Oprindelses-spørgsmålet

1. Nogle mener, at oprindelsesspørgsmålet

delige, ikke kristne studenter (G r), der dis-

ikke kan løses.

kuterer spørgsmålet H vorf
or synes menne-

2. Andre mener, at spørgsmålet kun er af

sket altid at væ re i krig?
:

akademisk interesse og i øvrigt ikke vigtigt.
3. En del mener, at spørgsmålet er vigtigt,
men at kun videnskabsmæ nd, f
ilosof
f
er og
teologer kan deltage i debatten.

G r. D et er menneskets natur!

S. H vorf
or det?

G r. Krig er simpelt hen en del afden

J
eg mener imidlertid, at spørgsmålet er

sociale udvikling. Vi ser jo også kampen f
or

vigtigt f
or alle mennesker, og at alle kan og

tilvæ relsen i dyreriget. Krig er den måde,

bør udf
orske det, og danne sig en mening

som J
ordens bef
olkning holdes i ave, og de

og deltage i debatten.

svage samf
und giver plads f
or de stæ rke.

O m

skehedens vel.

D erf
or tjener krig i det lange løb menneop ri
n d el
ses-sp ørg sm å l og l
i
vssyn

D en verdensberømte russiske biokemiker
O parin skriver :

S. Er det ikke umenneskeligt? Er det ikke f
orkert at dræ be andre mennesker? J
eg

J
o dybere det menneskelige sind træ n-

ønsker virkelig ikke at væ re en afdem, der

ger i livets mysterier, desto større mulighe-

skal of
res f
or at tjene menneskehedens

der er der f
or et sundt, f
rugtbart og lykke-

vel!


ligt menneskeliv. H an skriver også:Svaret
på livets oprindelse er af
gørende f
or ens

G r. H vem skal bestemme, hvad der er
godt og ondt? Vort primæ re ansvar er over

f
orståelse aflivet, dets mening, f
ormål og

f
or os selv, og hvad vi f
øler er godt i situati-

indhold.

onen.

Psykiateren Eisenberg siger:Planeternes

J
a, vi vil gøre, som det passer os!D yr

bevæ gelser er sublimt uvigtige f
or vor J
ords

kæ mper f
or tilvæ relsen og gør, som de øn-

astronomi, men menneskets adf
æ rd er ikke

sker. H vorf
or skulle vi så ikke også gøre

uaf
hæ ngigt afde teorier, vi har om menne-

det?


skets adf
æ rd.

S. H vad har dyrene med os at gøre?


O g både skabelsesteorien og udviklingslæ ren er jo teorier om menneskets adf
æ rd
og påvirker os derf
or meget.

G r. D yrene er vore slæ gtninge, som enhver jo ved. D e er her som et resultat af
blinde, f
ormålsløse kræ f
ter, og det er vi og-

D en kendte pæ dagog J
ohn D ew ey skrev

så. H vem skal af
gøre, hvad der er godt og

om D arw ins bog:Arternes oprindelse in-

ondt f
or os? Tilf
æ ldighed? Naturlovene?

troducerede en tæ nkemåde der var bestemt

Nonsens!Føj f
or den religiøse moral!


til at æ ndre vor tæ nkning og dermed behandlingen

af moral,

politik

og

religion.

J
ohn D ew ey var, sammen med biologen
Thomas H uxley og f
ilosof
f
erne Karl M arx

D iskussionen kunne f
ortsæ tte, men bemæ rk f
ølgende:
1. Forståelsen afet meget alvorligt pro-

og H erbert Spencer, hovedkræ f
terne bag

blem, som møder mennesket, krig, er tæ t

darw inismens angreb på Bibelen og den

knyttet til ens overbevisning, som atter er

sande kristendom.

tæ t knyttet til ens standpunkt angående op-

H er f
ølger en tæ nkt diskussion mellem
en kristen student (S) og en gruppe almin-

34

rindelsen.
2. Ens holdning mod krig er kun så kor-
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rekt som sandheden af ens standpunkt vedrørende oprindelsen.

Kort fortalt: Holdning i oprindelsesspørgsmålet medfører livssyn (menneske-

3. Og vigtigst af alt: løsningen af livets
problemer (krig er et af dem) vil sandsynligvis afhænge af, om vi har de rette tanker

og natursyn), som igen medfører handling i
livet.
Artiklen er oversat og lettere bearbejdet

om oprindelsen.

afBent Vogel ef
ter R.
L.
W ysong :

De problemer som mennesket møder i
dag: sociale, politiske, racemæssige og øko-

The CreationEvolution Controversy,
I
nquiry Press,1976.siderne 116.

logiske problemer, er et direkte resultat af
menneskets adfærd.
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