vERDENS TIDENDE
Spring gennem tiden

Tema: skabelse - menneskets plads

Én Gud - mennesker lige
I en af lejrene for de deporterede
uden for bymuren støder vi på en
anden fortælling om skabelsen
frem end fortællingen om Marduk.
Vi har fundet en skriftklog hos
judæerne og han fortæller: Vi har
meget gamle fortællinger om skabelsen. Den vigtigste fortæller om
hvordan Gud i begyndelsen skabte
Himmelen og Jorden. Der var
mørke over urdybet - det vi
kalder Tehom og I vistnok Tiamat. Men Guds Ånd svævede
over Vandene og tæmmede dem.
På fem dage skabte Gud verden.
Først lyset, himmelhvælvingen,
jorden lod han stige op havet og
alt det grønne spire frem. Han
skabte sol, måne og stjerner,og
dyrene lod han blive til.
Altsammen ved at sige ”det skal
ske” - og når det var sket, så han
på sit værk og sagde: det er meget
godt.”

Babylon 710
”På den sjette dag sagde han” - og
nu læste den gamle lige op af teksten: ”’Lad os gøre Mennesker i
vort Billede, så de ligner os, til at
herske over Havets Fisk og Himmelens Fugle, Kvæget og alle
vildtlevende Dyr på Jorden og alt
Kryb,der kryber på Jorden!"
Og Gud skabte Mennesket i sit
Billede; i Guds Billede skabte han
det, som Mand og Kvinde skabte
han dem’
Mennesker er altså lige: mand og
kvinde- og de står ligeoverfor den
eneste Gud og Herre - ikke en hel
masse guder og præster imellem
os og Gud”.
”Hvis mennesker er lige - og din
Gud er den eneste og mægtigste hvorfor sidder du så her i en lejr
for besejrede folk?” spurgte vi så.
”En af vore andre skrifter siger at
Gud kender alt, men vi kender og
forstår ikke Guds veje”.

“Big Bang” - universets skabelse
Glasgow 1950
Universets tilblivelse diskuteres
voldsomt. Flere og flere astrofysikere peger på at alle målinger
tyder på at universet hele tiden
udvider sig. Det er som om det
eksploderer til alle sider - og at
det blev til ved at denne eksplosion begyndte. Så vidt man kan
måle sig til for ca. 15 milliarder år
siden. En modstander, Fred
Hoyle, kalder foragteligt teorien
“Big Bang” - det navn er så ved at
blive det alle bruger.
Forskerne siger at der selvfølgelig
ikke er tale om eksplosion i traditionel forstand. Energibevægelser,
der ligner dem vi ved finder sted i
atomet, udviklede sig til en kos-

misk eksplosion og alt stof i universet begyndte at udvide sig -og
vores kendte univers bevæger sig
stadig udad -de enkelte dele væk
fra hinanden. Rum og tid begyndte at eksistere. Den populære
forståelse af Big Bang som en eksplosion ud i tomheden er kun et
billede på begivenheden. Men
som teori, der forklarer de astronomiske målinger, som viser
hvordan alt i universet bevæger
sig fra hinanden i en ufattelig fart,
har den vist sig holdbar. Derudover gør teorien temperaturfald i
universet, baggrundsstrålingen og
forekomsten af helium forståelig.

"I begyndelsen var havet
og det store uhyre Tiamat.
Der var hverken himmel foroven
eller jord forneden.
Men de salte og ferske vande løb sammen
og Tiamat blev befrugtet
og guderne fødtes.
En blev større end de andre,
Marduk, Babylons Gud.
Han kløved med sin økse
Tiamats hoved
og af den ene halvdel
skabte han himmelen
og af den anden jorden.

De laveste guder bad da Marduk
at sætte et væsen under dem.
På en betingelse skete det:
At en af de laveste guder blev
ofret.
Af ler og gudeblod
blev da mennesket skabt,
og sat til at tjene guderne,
bygge templer,
tage åget på sig,
arbejde..."

Og guderne var mange,
nogle stod højt, andre lavt,
og de laveste måtte slide
for at holde livets hjul igang
og de måtte tjene de højere guder.
Men højest af alle var Marduk.

Menneskerettigheder underskrevet
New York 10-12-1949
I disse dage underskrives i FN
erklæringen om Menneskets rettigheder. Erklæringen har sin rødder i Den amerikanske
Uafhængighedserklæring fra
1776, Philadelphia, USA, og fra
en tilsvarende erklæring fra Den
franske Revolution 1789, Paris.

Human Rights!

FN - De Forenede Nationers flag

Den begynder med de stolte
ord:”Alle mennesker er født frie
og lige i værdighed og rettigheder.
De er udstyret med fornuft og
samvittighed og bør handle mod
hverandre i en broderskabets
ånd...”

Mennesket stammer fra aberne

Livets udviklingshistorie
Livets udvikling kan afbilledes i
forhold til en urskive - sådan at den
svarer til l2 timer på uret. For over
2000 millioner år siden - kl. 0:00 blev det allerførste liv til. Molekyler
blev til encellede væsener. Først for
ca. 600 millioner år siden (svarende til
ca. kl. 9 på uret) begynder flercellet liv
at udvikle sig - og mennesket optræder
først i det sidste ½ minut før 12 på
uret - og de sidste 7000 års kendte historie indenfor en brøkdel af det sidste
sekund.

Marduk
øverst af
alle

Charles Darwin
London 1871
Naturvidenskabsmanden Charles
Darwin påstår at mennesket nedstammer fra et pelsklædt dyr, som
også orangutangen, chimpansen
og gorillaen stammer fra. Den 62årige videnskabsmand har
tidligere forarget offentligheden,

da han i 1859 udgav "Arternes
oprindelse ved hjælp naturlige
udvælgelse. Teorien om menneskets oprindelse er en kun en logisk konsekvens af hans tidligere
meninger, som han baserede på
samlinger af dyr, planter og
forsteninger mm indsamlet på ekspeditioner verden over fra helt
tilbage i 1830'rne. Ideen om den
naturlige udvælgelse er at især de
stærkeste individer i de enkelte
arter er dem, som overlever og får
lov til at formere sig. Derved
bliver det de stærkeste arter og
dem, som forstår at tilpasse sig,
som overlever.
Mange er rystede over teorierne.
De passer ikke med bibelens
fortælling om skabelsen.
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