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 Av telefonen din?

 Av bilen?
 Av deg?
 Alternativet er at det har blitt til av

seg selv, tilfeldigvis?
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Bidler fra Samsung and www.wccftech.com

 Av verden?

 Hvilke premisser bruker vi når vi skal finne ut noe om vårt opphav?

 Dersom Gud finnes (Bibelens Gud)
 Gud kan ha grepet inn. Bibelen er en kilde.
 Naturen en annen kilde
 Dersom vi tenker at Gud ikke finnes
 Naturen gjennom de naturlover som vi observerer i dag. (Naturalisme)
 Men hvordan ble naturlovene til?
 NHM/UiO
 All forskning og formidling ved Naturhistorisk museum, UiO, bygger på det
vitenskapelige prinsipp at jordkloden og alt liv som finnes her er et resultat av naturlige
biologiske og geologiske prosesser. (http://www.nhm.uio.no/forskning/evolusjon/)
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 1. lov

 Energi kan hverken oppstå eller forsvinne.
 Det betyr at hvis verden har oppstått en gang så må det en overnaturlig
forklaring til - Gud
 2. lov
 Entropien til et isolert system kan aldri minke
 Det betyr at alt går fra orden til uorden, aldri omvendt. Naturen består av masse
kompliserte systemer. Hvor kommer de fra?
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 Ateistisk evolusjon

 Teistisk evolusjon
 Gammel jord kreasjonisme
 Gap teori
 Gammelt univers, gammel jord
 Intelligent design (ID)
 Ung jord kreasjonisme
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 Motsatt utvikling!

 Kosmisk evolusjon
 Universet, vår galakse og vårt solsystem har oppstått spontant
 Biologisk evolusjon
 Alle mennesker, dyr og planter er i biologisk slekt
 Alt har blitt til av seg selv og har ingen egenverdi
 Bibelen
 «I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden.» 1Mos 1:1
 Forskjellige planter, sjødyr, fugler, landdyr og krypdyr «hvert etter sitt slag»
 Mennesket er et eget “slag “ skapt i Guds bilde.
 «Og Gud så alt det han hadde gjort, og se, det var overmåte godt.» 1Mos 1:31a
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 Hvilke mekanismer
støtter teorien om
makroevolusjon seg på?
Makroevolusjon
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Hundedyr

Finker

Elefanter

Hester

Kattedyr

Mikroevolusjon/devolusjon
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 Informasjon kan ikke skape seg selv
 Mutasjoner er feil-kopieringer som stort sett fører noe
negativt med seg
 Mutasjoner fører til tap og ødeleggelse i genetisk
informasjon
 Mutasjoner akkumuleres
 Mutasjoner virker motsatt av evolusjon

 Dårlige mutasjoner akkumulerer – (feilkopiering)

 1. celledeling – 3 mutasjoner pr celle (6 totalt)
 2. celledeling – 6 mutasjoner pr celle (24 totalt)
 3. celledeling – 9 mutasjoner pr celle (72 totalt)
 4. celledeling – 12 mutasjoner pr celle (192 totalt)
 En 60 år gammel person har 40.000 mutasjoner pr. hudcelle Totalt

(billioner av mutasjoner)

 Vi overleverer en del av våre mutasjoner til våre barn
 1. generasjon – 100 ekstra mutajsoner

 2. generasjon – 200 ekstra mutasjoner
 3. generasjon – 300 ekstra mutasjoner
 4. generasjon – 400 ekstra mutasjoner
 John Sanford, professor em. (dr. i plantegenetikk og avl)
 «Det menneskelige genom ruster opp som en bil»
 Naturlig utvalg kan ikke stoppe dette, men kan bremse farten

 1 Så



er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus.
2 For livets Ånds lov har i Kristus Jesus frigjort meg fra syndens og
dødens lov. Rom 8:1f
42 Slik er det også med de dødes oppstandelse. Det blir sådd i
forgjengelighet, det reises opp i uforgjengelighet. 43 Det blir sådd i
vanære, det reises opp i herlighet. Det blir sådd i svakhet, det reises
opp i kraft. 44 Det blir sådd et naturlig legeme, det reises opp et
åndelig legeme. Så sant det finnes et naturlig legeme, finnes det
også et åndelig legeme. 45 Slik står det også skrevet: Det første
mennesket, Adam, ble til en levende sjel. Den siste Adam ble til en
ånd som gir liv. 1Kor 15:42-45

Bilde fra wikipedia

Darwins
finker

 Natural selection
 Velger fra allerede eksisterende

 Survival of the fittest
 Slik fungerer verden i dag

 Isolasjon
 Mikroevolusjon (devolusjon)
 Mutasjoner skaper varianter (kopieringsfeil)
 MEN: Ingen av disse mekanismene fører til evolusjon (Ny og bedre informasjon)
 Darwin observerte MIKRO-evolusjon og antok MAKRO-evolusjon

 Vinger
 Hvordan utvikle en vinge?
 Hva med et øye?

 Cellen
 Hva kom først – høna eller egget
 PHD Jonathan Sarfati (Physical
Chemistry):
 Man trenger enzymer for å lese
informasjonen i DNA’et men
informasjonen om hvordan
enzymer lages ligger i DNA’et,
som ikke kan leses uten enzymer
 DNA sekvenser koder for flere

beskjeder



Ikke-reduserbar kompleksitet.
Hvordan kan øyet oppstå gradvis når
alt må være på plass for at det skal gi
noen fordel i kampen for tilværelsen?

 Skapelsen
 Og Gud så alt det han hadde gjort, og se, det var overmåte godt. 1Mos 1:31a
 Og Gud fullførte på den sjuende dagen det verk han hadde gjort 1Mos 2:2a
 Syndefallet
 Mennesker brøt Guds ene regel og valgte dermed opprør mot Gud
 Som et resultat ble synd, død og forgjengelighet en realitet i skaperverket
 Og til Adam sa han: Fordi … skal jorden være forbannet for din skyld. 1Mos 3:17b
 Skapningen ble jo lagt under forgjengelighet Rom 8:20a
 Himmel og jord skal forgå Luk 21:33a
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 Jesus frelser
 For likesom alle dør i Adam, slik skal også alle bli gjort levende i Kristus. 1Kor
15:22
 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

 Fullendelse
 Gud skaper en ny himmel og en ny jord
 Men vi venter etter hans løfte nye himler og en ny jord, hvor rettferdighet bor. 2Pet 3:13

 Den store fortellingen
 Skapt – Falt – Frelst – Fullendt
 Synd førte til død, Jesus tok på seg synd og død for å frelse
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 Adam
 Det første mennesket var av jorden, jordisk. 1Kor 15:47a
 Som den jordiske var, slik er også de jordiske 1Kor 15:48
 For likesom alle dør i Adam, slik skal også alle bli gjort levende i
Kristus. 1Kor 15:22
 Eva
 Adam kalte sin hustru Eva, fordi hun er mor til alle som lever. 1Mos
3:20
 For Adam ble skapt først, deretter Eva. 1Tim 2:13
 Men jeg frykter for at likesom slangen dåret Eva med sin list, slik
skal også deres tanker bli fordervet og vendt bort fra den enkle og
rene troskap mot Kristus. 2Kor 11:3
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 Seks dagers skjemaet i 1. Mos 1

 Ordet dag defineres av morgen, kveld etc.

 For på seks dager gjorde Herren himmelen og jorden, havet og alt

det som i dem er, og han hvilte på den sjuende dagen. Derfor
velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den. 2Mos 20:11
 Jesus sitat

 Men fra skapningens begynnelse gjorde Gud dem til mann og kvinne. Mark

10:6
 50 for at alle profeters blod, som er utøst fra verdens grunnvoll ble lagt, skal bli
krevd av denne slekt, 51 fra Abels blod til Sakarjas blod, han som ble drept
mellom alteret og templet. Ja, sier jeg dere, av denne slekt skal det bli krevd.
Luk 11:50f
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 Jeg har argumentert for at Bibelen og Evolusjonslæren er uforenlige

 Men jeg har også argumentert for at Vitenskap og Evolusjon er

uforenlig

 Jeg mener at både Bibelen og Vitenskapen er sann, men at evolusjon

er uvitenskapelig

 Evolusjon er en naturlig teori dersom vi antar uniformitet
 Uniformitet: Likhet - Nåtiden forklarer fortiden

 Evolusjon er en dårlig teori dersom det finnes en Gud
 Gud kan da ha grepet inn i historien f.eks. ved skapelse, dom, frelse etc.
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 Empirisk vitenskap
 Basert på forsøk som kan
gjentas
 Er forankret i naturlover
 Kan observeres her og nå
av hvem som helst
 Reagensglass eller
mikroskop
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Historisk vitenskap


Basert på empirisk
vitenskap og antagelser om
fortiden



Bygger på uniformalisme –
at alle prosesser på jorden
skjer jevnt og gradvis



At nåtiden forklarer fortiden



Må ta utgangspunkt i enten
naturalisme eller gudstro
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 Å innpasse evolusjonslæren i Skriften
 Syndens og dødens lov
 …den dagen du eter av det, skal du

visselig dø. 1Mos 2:17b
 For syndens lønn er døden… Rom
6:23a

 1 Så

er det da ingen fordømmelse for dem som er i
Kristus Jesus. 2 For livets Ånds lov har i Kristus Jesus
frigjort meg fra syndens og dødens lov. Rom 8:1f



«Det verste problem med forsoningsdogmet er at vi lever
etter Darwin. Og det darwinistiske syn sier «at det aldri har
vært noen perfekt og fullendt skapelse. Universet er ennå
ikke ferdigutviklet. Det utvikler seg stadig og utvider seg. Og
den postmodernistiske mann har innsett at det aldri har
eksistert noen perfekt mann eller perfekt kvinne som på
grunn av en ulydighet falt ned i synden. «Mennesker er
skapninger som hele tiden blir til; de er et fremadskridende
stykke arbeid. Hverken perfekte eller falne, de er simpelthen
ufullstendige. Mennesket har ikke behov for å bli reddet
gjennom et menneskeoffer eller frelst fra et fall som aldri har
funnet sted.
 Helge Hognestad i leserinnlegg i Vårt Land 07.09.06

 «Siden Jesus var begrenset i sin forståelseshorisont, så holdt han

standpunkter som vi ikke kan dele…. Jesus trodde etter alt å dømme at
Adam og Eva var de første historiske mennesker. Mer enn dette: Han
tok Genesis-historien utover på "face value" (Altså slik det står.) (han
nevner for eksempel Adam, Abraham, Sodoma etc.) Men dette er i dyp
strid både med moderne evolusjonsbiologi, moderne antropologi,
moderne historie og moderne lingvistikk. Mennesket er en del av
evolusjonsutviklingen; folkeslagene i midtøsten oppstod ikke fra
enkeltpersonene i Gen; alle språk i verden oppstod ikke ved Babels
tårn for 4-5000 år siden; det skjedde aldri en global flod som drepte alt
liv og dekte alle fjell etc. etc.»
 Teolog Hallvard Nordbø Jørgensen
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 Bibelen
 Hellige dem i sannheten!
Ditt ord er sannhet. Joh
17:17
 Naturen
 er forbannet av Gud
 er underlagt
forgjengelighet
 er annerledes enn den var
i begynnelsen
 er i ferd med å bli avviklet



Forskere i dag bruker Naturen
for å fortelle oss noe om
fortiden



De forsker på jorden som om
den oppsto og fungerer uten
en Gud



Forsker på jorden som om den
alltid har vært lik



Skal kristne vet vi, gjennom
Guds åpenbaring at verden
ikke alltid har vært lik, at Gud
skapte, forbannet og dømte
verden.



Vi må lese Naturen i lys av
Bibelen, ikke Bibelen i lys av
naturen

Å frykte Herren er
begynnelsen til
visdom. Sal 111:10

NLM Region Sør - Andreas Årikstad

26.09.2016

 Døde dyr
 Råtner
 Blir spist
 Går i oppløsning

 Skal fossiler dannes kreves:
 Fort begravelse (særlig for bløtdyr)

 Åtseletere kommer ikke til

Noahs flom er en
ideel forklaring
Ulempen er at den
innebærer en Gud som har
rett til å dømme verden



T-rex leg bone
 Mykt vev, elastisk
 Blodceller



Er det mulig etter 65 mill. år?

Soft tissuebilde fra boken: Dire Dragons

 Oksygen kommer ikke tilstrekkelig til

Sedimentære bergarter(5% av 16km – 75% av O*)



 Dypets kilder og regn (1Mos
7:11)

 Dekket «alle de høye fjell»
(1Mos 7:19)
 «Alt som er på jorden skal
omkomme» (1Mos 6:17)
 «Bare Noah ble tilbake, og de
som var med ham i arken.»
(1Mos 7:23)

Noah skulle ta med seg dyr om bord




«for å holde deres slekter i live på hele jorden»
(1Mos 7:3)

Verden før flommen blir omtalt som


«den gamle verden» (2Pet 2:2) og



«den daværende verden» (2Pet 3:6) som gikk
under.



Alt dette og mye mer viser at flommen ifølge Bibelen var global.



Fossilene viser oss ikke at Gud skapte ved lidelse og død men at Guds
dom over ondskapen var og er alvorlig ment

*http://folk.ntnu.no/grevsgar/TBA4100%20Geoteknikk%20og%20geologi/Presentasjoner%20%20Geologi/Sediment%C3%A6re%20bergarter.pdf



Nok vann?


2440 m.o.j. dersom flat



71% av jordens overflate



11 034 meter dyp grop
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 To vannkilder
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 Versene kobler
dager skal det komme spottere med spott, som
farer fram etter sine egne lyster 4 og sier: Hvor er
det blitt av løftet om hans gjenkomst? For fra den
tid fedrene sovnet inn, forblir alt slik det har
vært fra skapningens begynnelse.
 5 Men når de påstår dette, overser de med vilje
at det fra eldgammel tid var himler og en jord
som ble til ved Guds ord, ut av vann og gjennom
vann. 6 Ved dette gikk den daværende verden
under, da den ble oversvømmet av vann. 7 Men
de himler og den jord som nå er, er ved det
samme Guds ord spart til ilden. De blir holdt
oppe til den dagen når de ugudelige mennesker
skal dømmes og gå fortapt. 2Pet 3:3-7






Skapelsen
Flommen
Jesu gjenkomst
Dommen

 Spotterne overser



Virkningen av Guds Ord
Virkekraften av hans dom
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 3 Dette skal dere først og fremst vite, at i de siste

 Plass til dyrene i arken?
 Hvem barna til Adam og Eva seg med?
 Hvorfor ser mennesker fra forskjellige deler av verden

så forskjellige ut?

 Hva med Big bang, beviser det ikke egentlig bare at

universet har en begynnelse?

 Spørsmål
 Nettsider og bøker
 www.creation.com

www.youtube.com: Andreas Årikstad

 Rop til meg, og jeg vil svare deg, jeg vil forkynne deg

store og ufattelige ting, ting som du ikke kjenner. Jer
33:3
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