
Skabelse eller udvikling? 
Gud som skaber. Konsekvenser af troen på skabelse og troen på udviklingslæren 
 

Livets store gåde: Hvordan er Verden opstået? 

Naturvidenskabens svar på verdens tilblivelse 

 (Big bang) dannelse af første grundstoffer fra eksplosion 

 Ursuppe hvor simple organiske stoffer bliver til 

 Første levende organisme (alle organismers stamfader) opstår 

 Naturlig selektion sørger for tilpasning til miljøet (hvis genetisk variation er til stede) 

 Levedygtige varianter får flest afkom (”survival of the fittest”) og deres gener bidrager til næste 

generation 

 Mikroevolution – ændringer indenfor en art eller nært relaterede arter 

 Makroevolution – gradvise ændringer over evolutionær tid (med fælles stamfader) 

 

Bibelens svar på verdens tilblivelse 

 Gud skabte verden (se også Job 12, 7-10, Salme 19 v. 2-3, Salme 8, Salme 33 v.6-9, Salme 104 v.19-24). 

 Skabelsen fandt sted over 6 dage (eller 6 perioder) 

 Gud skabte planter, havets dyr, fugle, landlevende dyr og krybdyr 

 Gud skabte mennesket i sit billede (så mennesket ligner Gud, 1.Mosebog 5,1) 

 Hvert et menneske er unikt og villet af Gud (Jobs Bog 31,15, Salme 139, 13-16) 

 Særligt ansvar (underlæg jer Jorden og hersk over havets fisk, himlens fugle og alle dyr, v.28)(Salme 8,4-

9). 

 Mennesket er en ny skabning (“barah”) og ikke en videreudvikling af dyr. 

 Mennesket er skabt som mand og kvinde (v.27)(1. Mosebog 5,2) 

 

Hvad er konsekvenserne af de to forskellige livssyn? 

 

Udviklingslærens livssyn   

 Fratager mennesket et ansvar for andre 

 I yderste ekstrem handler det om at sørge for sine egne gener (egoistisk) 

 Efterlader mennesket uden en egentlig mening med livet – op til den enkelte at definere  

For udviklingslæren er døden og lidelsen og egoismen en del af selve skabelsens væsen = ”survival of the 

fittest”. 

 

Bibelens livssyn 

 Alt er skabt og villet af Gud 

 Mennesket er noget særligt (skabt I Guds billede) 

 Hvert menneske er unikt og har fået en personlighed og nogle evner 

 Du er skabt til et liv I fællesskab med Gud – der er en mening med din eksistens 

 Mennesket har ansvar overfor skabelsen (naturens forvaltere)(1. Mosebog 1,28) 

 Mennesket har et ansvar overfor hinanden (næstekærlighed)(2. Mosebog 20; 3. Mosebog 19,18;  

Markusevangeliet 12,31; Romerbrevet 13,9; Galaterbrevet 5,14; Jakobsbrevet 2,8) 

 Mennesket har et ansvar overfor Gud (Romerbrevet 14,12) 


