http://m.db.no/2014/12/16/nyheter/forskning/rotter/hjerneforskning/36756840/                                                                                                                       

26 http://en.wikipedia.org/wiki/Human_cloning 
27 http://en.wikipedia.org/wiki/Dolly_%28sheep%29 
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Mail28 hevder: «I've cloned a human: Extraordinary claims of a doctor who 'has implanted 

embryos into four women».     

Grunnen til at legen Panayiotis Zavos er så kontroversiell (ifølge artikkelen det refereres til), 

er at han kloner ferdige menneskelige embryoer, for så å implantere disse inn i livmoren til 

ulike kvinner. Dette er en metode som kan kalles reproduktiv kloning29, fordi målet er å lage 

et identisk fullverdig menneske og ikke bare organdeler.      

De fleste andre anerkjente leger eller forskere arbeider med kloning av kun stamceller. Et 

eksempel er The New York Stem Cell Foundation (NYSCF)30.      

Uansett hvor langt men har kommet med hensyn til kloning av mennesker, er redskapene, 

metodene og viljen på plass til å gjennomføre det. Problemet med tidlige metoder for kloning 

av f.eks sauen Dolly i 1996, er et svært høyt antall «feilforsøk» før et ferdig individ vokser 

frem etter planen. Og selv om suksessraten av klonede embryoer går opp mot, f. eks 80%, er 

dette godt nok etisk sett? Dette reiser mange etiske spørsmål rundt menneskelig kloning, som 

for eksempel;      

1) Når begynner et menneskeliv?     

2) Hvor mange humane embryoer skal dø før et vellykket foster vokser frem?     

3) Skal «bemidlede» mennesker ha muligheter til å besitte en klone med eneste 

hensikt å eksistere i tilfelle kloneverten blir syk og trenger     

organtransplantasjon? (Referanse: Flmen The Island med Ewan McGregor og 

Scarlett Johansson fra 2005).     

4) Hvem har de økonomiske rettighetene til de ulike klonene som dannes?      

5) Skal menneskelig DNA og metoder for menneskelig kloning merkevare-

beskyttes og patenteres?     

6) Vil de menneskelige klonene ha sjel?     

 
28 http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-1172487/Ive-cloned-human- 

Astonishingclaimsdoctorimplanted-embryos-women.html 
29 http://en.wikipedia.org/wiki/Human_cloning 
30 http://www.nyscf.org/about-us/our-mission 
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7) Vil det være ulik sjel for klonen enn for kloneverten? (Klonevert er den person 

de klones ut fra).     

8) Vil kloner kunne bli frelst/ få en ny ånd som etter dåp som andre kristne får 

det?     

9) Hva skjer når klonene formerer seg med naturlig dannede kloner? Vil de igjen 

ha en sjel?  

10) Vil de humane klonene oppleve egenverdi som et vanlig menneske?      

11) Vil de humane klonene oppleve sin eksistens kun som versjon 2.0 av 

sin klonevert? Vil klonene føle seg låst til muligheter/egenskaper klonevert har 

hatt i sitt liv?     

12) Vil klonene føle seg ansvarlig moralsk sett for kriminelle handlinger 

kloneverten har utført?     

Dette er bare noen av de nesten uendelig mange kritiske spørsmål som bør stilles til forskere 

og lovgivere på området human (animalsk) kloning. Og svarene på spørsmålene vil helt og 

holdent avhenge av den individuelles tro- og/eller etiske syn.      

Hvorfor forsøker menneskeheten egentlig å klone i det hele tatt? Fordi det er et forsøk på å 

oppnå å leve evig uten at en gud er involvert i det hele tatt. Dersom en person skulle klone 

seg selv, er tanken at en kan fortsette å leve videre i samme kropp etter at den forrige 

identiske kroppen er fysisk død. En kan lære om erfaringer og kunnskaper, personlighet etc 

fra den eldre selv enten ved personlig opplæring eller via ulike typer digitale medier.      

Hva er egentlig poenget med dette? Vi kan jo ikke overføre sjelen eller vår personlighet, 

erfaringer og opplevelser til neste klone i rekken? Men er nettopp dette forskere nå prøver på. 

Digitalisering av menneskets personlighet er et forskningsfelt som er under stadig utvikling. 

Whole brain emulation31/(WBE), på norsk hel hjerne imitasjon eller mind transfer/copying, 

på norsk sinn overføring/kopiering, er et godt eksempel på digitalisering av et menneskets 

sinn. I følge artikkelen det refereres til på Wikipedia, er ideen at mennesker kan oppnå 

udødelighet»/ ha en backup-kopi av deg selv som ikke er bundet til selve kroppen. Teoretisk 

skal dette være mulig å oppnå. Forskning på WBE er knyttet opp til annen forskning på KI, 

eller kunstig intelligens. Menneskeheten forsøker altså å oppnå udødelighet ved å klone seg 

 
31 http://en.wikipedia.org/wiki/Mind_uploading    
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selv og så lage en digital kopi av personligheten(e?). Filmen Transcendence32 fra 2014, 

regissert av Wally Pfister, omhandler temaet nedlastning av en menneskesjel til en 

datamaskin.  Transcendence er en britisk-amerikansk-kinesisk scifithriller. Johnny Depp 

innehar hovedrollen i filmen.     

Forfatteren er sterkt imot kloning av både mennesker og dyr. I Hebr 9:27 står det som følger: 

«Og likesom det er menneskenes lodd én gang å dø, og deretter dom,» Heb 9:27 (NB88). 

Mennesket skal etter syndefallet leve èn gang, dø èn gang og sås tå opp til dom (vi som er 

frelst kommer ikke frem for dommen, se Joh 5:24). En kan derfor slutte fra de åpenbare fakta 

at alle mennesker har fått ett liv, èn sjel og ett legeme. Det er derfor etter forfatterens mening 

at kloning er en synd mot mennesket, skapt i Guds bilde. Det kan også sluttes ut i fra Hebr 

9:27 at mennesket ikke får en sjel versjon 2.0 eller sjel nummer 2. Vi som er frelst har også 

fått en ny ånd.      

Videre er forfatterens personlige mening at mennesker som er klonet, på bakgrunn av 

argumentet over, ikke er i stand til å motta Ånden og derved kunne bli frelst. De vil ha samme 

status som nefilim, en skapning blitt til utenfor Guds fastsatte vilje, som ikke har en ekte 

menneskelig sjel. Og der det ikke er en ekte menneskelig sjel i et menneske, er det fritt fram 

for demoner å ta bolig. En får da et skremmende scenario når disse klonete menneskene 

begynner å formere seg og dermed begynner å uttynne menneskeheten. Som før flommen.      

 

Transhumanisme      

Innledning     

Etter forfatterens oppfatning, er ideologien som kalles Transhumanisme33 kanskje det 

farligste våpenet som Djevelen bruker i dag.     

 Det er nyttig å lese til refererte artikler nederst på wikipedia-siden. Transhumanisme bruker 

ofte forkortelsen H+ eller h+.     

Transhumanisme kan defineres som «en internasjonal kulturell og intellektuell bevegelse med 

et eventuelt mål for fundamentalt å transformere den menneskelige tilstand ved å utvikle og å 

 
32 http://no.wikipedia.org/wiki/Transcendence_(film)     
33 http://en.wikipedia.org/wiki/Transhumanism     
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lege vidt tilgjengelige teknologier for i stor grad å forbedre det menneskelige intellekt, fysiske 

og psykologiske egenskaper» (se referanse 52). Den kanskje mest vanlige «tesen» i 

transhumanisme er at mennesker etter hvert kan bli i stand til å forvandle seg selv til 

«vesener» med så sterkt forbedrede egenskaper at de kan kalles posthumane. En tese34 er 

avledet av det greske ordet thesis, eller setning.  Ordet brukes ofte om en læresetning eller om 

en vitenskapelig påstand.      

 

Transhumanisme og militæret     

Grunntanken bak transhumanisme er derfor at mennesket bør få tilgang til å bruke 

nødvendige midler for å komme forbi våre nåværende egenskaper og begrensninger. Målet er 

ikke lenger bare å være menneskelig, men post-humane. Det vil si i en tilstand som kan kalles 

ettermenneskelig eller forbi det menneskelige stadiet. For å oppnå en slik status, ser 

transhumanistene til teknologiske metoder for å kunne utvikle seg forbi de vanlige 

menneskelige begrensningene. Målet med transhumanisme er egentlig å være i stand til å 

kontrollere menneskehetens egen evolusjon. Noen transhumanister mener det er vår plikt å 

forbedre menneskekroppen med hensiktsmessige modifikasjoner.      

Militær teknologi er, oftest i all hemmelighet, også pådriver for transhumanisme. Viktigste 

årsak er frykt for å tape kappløpet om supersoldaten. Et eksempel på dette, finnes i arbeidet i 

en del av det amerikanske forsvarsdepartementet som kalles DARPA, Defense Advanced 

Research Projects Agency. DAPRA har investert store midler i teknologi som kalles 

Restoring Active Memory35 (RAM). Intensjonen bak subsidieringen av forskning på RAM, er 

at soldater som har fått skader i kamp, kan ha mistet minner fra før skaden skjedde. Planen er 

å oppnå en dekoding av signaler fra nevroner for å forstå hvordan målrettet stimulering i 

hjernen kan gjenopprette muligheten til å kode inn nye minner (som egentlig er gamle 

minner) etter en hjerneskade. Hovedmålet bak RAM er å utvikle og bruke en trådløs, 

implantert nevron-brikke i den menneskelige hjerne. Kritikere av denne forskningen frykter 

blant annet at USA`s militære egentlig forsøker å utvikle en måte å overføre tanker trådløst 

på. Dermed er standard militær kommunikasjon som telefon, øreplugger etc en saga blott. 

Enhver soldat kan rett og slett høre sine medsoldaters tanker på krypterte, sikre trådløse linjer 

 
34 http://no.wikipedia.org/wiki/Tese     
35 http://www.darpa.mil/Our_Work/BTO/Programs/Restoring_Active_Memory_RAM.aspx  54  
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direkte via hjerneimplantatene. Ifølge referansen til DARPA over, støttes forskningen på 

RAM direkte via den nåværende president i USA per 2015; Barak Obama.     

  

Transhumanisme og genteknologi/kloning     

Noen forskere er villig til å gå så langt som å klone frem neandertalere. George Church er en 

professor i genetikk ved Harvard School of Medicine i Boston, Massachusetts. Han kom med 

følgende uttalelse i den britiske avisen The Telegraph36 20.01.13: «I can create Neanderthal 

baby, I just need willing woman».      

I følge artikkelen har Church uttalt til avisen Der Spiegel37 at han har funnet nok DNA fra 

fossile neandertaler-knokler til å rekonstruere den utdødde menneskearten. Videre sier 

Church i artikkelen at ved å forandre det menneskelige DNA, kan sykdommer som kreft og 

HIV kureres, samt gi mennesket muligheten til å leve i 120 år (som i 1 Mos 6:3. Tilfeldig?). 

Forskeren trenger altså nå bare en villig kvinne til å bære frem dette fosteret. Church sier i 

artikkelen: «We can clone all kinds of mammals, so it’s very likely that we could clone a 

human. Why shouldn’t we be able to do so?». Oversatt til norsk blir denne påstanden omtrent 

som følger: «Vi kan klone alle typer av pattedyr, så det er veldig sannsynlig at vi kan klone et 

menneske. Hvorfor skulle vi ikke være i stand til å gjøre det?». I en artikkel fra Der Spiegel56 

den 18.01.13 spurte jorunalisten Church følgende spørsmål:      

«SPIEGEL: Wouldn't it be ethically problematic to create a Neanderthal just for the sake of 

scientific curiosity?     

Church: Well, curiosity may be part of it, but it's not the most important driving force. The 

main goal is to increase diversity. The one thing that is bad for society is low diversity. This is 

true for culture or evolution, for species and also for whole societies. If you become a 

monoculture, you are at great risk of perishing. Therefore the recreation of Neanderthals 

would be mainly a question of societal risk avoidance».     

Oversatt til norsk ville dialogen bli omtrent som følger:      

 
36 http://www.telegraph.co.uk/news/science/9814620/I-can-create-Neanderthal-baby-I-just-need-willing-    

woman.html          
37 http://www.spiegel.de/international/zeitgeist/george-church-explains-how-dna-will-

beconstructionmaterialofthe-future-a-877634.html     
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«Spiegel: Ville det ikke være etisk problematisk å skape en neandertaler bare på grunnlag av 

vitenskapelig nysgjerrighet?     

Church: Vel, nysgjerrighet kan være en del av det, men det er ikke den viktigste drivende 

kraften. Hovedmålet er å øke diversiteten. Den viktigste tingen som er dårlig for samfunnet er 

lav diversitet. Dette er sant for kultur eller evolusjon, for arter og også for hele samfunn. Hvis 

du blir en monokultur, er du i stor fare for å utdø. Derfor ville gjenskapelsen av 

neandertalere hovedsakelig være et spørsmål om å unngå risiko for samfunnet».     

Her fremkommer det veldig viktig informasjon om hvorfor forskere som Church ønsker å 

blande menneskelig DNA med andre arter eller, utdødde menneskeraser. Mange forskere er 

bekymret for at det menneskelige DNA er i føre for å bli degradert, at mennesket blir sykere 

og genetisk svakere. Forskere som har Churchs holdninger ønsker å styrke diversiteten, eller 

mangfoldet, i det menneskelige DNA. Som Church påpekte i artikkelen fra The Telegraph54 

over, «hvorfor skal ikke mennesket klones når andre pattedyr klones»? Er det synet på oss 

mennesker; At vi er vanlige pattedyr? Til det kjedsommelige; hvordan skal dette kunne 

forsvares ut i fra Guds ord?     

Forfatteren vet ikke om George Church er en transhumanist. Det har ikke lyktes å få et svar 

fra forskeren på dette spørsmålet ved forsøk på kontakt i 2015. Men ideene Church 

presenterer i de to artiklene over (som refererer til hverandre), passer definitivt inn under 

transhumanisme. Dessverre blir holdningene til Church, som vist ovenfor, i økende grad 

gjeldende blant mange forskere innen genetikk. De sier mellom linjene at «mennesket er ikke 

godt nok i seg selv; la oss forbedre det». Uansett religiøst syn eller etisk ståsted kan dette sees 

på som forakt for mennesket som det eksisterer i dag. Det er heller ikke mulig å forsvare slike 

holdninger ut fra Guds ord etter forfatterens mening, sett ut i fra Bibelens Ord.     

 

Transhumanisme og 2045 Initiative     

2045 Initiativ38 er en NPO-organisasjon (non profit organization, det vil si en organisjasjon 

som bruker av sitt overskudd til å videreføre sine mål) som ble opprettet i 2011 av russeren 

Dmitry Itskov. I følge nettsiden det refereres til, er hovedmålet for organisasjonen som følger:    

 
38 http://2045.com/     

http://2045.com/
http://2045.com/
http://2045.com/
http://2045.com/
http://2045.com/
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«…to create technologies enabling the transfer of a individual’s personality to a more 

advanced non-biological carrier, and extending life, including to the point of immortality. We 

devote particular attention to enabling the fullest possible dialogue between the world’s 

major spiritual traditions, science and society. » (se referanse 57)     

Kort forklart: 2045 Initiative ønsker å lage en udødelig digital versjon av mennesket. 

Menneskeheten skal få muligheten til å leve evig uten en plagsom biologisk kropp.  2045 

Initiative (se referanse) opererer med 4 milepæler:     

1) 2015-2020:      

Utvikling av en fjernstyrt kopi (avatar/robot) av den menneskelige kropp.     

2) 2020-2025:     

Opprettelse av et selvstyrt system for overlevelse av en faktisk menneskehjerne som 

flyttes over i en kunstig bærer/robot.     

3) 2030-2035:     

        Ved livets slutt overføres menneskets personlighet til en avatar med kunstig hjerne.    

4) 2040-2045:     

     Utvikling av et menneskelig hologram (som kan eksisterer digitalt og i en avatar)     

Etter forfatterens oppfatning er hovedmålet bak 2045 Initiative egentlig å lure døden eller å 

oppnå udødelighet uten å ha en guddom involvert. 2045 Initiative passer meget godt inn i det 

transhumanistiske synet. Hensikten med å ta dette avsnittet i boken, er å gjøre leseren informert 

om det svært kostnadsmessige og teknologisk krevende arbeidet som gjøres for å udødeliggjøre 

mennesket.      

 

Oppsummering transhumanisme     

Transhumanisme kan rett og slett sees som et fundamentalt opprør mot Gud, så 

grunnleggende som det kan få blitt. Transhumanisme er et vitenskapelig fundament for 

menneskehat. Virkelig? Hater menneskeheten seg selv? Ved sine handlinger i dette tilfellet, 

må svaret bli et klart ja. Transhumanisme innebærer ikke bare en forskningsgren, eller et 
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interesseområde, men en hel og omfattende ideologi. Transhumanisme ønsker en destruksjon 

av menneskerasen slik vi kjenner den i dag. Transhumanistene sier rett ut: «Menneskeheten er 

ikke god nok. La oss forbedre den». Uansett religiøst ståsted, burde en slik holdning tolkes 

som en mistillitserklæring mot selve mennesket. Hvem er det som hater menneskeheten på en 

så fundamental måte? Svaret må bli Djevelen. Tydeligvis er vi som mennesker i stand til å 

ordne dette på egenhånd med alle mulige teknologiske fremskritt innen, for eksempel, 

genteknologi. Men ideen må jo ha kommet fra en kilde. Denne kilden er identifisert i denne 

boken som Djevelen selv, med skriftsteder fra Bibelen som utgangspunkt.     

Transhumanisme er en skremmende ideologi som etter all sannsynlighet bare kan 

sammenliknes med forholdene før syndefloden, igangsatt av de falne engler som forsøkte å 

ødelegge menneskeheten ved å blande seg genetisk med mennesker. Ved å gjøre dette, brytes 

Guds påbud om at enhver art skal formere seg innen sin egen art, som beskrevet i                     

1 Mos 1: 20-25. Og enda verre; dersom det settes inn gener fra andre arter inn i mennesket, 

bryter en med Guds ide om at mennesket skulle være skapt i Guds bilde (1 Mos 1:26-27). 

Punkt 1-8 behandlet i dette kapittelet har derfor lik konklusjon sett ut i fra Guds ord: Det er 

IMOT Guds vilje å blande raser med hverandre. Og det er en særlig perversjon å gjøre det 

mot mennesket, sett i lys av at vi er skapt i Guds bilde.  
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Kapittel 2 
 

Endring av humant DNA og dyrets merke 

 

 

Teknikken jeg ønsker å belyse i dette kapittelet innen genterapi/genteknologi kalles 

CRISPR/Cas939. Dette er en forkortelse for Clustered Regularly Interspaced Short 

Palindromic Repeats. Cas9 er en forkortelse for CRISPR-assosiert protein 9 (ref. 39). Cas9 er 

et tredimensjonalt DNA/protein-kompleks. Kort sagt er dette repeterende segmenter av 

prokaryotisk39 DNA; På godt norsk DNA fra bakterier. Den tekniske forklaringen bak 

CRISPR er vanskelig å forklare uten at en har en viss kunnskap innen fagfeltet som 

innbefatter teknikken. Og det er heller ikke det tekniske som er det viktigste å få frem i denne 

settingen. Det som er viktig, er hva CRISPR/Cas9-teknikken kan gjøre.  

Enkelt sagt fungerer CRISPR/Cas9 (ref. 39) som et immunsystem for visse typer bakterier. 

Systemet skal beskytte bakterier mot angrep fra, for eksempel, bestemte virus. Ulike virus 

kan skade eller drepe bakterier ved å overføre for eksempel DNA inn i bakteriens eget DNA. 

Dette fungerer som en form for opplært immunitet for de bakterietypene som har CRISPR.  

CRISPR kan gjenkjenne- og fjerne fremmed DNA ved å kutte det bort. CRISPR/Cas9 er 

derfor på ingen måte av menneskelig opprinnelse. 

Sagt på en veldig forenklet måte kan proteinet Cas9 føres inn i en celle, for eksempel i en 

human celle. Den aktuelle cellen vil da kunne få kuttet bort forhåndsbestemte sekvenser i sitt 

eget DNA og- eller få tilført nye DNA-sekvenser etter konkrete ønsker fra de som utfører 

prosedyre. Med andre ord: CRISPR/Cas 9-teknikken kan effektivt, selektivt og relativt enkelt 

endre genomet til enhver ønsket art. 

Endelig kommer vi til den til artikkelen som endelig dukket opp. Den ble publisert på 

nettsiden til BBC den 06.06.16 og heter «Gene editing technique could transform future»40. 

Hvorfor var denne artikkelen så etterlengtet? Fordi tidligere artikler har ofte vært svært faglig 

orientert, og har gitt lite innblikk i hvordan forskere med egne ord vurderer mulige farer ved 

forskningen og ulike etiske aspekter rundt temaet. 

 
39 https://en.wikipedia.org/wiki/CRISPR 
40 http://www.bbc.com/news/health-36439260 
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Det er mange store etiske problemer ved denne teknikken. Ikke bare kan den brukes til å 

forandre gener til det fødte/voksne liv. Teknikken kan også, og blir også, brukt til å forandre 

på DNA til det ufødte liv hos mennesker. Og disse endringene vil kunne nedarves dersom det 

gjøres i tidlig fosterstadium. Disse fostrene med termineres etter få dager (se ref. 41). England 

er det første landet i verden til formelt å godkjenne gen-endring på menneskefostre til 

forskningsøyemed ifølge artikkelen fra BBC.  

I artikkelen (ref. 40) «Gene editing technique could transform future» intervjues professor 

Jennifer Doudna ved Berkeley University of California. Doudna og hennes samarbeidspartner 

Emmanuelle Charpentier vurderes til å være blant de mest innflytelsesrike forskere i hele 

verden ifølge artikkelen fra BBC. Videre forteller artikkelen at resultatene fra Doudna om 

Charpenter først ble lagt frem i 2012, og at metoden kan brukes på mennesker, dyr, planter 

sopp og bakterier. Metoden med CRISPR/Cas9 er så sensitiv at ett enkelt og inngrep i et 

DNA molekyl kan utføres med stor presisjon.  

Videre forteller artikkelen at metoden er rask, billig og vil akselerere forskningen innen 

fagfelt som genetisk endrede dyrearter og søk etter gener for menneskelige sykdommer. 

CRISPR/Cas9-metoden er ventet å kunne modifisere det menneskelige immunforsvaret, i 

dette tilfellet T-celler, til bedre å bekjempe kreft. Ved å bruke en metode som kalles TALEN, 

ble verdens første pasient, en liten jente som heter Layla Richards og som bor i England, 

reddet fra aggressiv leukemi ved gen-endring (ref. 40).  

En annen fagperson i artikkelen (ref. 40 nok en gang), Marcy Darnovsky of San Francisco's 

Center for Genetics and Society, har uttalt seg om etiske aspekter rundt teknikken 

CRISPR/Cas9. Darnovsky uttrykke bekymring for følgende problemstilling: «"You could find 

wealthy parents buying the latest offspring upgrades for their children. We could see the 

emergence of genetic haves and have nots, leading to even greater inequality than we already 

live with." (ref. 40). På norsk vil dette kunne oversettes med følgende: «Du ville kunne finne 

rike foreldre som kjøper de siste avkom-oppdateringer for barna deres. Vi vil kunne se 

starten på genetiske har- og har ikke, som vil lede til enda større ulikheter enn de vi alt lever 

med».   

Darnovsky er også bekymret for at teknologien vil kunne brukes til genetisk diskriminering 

og- eller rasehygiene. Og det faktum at det er vanskelig å kontrollere bruken av denne 

teknologien på verdensbasis. Til slutt i artikkelen (ref. 40) fortalte Darnovsky om et mareritt 

Jennifer Doudna hadde fortalt henne om. Følgende er et utdrag av artikkelen:  
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«Prof Doudna told me of a nightmare she had where she was led into a dark room where a 

man was seated with his back to her. She said: "When he turned I realised with horror that it 

was Hitler and I was being expected to discuss this technology with him and he eagerly 

wanting to use it.». 

Oversatt til norsk blir det omtrent som følger: «Professor Doudna fortalte meg om et mareritt 

hun hadde hatt hvor hun ble ledet inn i et mørkt rom hvor en mann satt med ryggen til henne. 

Hun sa: «Når han snudde seg innså jeg med skrekk og gru at det var Hitler og at det ble 

forventet av meg å diskutere teknologien med ham og han var ivrig etter å bruke den.». 

Jennifer Doudna og Emmanuelle Charpentier vant Nobelprisen i kjemi i 2020 for sin 

forskning på CRISPR-teknologien, se f.eks Wikipedia for mer informasjon. 

Det var denne fortellingen som virkelig gav undertegnede frysninger på ryggen. Og det var jo 

nettopp dette som var Hitlers største drøm: Å lage en arisk over-rase, se referanse. Nå har 

forskere over hele verden endelig et enkel, billig og svært nøyaktig teknikk for å kunne endre 

på DNA i alle tenkelige levende organismer. Dessuten er det enklere å bruke Hitler-kortet for 

å illustrere et poeng når en av verdens mest innflytelsesrike forskere selv forteller en slik 

historie som inneholder intet mindre enn et mareritt om Hitlers ønsket for forskningen 

hennes.  

I denne settingen bør dyrets merke omtales. Mange kristne over hele verden påstår at dyrets 

merke er det samme som å få sitt DNA endret ved hjelp av genteknologi. Også her må vi la 

Bibelen selv få tolke Ordet. Dyrets merke er beskrevet i Johannes Åpenbaring kapittel 13, 

vers 16-18: «16 Det utvirker at det blir gitt alle, små og store, rike og fattige, frie og treller, et 

merke i sin høyre hånd eller på sin panne, 17 og at ingen kan kjøpe eller selge uten den som 

har merket: dyrets navn eller tallet for dets navn. 18 Heri består visdommen. Den som har 

forstand, la ham regne ut dyrets tall! For det er et menneskes tall. Og dets tall er seks hundre 

og sekstiseks.» Åp 13:16-18 (NB88). Hva sier Johannes at dyrets merke faktisk er? 

1) Det er et synlig merke som må bæres enten på høyre hånd eller på pannen. 

2) Alle som vil kjøpe eller selge noe må bære merket. 

3) Det symboliserer dyrets navn, eller tallet for dyrets navn. 

4) Det er et menneske-tall. 

5) Tallets verdi er 666. 

Ved å la Ordet tolke seg selv, kan en ikke direkte påstå at en ved å endre sitt DNA har påtatt 

seg dyrets merke. Undertegnede har ikke klart å finne sikker informasjon som direkte kan 
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linke DNA-endringer til å kunne symbolisere dyrets merke/tall. Likevel kan en merke seg 

følgende: 

1) Tallet 6 er generelt akseptert som menneskets tall i Bibelsk sammenheng, 

https://www.biblestudy.org/bibleref/meaning-of-numbers-in-bible/6.html. 

2) Tallet 7 er generelt akseptert som fundamentet Guds Ord i Bibelsk sammenheng, 

https://www.biblestudy.org/bibleref/meaning-of-numbers-in-bible/7.html. 

3) Gud er en treenighet; Fader, Sønn og Ånd. 

4) Satan og hans to tjenere utgjør en falsk treenighet; Satan, den falske profet og 

Antikrist (se kapittel 8). Altså 6 for hver av disse personene som gir tallet 666, eller 

dyrets tall. 

5) De som tar på seg dette merket identifiserer seg irreversibelt med dyret i Johannes 

Åpenbaring (kapittel 8). 

6) Ved å ta på seg dyrets merke, vil en symbolisere at en fullstendig underkaster seg alt 

dyret er og står for. 

Personlig mener undertegnede at dyrets merke 666 ikke nødvendigvis er en kode for 

endringen i menneskers DNA som en kan velge å utføre på seg selv. Bibelen sier klart hva 

koden står for, som belyst over. Men jeg tror at dyrets merke likevel vil symbolisere at en har 

endret sitt DNA, og at dette er en sentral faktor i det endelige frafallet det vil være å påta seg 

dette merket. Hvorfor må absolutt DNA-endring være med i denne settingen? Fordi at en ved 

å endre på sitt DNA, ved for eksempel å sette inn DNA fra dyr, per definisjon viser forakt for 

Gud som skapte deg med din unike genetiske kode. Dette vil være en irreversibel måte å 

fjerne seg fra Gud på. Og det vil være på en slik måte at en aldri i evighet kan bli frelst etter 

at en har gjort det. Dessuten sier Jesus selv i Matt 24 at når det nærmer seg enden skal det 

være i verden som i Noahs dager, da det også var blanding av gener mellom ulike arter. Ved å 

la Ordet tolke Ordet, og ved å sammenlikne ulike skriftsteder som omhandler samme tema, 

blir det ofte enklere å se sammenhengen.Det tjener ingen spesiell hensikt å spekulere i hva 

disse genetiske endringene skulle være. Hovedpoenget er at alle genetiske endringer i det 

humane DNA ikke har noen form for Bibelsk aksept ut fra Guds forordninger for 

skaperverket. Spekulasjoner finnes det allerede rikelig av på dette området.Nå har det til og 

med kommet gjør det selv-sett med CRISPR-teknologi, hvor den enkelte kan leke Gud ved å 

ugudelig tukling med DNA, se http://www.the-odin.com/diy-crispr-kit/. Tragisk? Svaret er ja. 

 

http://www.the-odin.com/diy-crispr-kit/
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Kapittel 3 

Hva kan vi trekke ut av Bibelen om temaet? 

 

Følgende vers tas med for å vise hva Bibelen har å si om skapelse og hva Gud har satt som 

rammer for liv: 

• «I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden.» 1Mos 1:1 (NB88) 

• «Og Gud skapte de store sjødyrene og alt levende som rører seg, som vrimler i vannet, 

hvert etter sitt slag, og hver vinget fugl etter sitt slag. Og Gud så at det var godt.» 1M 

1:21 (NB88, understrekning gjort av meg). Alt ble skapt etter sitt eget slag. Alt skal 

formere seg innen sitt eget slag. 

• «Og Gud sa: Jorden skal la levende skapninger gå fram, hver etter sitt slag: Fe og 

kryp og jordens ville dyr, hvert etter sitt slag. Og det ble slik.» 1M 1:24 (NB88, 

understrekning gjort av meg). Alt ble skapt etter sitt eget slag. Alt skal formere seg 

innen sitt eget slag. 

• «Og Gud gjorde de ville dyr på jorden, hvert etter sitt slag, kveget etter sitt slag, alt 

jordens kryp etter sitt slag. Og Gud så at det var godt.» 1M 1:25 (NB88, 

understrekning gjort av meg). Alt ble skapt etter sitt eget slag. Alt skal formere seg 

innen sitt eget slag. 

• «26 Da sa Gud: La oss gjøre mennesker i vårt bilde, etter vår liknelse. De skal råde 

over havets fisker og over himmelens fugler, over feet og over all jorden, og over hvert 

kryp som rører seg på jorden. 27 Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde 

skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem.» 1M 1:26 (NB88, understrekning 

gjort av meg). Mennesket er skapt i Guds bilde og skal ikke blandes med dyr eller 

andre arter.  

• «Gud Herren formet mennesket* av jordens** støv, og blåste livets ånde i hans nese, 

og mennesket ble til en levende sjel.» 1M 2:7 (NB88). Gud skapte vår sjel, som skal 

være i en 100% menneskelig kropp. Vi skal ikke blandes med andre arter.  
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• «Må han selv, fredens Gud, hellige dere helt igjennom, og må deres ånd, sjel og 

legeme bevares fullkomne, ulastelige ved vår Herre Jesu Kristi komme!» 1Tess 5:23 

(NB88, understrekning gjort av meg). Vi er skapt til ånd, sjel og legeme. Vår ånd blir 

født på ny når vi tar imot Jesus som vår frelser, se Joh 3:3, 2 Kor 5:17, 1 Pet 1:23. 

Derfor skal ikke mennesket blandes med andre arter. 

• «15 Mine ben var ikke skjult for deg da jeg ble virket i lønndom, da jeg ble formet så 

kunstferdig i jordens dyp*. 16 Da jeg bare var et foster, så dine øyne meg. I din bok ble 

de alle oppskrevet, de dagene som ble fastsatt da ikke én av dem var kommet.» Sal 

139:16 (NB88). Hva Bibelen sier om abort og genteknologi på ufødt liv burde være 

godt besvart her. 

• «Før jeg dannet deg i mors liv, kjente jeg deg, og før du kom ut av mors skjød, helliget 

jeg deg. Jeg satte deg til en profet for folkene.» Jer 1:5 (NB88). Hva Bibelen sier om 

abort og genteknologi på ufødt liv burde være godt besvart her. Sse også Jes 49:1 og 

Gal 1:15. 

 

Denne boken er bare en kort introduksjon om temaet genteknologi. Håpet er at andre kristne 

skal få øynene opp for hva som skjer med skaperverket. Derettet bør vi ta en stilling til hva 

som skjer basert på hva Bibelen har å si om livet og skapelsen. Slik jeg ser det, har Gud paten-

rettighetene på alt liv! Vi skal ikke «leke gud» ved å endre på arters DNA, eller blande ulike 

arters DNA med hverandre. Hva mener du er rett? Gjør deg opp din egen mening! Det er det 

som betyr noe for deg. 

 

 


