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Hva var det som hendte med dinosaurene? 

 
Bibelen gir oss et rammeverk for å forstå dinosaurenes livshistorie ved å ta for seg flere tusen år 

med historie som inkluderer mysteriet om når de levde og hva som skjedde med dem. 
 

Dinosaurene er brukt mer enn noe annet for å indoktrinere barn og voksne til å tro på forestillingen 
om at jordens historie strekker seg over millioner av år. Uansett hva som påståes fra den 
evolusjonistiske vitenskapen, gir Bibelen oss et rammeverk for å forstå dinosaurenes livshistorie ved 
å ta for seg flere tusen år med historie som inkluderer mysteriet om når de levde og hva som skjedde 
med dem.  
 

To sentrale skriftsteder er:  
 
1. Mosebok 1:24-25 Gud sa: «Jorden skal bære fram alle slags levende skapninger: fe, kryp og ville 
dyr av alle slag!» Og det ble slik. Gud laget alle slags ville dyr og alle slags fe og alle slags kryp på 
marken. Og Gud så at det var godt. 
 
Job 40:15-24 Fjellene gir henne føde, alle villdyrene leker der. Hun hviler under lotusplanter, i ly av siv 
og sump. Lotusen gir skygge, piletrærne ved elven omgir henne. Om elven fosser, er hun like rolig, 
trygg selv når Jordan bruser mot hennes gap. Hvem tør åpenlyst angripe henne og dra en snor 
gjennom nesen? Kan du dra Leviatan opp med krok og holde tungen nede med bånd? Kan du sette 
sivreip i nesen på den og stikke en krok gjennom kjevene? Vil han da trygle deg om nåde eller tale 
blidt til deg? Slutter han pakt med deg så du kan ta ham som slave for alltid? Kan du leke med ham 
som med en fugl, leie ham i bånd til småjentene dine? 
 

Er dinosaurene et mysterium? 
 
Mange tenker at dinosaurenes eksistens og deres utryddelse er omgitt av et så stort mysterie at vi 
muligens aldri vil komme til å finne sannheten om hvor de kom fra, når de levde og hva som skjedde 
med dem. Allikevel, dinosaurene er kun et mysterium hvis du aksepterer evolusjonsteoriens 
fremstilling av dinosaurenes historie.  
 
Ifølge evolusjonistene: Dinosaurene utviklet seg først for ca. 235 millioner år siden, lenge før 
mennesket dukket opp på jorden. 1 Ikke noe menneske har noen sinne levd sammen med dinosaurer. 
Deres historie er dokumentert i fossile lag på jorden, som ble avsatt over millioner av år. De var så 
vellykkede som dyregruppe at de helt og holdent hersket på jorden. På tross av dette, for ca. 65 
millioner år siden, hendte det noe som forandret alt dette – dinosaurene forsvant. De fleste 
evolusjonister tror at dinosaurene ble utryddet av en hendelse som innebar en voldsom omveltning, 
som for eksempel et nedslag fra en asteroide. Men mange evolusjonister mener også at noen 
dinosaurer utviklet seg til å bli fugler, og da disse ikke er utdødd, flyr de rundt på jorden også i dag. 2 
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Det er ikke noe mysterium som omgir dinosaurene dersom du aksepterer Bibelens totalt 
forskjellige beretning om dinosaurenes historie. 

 
Ifølge Bibelen: Dinosaurene dukket først opp på jorden for ca. 6000 år siden. 3 Gud skapte 
dinosaurene sammen med de andre landdyrene på dag 6 i skapelsesuken (1. Mos. 1:20-25 og 31). 
Adam og Eva ble også skapt på dag 6 – så dinosaurene og mennesket levde i samme tidsperiode, ikke 
adskilt av millioner av år.  
 
 
 
 

 
 

Dinosaurene kunne ikke ha dødd ut før mennesket dukket opp, fordi dinosaurene hadde ikke 
eksistert tidligere; og død, blodsutgytelse, sykdommer og lidelse er et resultat av Adams synd.  
(1. Mos 1:29-30; Rom 5:12 og 14; 1. Kor 15:21-22) 
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Representanter fra alle slag av luftpustende landdyr, inkludert dinosaurer, gikk om bord i Noas Ark. 
Alle de som ble igjen døde under de katastrofale følgene som fulgte på grunn av flommen, og mange 
av disse finner vi i dag som fossiler. 
 

 

 
 



Etter flommen, for ca. 4300 år siden, kom de overlevende landdyrene, inkludert dinosaurer, ut av 
Arken og fortsatte livet i den nåværende verden sammen med menneskene. På grunn av synd, hadde 
Guds dom over jordens ondskap, i form av en verdensvid flom, gjort store forandringer på jorden. 
Det ble en klimatisk forandring på jorden, mangel på mat, sykdommer og menneskelig aktivitet førte 
til at mange typer av dyr døde ut. Dinosaurene, som mange andre skapninger, døde også ut. Hvorfor 
er dinosaurene fortsatt et slikt stort mysterium? 
 

Hvorfor finnes det så forskjellige syn på dette?  
 
Hvordan kan det oppstå så totalt forskjellige forklaringer omkring dinosaurene? Om du er en 
evolusjonist eller om du tror på Bibelens beretning av historien er bevisene omkring dinosaurene de 
samme. Alle vitenskapsfolk sitter på de samme fakta – de har den samme kloden, de samme 
fossilene, de samme skapningene, det samme universet. 
 
Dersom «fakta» er det samme, hvordan kan da forklaringene bli så forskjellige? Grunnen er at 
vitenskapsfolkene har bare de foreliggende fakta – fossiler av dinosaurer er det eneste bevis de har – 
og vitenskapsfolkene prøver å koble sammen nåtidens fossiler med fortiden. De spør seg: «Hva var 
det i verdenshistorien som fikk dinosaurer til å dø ut? Hva var det som slo dem ut og etterlot mange 
av dem som fossiler?» 4 
 
Vitenskapen som retter seg mot slike emner er kjent som historisk eller opphavsvitenskap og skiller 
seg fra operativ vitenskap som gir oss datamaskiner, billig mat, romforskning, elektrisitet og liknende. 
Opphavsvitenskap tar for seg fortiden, som det ikke er lett å drive direkte eksperimenter med, mens 
operativ vitenskap tar for seg hvordan verden fungerer her og nå, som selvfølgelig medfører at man 
kan drive gjentakende eksperimentering. På grunn av vanskeligheter med å fremstille fortiden vil de 
som studerer fossiler (paleontologer) ha forskjellige syn på dinosaurer. 5 Det har blitt sagt: 
«Paleontologi (studien av fossiler) er som politikk, følelser jobber sterkt og det er lett å trekke 
forskjellige konklusjoner fra de samme sett med fakta.» 6  
 

 



En paleontolog som tror på skapelsesberetningen i Bibelen, som gjør krav på å være Guds Ord, 7 vil 
trekke en annerledes slutning enn en ateistisk paleontolog, som avviser Bibelen. En bevisst 
benektelse av Guds Ord (2. Pet 3:3-7) ligger til grunn for mange uenigheter gjennom den historiske 
forskningen.  
 
Mange mennesker tenker at Bibelen kun er en bok som dreier seg om religion og frelse. Den er mye 
mer enn det! Bibelen er også en historisk bok som beskriver universets tilblivelse og den forteller oss 
også om hva som skal hende i fremtiden. Den gir oss beretningen om tidens begynnelse, de sentrale 
hendelsene i historien som for eksempel syndens og dødens inntreden på jorden, historien om når 
hele jordens overflate ble ødelagt av vann, hvordan de forskjellige språkene oppstod ved Babels tårn, 
beretningen om Guds Sønn som kom til jorden og ble født som et menneske, hans død og 
oppstandelse og til slutt om den nye himmel og den nye jord som skal komme. 
 

 
 

Til syvende og sist er det bare to måter å se dette på. Den ene måten starter med Guds åpenbaring 
(Bibelen) som fundament for all tenkning (inkludert biologi, historie og geologi), noe som resulterer i 
et kristent verdensbilde. Den andre måten å se det på starter ved menneskelig overbevisning (f.eks. 
evolusjonsteorien) som fundamentet for all tenkning, noe som resulterer i et sekulært eller ateistisk 
verdensbilde. 
 
De fleste kristne har blitt indoktrinert gjennom media og utdannelsesinstitusjonene til å se det hele 
på den sekulære måten. De forsøker å tilpasse Bibelen til den sekulære tenkemåten istedenfor å 
bygge deres tenkning på Bibelen. (Rom 12:1-2; Ef 4:20-24) 
 
Bibelen sier: «Å frykte Herren er begynnelsen til kunnskap, de dumme forakter formaning og 
visdom». (Ordsp 1:7) og «Å frykte Herren er opphav til visdom, å ha de helliges kunnskap er 
forstand». (Ordsp 9:10) 
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Dersom vi tror på det evolusjonistiske verdensbildet (som det ikke finnes øyenvitner eller nedskrevne 
skildringer til), da vil denne tenkemåten bli brukt til å beskrive de funnene som eksisterer i nåtiden. 
Således har vi fått en evolusjonistisk forklaring på dinosaurmysteriet. 
 
Men, dersom vi har et bibelsk verdensbilde, som baserer seg på nedskrevne skildringer fra et 
øyenvitne (Gud) som har vært vitne til alle hendelsene i historien, da får vi en totalt annerledes måte 
å tenke på. Baserer vi oss på det bibelske verdensbildet vil denne kunnskapen bli brukt til å forklare 
de samme historiske funnene. Således gir dette oss en bibelsk forklaring på det hele. 
 

Dinosaurens historie  
 
Fossile bein fra dinosaurer er funnet rundt om på hele kloden. Noen av disse funnene består av kun 
fragmenter av bein, men man har også funnet så og si helt komplette skjeletter. Forskere har klart å 
beskrive mange forskjellige typer av dinosaurer basert på spesielle karakteristiske trekk som for 
eksempel hodeskaller og lemmer. 8  
 

Hvor kom dinosaurene fra?  
 
Bibelen forteller oss at Gud skapte de forskjellige landdyrene på dag 6 i skapelsesuken (1. Mos 1:24-
25). Fordi dinosaurer var landdyr medfører dette at også de ble skapt da. 9   
 

 

 
 
Evolusjonistene hevder at dinosaurene utviklet seg fra noen reptiler som opprinnelig hadde utviklet 
seg fra amfibier. Men de kan ikke peke på noen tydelige overgangsformer (mellomledd) som kan 
underbygge deres argumenter. Familietreet til dinosaurene i evolusjonistiske bøker viser mange 
karakteristiske typer av dinosaurer, men bare hypotetiske linjer knytter dem opp mot en felles 
forfader. Linjene er prikkete fordi det finnes ingen fossile bevis. Evolusjonistene kan absolutt ikke 
bevise deres overbevisning om at en ikke-dinosaur er opphavet til dinosaurene. 
 

http://www.bibel.no/nettbibelen?submit=Vis&parse=1+mos+1%2c+24-25&type=and&book2=-1&searchtrans=
http://www.bibel.no/nettbibelen?submit=Vis&parse=1+mos+1%2c+24-25&type=and&book2=-1&searchtrans=


Hvordan så dinosaurene ut?  
 
Vitenskapsfolkene finner ikke dinosaurer begravd der hele kroppen er intakt. Selv om de finner alle 
beinene, vil de fortsatt mangle omtrent 40 prosent av dyret for å kunne danne seg et bilde av 
hvordan dyret så ut da det levde. Beinene sier ingenting om fargen, men noen fossiler gir et bilde av 
skinnet og indikerer dets struktur. På samme måte som det finnes fargevariasjoner på reptiler som 
lever i dag vil det mest sannsynlig ha vært store variasjoner på dinosaurene med tanke på farge, 
struktur i skinnet osv. 
 

Når dinosaurer blir rekonstruert og mange bein gjenstår, foretar forskerne seg mange gjetninger 
og er ofte uenige. 

 
Når dinosaurer blir rekonstruert og mange bein gjenstår, foretar forskerne seg mange gjetninger og 
er ofte uenige. For eksempel har debatten rast om dinosaurene var varm- eller kaldblodige. Det er til 
og med vanskelig å finne ut om en dinosaur er hankjønn eller hunkjønn utfra beinfunnene. Det 
eksisterer mye spekulasjon rundt temaet.  
 
Av og til gjør forskerne feil i rekonstrueringen, noe som medfører at skjelettet må korrigeres ved nye 
funn av bein. For eksempel finnes ikke den berømte Brontosaurusen i nyere dinosaurlærebøker. Den 
opprinnelige forskeren plasserte feil hode på skjelettet. Hodet var fra en dinosaurtype som allerede 
hadde fått navnet Apatosaurus. 10  
 

Hvem oppdaget dinosaurene?  
 
Sekulære bøker vil fortelle deg at den første oppdagelsen av det som senere ble kalt for dinosaurer 
var i 1677 da Dr. Robert Plot fant bein som var så store at man trodde de tilhørte en kjempeelefant 
eller et gigantisk menneske. 11  
 
I 1822 tok Mary Anne Mantell seg en gåtur langs en landevei i Sussex i England. Ifølge tradisjonen 
fant hun en stein som glitret i solen og som hun viste til sin ektemann som samlet på fossiler. Dr. 
Mantell som var fysiker la merke til at steinen inneholdt en tann som var lik, men mye større en det 
moderne reptiler har. Han konkluderte med at den tilhørte en gigantisk utdødd planteetende reptil 
med tenner lik en iguan. I 1825 navngav han dyret som tannen tilhørte for Iguanodon (iguan tann). 
Det var Dr. Mantell som innførte og gjorde kjent «reptilenes tidsalder». 12  
 



 
   
Fra et bibelsk perspektiv vil uansett tidspunktet for denne oppdagelsen av dinosaurene kun være en 
gjenoppdagelse. Adam oppdaget dinosaurene da han først observerte dem.  
 

Når levde dinosaurene?  
 
Evolusjonistene hevder at dinosaurene levde for millioner av år siden. Men, det er viktig å huske på 
at når de graver opp dinosaurbein har de ikke en merkelapp på seg som avslører datoen. Når 
evolusjonister setter dato på funn gjøres dette ved indirekte dateringsmetoder som andre 
vitenskapsfolk stiller spørsmål ved, og det er mye som taler imot millioner av år teorien. 13  
 
Forteller Gud oss når han skapte Tyrannosaurus Rex? Mange vil si nei. Men Bibelen erklærer at Gud 
skapte alle ting på 6 normale dager. Han skapte landdyrene, inkludert dinosaurene, på dag 6 (1.Mos 
1:24-25), så dette skjedde for ca. 6000 år siden – man finner tiden for skapelsen ved å legge sammen 
årene som blir gitt oss i Bibelen. 14 Siden T. Rex var et landdyr og Gud skapte alle landdyr på dag 6, så 
ble altså T. Rex skapt på dag 6. 
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Dersom mennesker så dinosaurer ville man anta at fortidens historiske skrifter som for eksempel 
Bibelen hadde nevnt dem. King James versjonen av Bibelen ble først oversatt i 1611.16 Noen 
mennesker tror at fordi ordet «dinosaur» ikke er funnet i denne eller andre oversettelser så er ikke 
dinosaurer nevnt.  
 

 
 
Det var ikke før i 1841 at ordet «dinosaur» ble funnet opp.17 Sir Richard Owen, en berømt britisk 
anatomist og første leder av Britisk Museum (og en standhaftig antidarwinist), da han studerte 
beinene til Iguanodon og Megalosaurus innså han at disse representerte en unik gruppe av reptiler 
som enda ikke var blitt klassifisert. Han samlet dem i terminologien «dinosaur» fra det greske ordet 
«fryktelig øgle».18  



 
Derfor kan man ikke forvente å finne ordet «dinosaur» i King James-bibelen – ordet fantes ikke da 
oversettelsen ble utført. 
 
Finnes det et annet ord for «dinosaur»? Det finnes dragelegender fra hele verden. Mange 
dragebeskrivelser passer med karakteristikkene av helt spesifikke dinosaurer. Kan disse dragene, fra 
diverse beretninger, faktisk være det vi i dag kaller for dinosaurer? 
 

 
 
På samme måte som flomlegender har sitt opphav i en virkelig flom (syndeflommen fra Noas tid), er 
det sannsynlig at legender om drager er basert på virkelige historier med dyr som vi i dag kaller 
dinosaurer. Mange av disse landdrage-beskrivelsene passer med det vi vet om dinosaurer. 
 
I 1. Mos 1:21 forteller Bibelen oss: «Og Gud skapte de store sjødyrene og hver levende skapning av 
alle de slag som vannet kryr og myldrer av, og alle slags fugler med vinger. Og Gud så at det var 
godt.» Det hebraiske ordet tannin som brukes for de store sjødyrene er det samme ordet som andre 
steder blir oversatt med uhyre e.l. i norske oversettelser og i engelske oversettelser med dragon. Så i 
det første kapittelet i den første boken i Bibelen beskriver Gud de store sjø-dragene som han skapte. 
 
Det finnes andre avsnitt i Bibelen om drager som levde i sjøen: «..du kløvde havet med din makt og 
knuste uhyrenes hoder i vannet.» (Sal 74:13) og «Den dagen skal Herren straffe med sitt harde og 
store og sterke sverd den flyktende slangen Leviatan, den buktende slangen Leviatan. Han skal drepe 
uhyret i havet.» (Jes 27:1) Selv om ordet «dinosaur» refererer til dyr som levde på land så blir ofte 
sjøreptiler og flygende reptiler ofte satt i samme gruppe som dinosaurer. Sjødragene kunne ha 
inkludert dinosaurtyper som Mosasaurus.19  
 
Job 41 beskriver et stort dyr som levde i havet, Leviatan, som til og med pustet ild. Denne dragen kan 
ha vært noe liknende den mektige 40 ft. (12m) store Sarcosuchus imperator (Super Croc),20 eller den 
82 ft. (25m) store Liopleurodon. 
 
Det er også nevnt en flygende slange i Bibelen: «flygende serafslanger» (Jes 30:6). Dette kan være en 
referanse til en pterodactyls, en flygende dinosaur, slik som Pterdanodon, Rhamphorhynchus eller 
Ornithocheirus.21  
 
Ikke lenge etter flommen viste Gud en mann som het Job hvor mektig Han var som skaper av alle 
ting, ved å minne Job om det største landlevende dyret Han hadde skapt: «Se Behemot: Jeg skapte 
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både henne og deg. Hun eter gress som en okse. Se for en kraft hun har i hoftene, og for en styrke i 
bukmusklene! Hun strekker ut halen, stiv som en seder, og lårsenene er fast flettet. Beina er som 
bronserør, knoklene som jernstenger. Hun er Guds fremste verk, av skaperen fikk hun sitt sverd. 
Fjellene gir henne føde, alle villdyrene leker der. Hun hviler under lotusplanter, i ly av siv og sump. 
Lotusen gir skygge, piletrærne ved elven omgir henne. Om elven fosser, er hun like rolig, trygg selv når 
Jordan bruser mot hennes gap. Hvem tør åpenlyst angripe henne og dra en snor gjennom nesen?» 
(Job 40:10-19) 
 
Frasen «Hun er Guds fremste verk» antyder at dette var det største landdyret Gud hadde skapt. Så 
hva slags dyr var Behemot?  
 
Bibeloversettere har ikke vært sikre på hva slags dyr dette har vært og har da bare videreført det 
hebraiske navnet Behemot. Allikevel er det i mange Bibeloversettelser opplyst i kommentarfelt eller i 
fotnoter at Behemot muligens var en flodhest eller en elefant.23 Dette til tross for at det er et faktum 
at verken flodhest eller elefant er det største dyret Gud skapte (disse var ingenting sammenliknet 
med noen av dinosaurene), så disse forklaringene gir ingen mening. Halen til Behemot er beskrevet 
som et sedertre. 
 
Elefantens hale er liten og tynn og flodhestens hale ser mer ut som en hudfold og disse er ganske 
langt borte fra Bibelens beskrivelse av halen. Så det er helt åpenlyst at Behemot ikke kunne ha vært 
en flodhest eller en elefant. 
 
Ingen nålevende skapning kommer i nærheten av denne beskrivelsen. Behemot minner mer om 
Brachiosaurus, en av de største dinosaurene. 
 

 
 

Finnes det andre oldtids nedskrivninger om dinosaurer?  
 
I filmen The Great Dinosaur Mystery24, blir en rekke av dragehistorier presentert: 
 

 En summerisk historie datert til år 2000 f.Kr. eller tidligere, forteller en beretning om en helt 
kalt Gilgamesh, som gikk for på hogge sedertre i en fjerntliggende skog, der han møtte en 
stor og brutal drage som han beseiret ved å hogge av ham hode som et trofé. 

 Da Alexander Den store (ca. år 300 f.Kr.) og hans soldater marsjerte til India oppdaget de at 
inderne tilbad store hvesende reptiler som de holdt fanget i huler. 

 Kina er velkjent for sine dragehistorier, og drager er fremstående på kinesisk keramikk, 
broderi og utskjæringer. 



 England og en rekke andre kulturer holder fast ved historien om St. George som drepte en 
drage som levde i en hule. 

 Det finnes en historie om en ire fra det tiende århundre som skrev om sitt møte med det 
som viste seg å være en Stegosaurus. 

 På 1500-tallet fantes en europeisk vitenskapsbok, Historia Animalium, som beskrev dyr som 
vi ville ha kalt dinosaurer. En velkjent naturvitenskapsmann på den tiden, Ulysses 
Aldrovandus, skrev ned en historie om et møte mellom en bonde som het Baptista og en 
drage, som passer med beskrivelsene til den lille dinosauren kalt Tanystropheus. Dette 
skjedde 13 Mai 1572 nær Bologna i Italia, og bonden drepte dragen. 

 
Petroglyphs (tegninger hogget i stein) av dinosaurliknende skapninger har også blitt funnet.25  
 
Mennesker har ned igjennom historien vært kjent med at drager eksisterte. Beskrivelsene av disse 
dyrene passer med de dyrene som vi kaller dinosaurer. Bibelen nevner slike skapninger, til og med 
slike som levde i havet og fløy i luften. Det er en rekke av andre historiske bevis på at slike 
skapninger har levd side om side med mennesker. 
 

Hva forteller beinfunnene oss?  
 
Det er også fysiske bevis for at dinosaurbein ikke er millioner av år gamle. Vitenskapsfolk fra 
Montana State University fant T. Rex bein som ikke var totalt fossilisert. Deler av beinene var som 
«friske» bein og inneholdt det som man fant ut var blodceller og hemoglobin. Dersom disse beinene 
virkelig var millioner av år gamle ville blodcellene og hemoglobinet være totalt forvitret.26 Altså, det 
skulle ikke være «friske» bein dersom de virkelig var millioner av år gamle. En rapport fra disse 
vitenskapsfolkene stadfestet følgende: (Ikke oversatt) 
 
A thin slice of T. rex bone glowed amber beneath the lens of my microscope . . . . The lab filled with 
murmurs of amazement, for I had focused on something inside the vessels that none of us had ever 
noticed before: tiny round objects, translucent red with a dark center . . . . Red blood cells? The 
shape and location suggested them, but blood cells are mostly water and couldn’t possibly have 
stayed preserved in the 65-million-year-old tyrannosaur . . . . The bone sample that had us so excited 
came from a beautiful, nearly complete specimen of Tyrannosaurus rex unearthed in 1990 . . . . When 
the team brought the dinosaur into the lab, we noticed that some parts deep inside the long bone of 
the leg had not completely fossilized . . . . So far, we think that all of this evidence supports the 
notion that our slices of T. rex could contain preserved heme and hemoglobin fragments. But more 
work needs to be done before we are confident enough to come right out and say, “Yes, this T. rex 

has blood compounds left in its tissues.” 28 

 
Ikke-fossile nedgravde dinosaurbein har blitt funnet ved North Slope i Alaska.29 Så 
kreasjonistforskere har samlet inn slike ikke-fossile frosne dinosaurbein i Alaska.30 Evolusjonister vil 
ikke si at disse beinene har holdt seg frosset i millioner av år, selv om det var da de angivelig skulle 
ha dødd ut, ifølge evolusjonsteorien. Disse beinene kunne ikke ha overlevd i denne tilstanden i 
millioner av år uten å bli mineralisert. Dette er et umulig puslespill for de som tror på «dinosaurenes 
tidsalder» for millioner av år siden, men ikke for de som bygger sin tenkning på Bibelen. 
 

Hva spiste dinosaurene og hvordan oppførte de seg?  
 
Filmer som Jurassic Park og The Lost World portretterer de fleste dinosaurer som aggressive 
kjøttetere. Men bare det at de hadde skarpe tenner forteller deg absolutt ikke noe om et dyrs 
oppførsel eller nødvendigvis hva slags mat det åt. De skarpe tennene forteller bare hva slags tenner 
de hadde (for å rive i stykker kjøtt o.l). Allikevel, ved å studere fossilt dinosaurgjødsel har forskere 
klart å fastslå dinosaurenes diet.31  



Til og begynne med før syndefallet, var alle dyr vegetarianere, inkludert dinosaurer. «Og til alle dyr 
på jorden og til alle fugler under himmelen og til alt som kryper på jorden, alt som har livsånde i seg, 
gir jeg alle grønne planter å spise.» Og det ble slik. 1.Mos 1:30   
 
Dette betyr at til og med T. Rex bare spiste planter før synden kom inn i verden. Noen mennesker 
motsetter seg dette ved å vise til de store tennene en T. Rex hadde. De insisterer på at de var nødt til 
å ha bli brukt til å angripe andre dyr. Allikevel, bare fordi et dyr har store, skarpe tenner betyr ikke 
det at de er kjøttetere. Det betyr bare at de har store, skarpe tenner!32  
 

Mange dyr i dag har skarpe tenner, men er stort sett vegetarianere. 
 

Mange dyr i dag har skarpe tenner, men er stort sett vegetarianere. Den store pandaen har skarpe 
tenner slik kjøttetere har, men den spiser bare bambus. Kanskje pandaens tenner var perfekt laget til 
å spise bambus? For å forklare hvorfor pandaen har tenner som en kjøtteter i dag og fortsatt spiser 
bambus er evolusjonister nødt til å si at den utviklet seg fra å være kjøtteter til å bli bambuseter.33  
 
Forskjellige arter av flaggermus spiser forskjellige frukter, nektar, insekter, smådyr og blod, men 
tennene deres indikerer ikke tydelig hva de spiser.34 Bjørner har tenner med kjøttetende trekk, men 
noen bjørner er vegetarianere, og mange, om ikke alle, er i hovedtrekk vegetarianere. 
 
Før syndefallet beskrev Gud jorden som «svært god» (1. Mos 1:31). Noen kan ikke akseptere et 
konsept der en perfekt harmoni eksisterte fordi det ikke stemmer med den mat-kjeden de 
observerer i dagens verden. Man kan uansett ikke se på denne synd-forbannede verden og følgende 
av død og kamp og bruke det til å avvise historiene fra 1. Mosebok. Alt er blitt forandret på grunn av 
synd. Det er derfor Paulus beskriver at alt det skapte «sukker og stønner» (Rom 8:22). Man må se 
historien med «bibelske øyne» for å forstå verden.35  
 
Noen argumenter med at mennesker og dyr ville ha blitt skadet i en perfekt verden også. De snakker 
om at til og med før syndefallet kunne Adam eller et dyr kunne ha tråkket på en mindre skapning 
eller rispet seg opp på en grein e.l. Disse situasjonene er reelle i dagens falne verden – dagens jord er 
ikke perfekt; den lider under resultatet av forbannelsen (Rom 8:22). Man kan ikke lese Bibelen 
gjennom denne verdens øyne og insistere på at verden før syndefallet var likedan den verden vi ser i 
dag. Vi kan ikke forestille oss hvordan en perfekt verden, som til stadighet blir gjenopprettet og 
holdt oppe ved Guds kraft (Kol 1:17; Hebr 1:3), ville ha vært – vi har aldri opplevd fullkommenhet 
(bare Adam og Eva før syndefallet). 
 
Vi får allikevel et lite glimt fra Skriften i 5. Mosebok 8:4, 29:5 og i Nehemja 9:21 hvor det fortelles 
om israelittene når de vandret i ødemarken i 40 år. Klærne og skoene ble ikke utslitte og føttene 
hovnet ikke opp. Når Gud opprettholder alt perfekt, er ikke skader på klær eller kropp engang en 
mulighet.  
 
Tenk på Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego (Dan 3:26-27). De kom ut av ilden uten å engang lukte røyk. 
Igjen, når Gud opprettholder alt perfekt er det ikke mulig å bli skadet. I en perfekt verden, fri fra 
syndens forbannelse ville Gud ha holdt alle ting oppe, men i denne syndsforbannede verden brytes 
ting ned. Mange kristne tror at beskrivelsen i Jesaja 11:6-9 av ulven og lammet, og løven som spiser 
gress på samme måte som en okse er et bilde på den fremtidige og nye jord (Apg 3:21) når dødens 
forbannelse er borte (Åp 21:1; 22:3). Dyrene som blir beskrevet lever fredfullt som vegetarianere 
(dette er også beskrivelsen av jorden før syndefallet – 1. Mos 1:29-30). Dagens verden er blitt 
dramatisk forandret på grunn av syndens forbannelse. Dagens matkjede og dyrenes oppførsel (som 
også forandret seg etter syndeflommen – 1.Mos 9:2-3) kan ikke bli brukt som argumenter for å tolke 
Bibelen inn i en evolusjonistisk tankegang. Bibelen forklarer hvorfor verden er slik den er!  
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I begynnelsen gav Gud Adam og eva herredømmet over dyrene: «Gud velsignet dem og sa til dem: 
«Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden og legg den under dere! Dere skal råde over fiskene i havet 
og over fuglene under himmelen og over alle dyr som det kryr av på jorden.» 1. Mos 1:28 Når vi ser 
på dagens verden blir vi minnet på det som står i Hebreerne 2:8: «Da Gud la alt under ham, da var 
ingen ting unntatt; alt skulle underlegges ham. Ennå kan vi ikke se at alt er lagt under ham.» 
Menneskets relasjoner med alle ting ble dramatisk forandret på grunn av synden – de er ikke 
«underlagt ham» slik de var i begynnelsen. 
 
Der fleste mennesker, inkludert de fleste kristne, har en tendens til å observere verden slik den er i 
dag, med all dens lidelse og død og så ta denne observasjonen og tolke det i lys av Bibelen. Men vi er 
syndige og feilbarlige mennesker som observerer en syndsforbannet verden (Rom 8:22), og derfor 
trenger vi å se det hele gjennom en guddommelig åpenbaring, Bibelen, for å se helheten. 
 
Så hvordan ble hoggtenner/gifttenner og klør dannet? Dr. Henry Morris en av den moderne 
kreasjonisme-bevegelsens grunnleggere uttaler: «Om strukturer som hoggtenner og klør var en del 
av det originale «utstyret» eller var recessive trekk som bare ble dominante i en utvelgelsesprosess 
senere eller om de var mutante trekk fra den følgende forbannelsen eller nøyaktig hva de var må vi 
avvente til videre forskning.»36   
 
Etter at synden hadde gjort sin inntreden på jorden forandret alt seg. Kanskje noen dyr begynte å 
spise andre dyr på dette tidspunktet. På Noas tid beskrev Gud det som skjedde slik: «Gud så på 
jorden, og se, den var blitt fordervet, for alt det som menneskene hadde gjort på jorden, førte til 
ødeleggelse.» 1. Mos 6:12 
 
Så etter flommen forandret Gud dyrenes oppførsel. Vi leser i 1. Mos 9:2: «Over alle dyr på jorden og 
alle fugler under himmelen, over alt som kryper på marken og all fisk i havet, skal det komme frykt og 
redsel for dere. De er gitt i deres hender.» Dette medførte at mennesket ville få det mye vanskeligere 
å utføre mandatet om å være den dominante. (1. Mos 1:28) 
 

Hvorfor finner vi dinosaurfossiler?  
 
Fossile dannelser krever en plutselig begravelse. Når dyr dør blir de som regel spist eller råtner inntil 
det ikke er noe igjen av dem. For å danne et fossil kreves unike forhold for å bevare dyret og erstatte 
det med mineraler etc. 
 

For å danne et fossil kreves unike forhold for å bevare dyret og erstatte det med mineraler etc. 
 

Evolusjonister må igjen hevde at fossilet ble dannet over tid ettersom dyret døde og ble gradvis 
dekket av sedimenter. Men de har nylig måtte innrømme at den fossile dannelsen måtte involvere 
en katastrofal prosess.37 For å danne milliarder av fossiler verden over i sedimentære lag som er 
kilometer tykke må organismene, store og små, ha blitt tildekket raskt.  I dag sier mange 
evolusjonister at fossilene ble raskt dannet spredt utover millioner av år. 
 
Ifølge Bibelen ble jorden fordervet så Gud bestemte seg for å sende en global flom: «Jeg skal nå la 
storflommen komme over jorden og ødelegge alt kjøtt og blod, alt som det er livsånde i under 
himmelen. Alt som er på jorden, skal omkomme.» 1. Mos 6:17 
 
Gud befalte Noa til å bygge en veldig stor båt som han skulle ta med seg familien sin og 
representanter fra hvert slag av landlevende, luftpustende dyr inn i. Gud selv skulle velge dem ut og 
sende dem til Noa. (1. Mos 6:20) Dette må ha inkludert dinosaurene også. 
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Hvordan fikk dinosaurene plass i arken?  
 
Mange tenker det at dinosaurene var slike store skapninger at de ikke vill få plass i arken.  
Men gjennomsnittsstørrelsen på en dinosaur, basert på skjeletter som er funnet over hele jorden, er 
på størrelse med en stor sau opptil en bison.38 Så dinosaurene var relativt små. For eksempel 
Struthiomimus var på størrelse med en struts og Compsognathus var ikke noe større enn en hane. 
Bare noen få dinosaurer vokste til ekstreme store størrelser som for eksempel Brachiosaurus og 
Apatosaurus, men til og med disse var ikke så store som det største dyret som lever i dag, blåhvalen. 
(Reptiler har potensialet til å vokse så lenge de lever. Derfor må de største dinosaurene trolig ha 
vært veldig gamle). 
 

Det er realistisk å anta at Gud ville ha sendt unge voksne individer til arken, ikke fullt utvokste 
skapninger. 

 
Dinosaurer la egg og det største fossile dinosauregg som er funnet er på størrelse med en fotball.39 

Til og med de største dinosaurene var veldig små da de ble klekket. Husk at de dyrene som kom ut av 
arken skulle være fruktbare og fylle jorden med nye individer. Derfor ville det være nødvendig å 
velge unge voksne dyr som snart ville være på det mest produktive i deres reproduksjon. Nylig 
forskning antyder at dinosaurene vokste fort og nådde pubertetsalderen raskt. Så det er realistisk å 
anta at Gud valgte ut unge voksne individer til å gå om bord i arken.40 Han valgte ikke ut godt voksne 
skapninger. 
 
Noen vil nok argumentere for at de 600 forskjellige navngitte dinosaurene ikke kunne ha fått plass i 
arken. Men 1. Mosebok 6:20 konstaterer at representative slag av dyr gikk om bord i arken. Da er 
spørsmålet hva betyr «slag» (hebraisk: min)? Bibelske kreasjonister har pekt på at det kan springe ut 
flere arter fra et slag. For eksempel er det mange typer av katter i verden, men alle kattetypene 
springer trolig ut fra få slag av kattedyr til å begynne med.41 Variasjonen av kattetyper i dag har 
utviklet seg ved naturlig og ved kunstig utvelging basert på den originale variasjonen i informasjonen 
(genene) av de opprinnelige kattene. Dette har båret frem forskjellige kombinasjoner og flere sett 
med informasjon og derfor finnes det flere kattetyper. 
 
Mutasjoner (feil ved kopiering av gener under reproduksjon) kan også bidra til variasjoner, men 
forandringer som følge av mutasjoner er «dårligere» fordi det innebærer tap av den opprinnelige 
informasjonen. 
 
Til og med en slags evolusjonær prosess kan oppstå under disse omstendighetene. Denne prosessen 
er ikke «evolusjon» da den er basert på skapt informasjon som allerede er kjent og er derfor en 
begrenset nedadgående prosess som ikke fører til en oppadgående økning i kompleksitet. På grunn 
av dette trengtes det bare noen få kattepar i Noas ark. 
 
Dinosaurnavn har en tendens til å spre seg raskt og nye navn blir gitt, selv om man kun har funnet få 
rester med bein. Man gir dem nye navn selv om skjelettene er like med andre som er funnet i andre 
størrelser eller funnet i andre land. Det var trolig færre enn 50 forskjellige grupper av dinosaurer i 
arken.42  
 
Man må også huske på at Noas ark var ekstremt stor og var helt i stand til å romme alle dyrene som 
trengtes, inkludert dinosaurer.  
 
De landlevende dyrene som ikke var med i arken, inkludert dinosaurene, druknet. Mange ble bevart i 
de sedimentære lagene som ble dannet i løpet av flommen. Derfor finnes millioner av fossiler. 
Antakelig ble de fleste dinosaurfossilene begravet på dette tidspunktet for ca. 4500 år siden. Også 
etter flommen har det vært betydelige katastrofer, inkludert en hendelse som istid, som har resultert 
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i at dyr har blitt fossilisert etter flommen også. Den forvridde tilstanden til disse dyrene som er 
bevart i stein er i, det enorme antallet i fossile gravplasser, deres vide utbredelse, og noen hele 
skjeletter er i sin helhet bevis på at de alle ble tildekket raskt, noe som vitner om en enorm flom.43  
 

Hvorfor ser vi ikke dinosaurer i dag?  
 
På slutten av flommen kom Noa, hans familie og alle dyrene ut av arken (1. Mos 8:15-17). 
Dinosaurene begynte da et nytt liv i den nye verdenen. Sammen med de andre dyrene kom de ut og 
trakk pusten og startet med å reprodusere seg. De forlot stedet der de strandet og spredte seg 
utover jordens overflate. Etterkommerne av disse dinosaurene er opphavet til alle dragelegendene. 
 
Men den verdenen de kom ut av arken til utviklet seg annerledes enn den verdenen de kjente til før 
flommen. Flommen hadde ødelagt den. Det var nå en mye hardere verden å overleve i.  
 
Etter flommen fortalte Gud Noa at dyrene skulle frykte mennesket og at man fra nå av kunne spise 
dyrekjøtt (1. Mos 9:1-7). Til og med for mennesket ville den nye verdenen fortone seg vanskeligere. 
For å overleve måtte man nå supplere kostholdet ved å spise dyr for å få i seg nok næring. Det var 
ikke nok å kun spise planter slik man kunne tidligere.  
 
Både mennesket og dyrene fikk nå virkelig prøvd sine overlevelsesevner til det ytterste. Vi kan se ut 
fra fossiler som er funnet, fra historiske skrifter og fra århundrers erfaring at mange av jordens 
livsformer ikke overlevde denne testen. 
 
Vi må huske på at mange planter og luftpustende, landlevende dyr har dødd ut siden flommen – 
enten pga av menneskelig aktivitet eller i konkurranse med andre arter eller fordi miljøet ble mye 
tøffere etter flommen. Mange dyregrupper har dødd ut og det ser ut som om dinosaurene er blant 
dem. 
 
Hvorfor er da folk så opptatt av dinosaurer og lite interessert i det utdødde ormegresset 
Cladophebius for eksempel? Det som fascinerer og appellerer ved dinosaurene er at de blir fremstilt 
som monstre. 
 
Evolusjonistene har kapitalisert ved denne fasinasjonen og verden flommer over av propaganda 
sentrert rundt dinosaurer. Som et resultat av dette har evolusjonistisk filosofi gjennomsyret moderne 
tenkning, til og med blant kristne. 
 
Dersom du spør dyreparken hvorfor de har spesielle programmer for truede dyrearter, vil du mest 
sannsynlig få et liknende svar: «Vi har mistet enorme mengder med dyr fra jorden. Dyr står i fare for 
å dø ut hele tiden. Se på alle dyrene som er borte for alltid. Vi må handle for å redde dem». Dersom 
du spør videre: «Hvorfor dør dyr ut?» Da får muligens dette svaret: «Det er jo åpenbart! Mennesker 
dreper dem, mangel på mat, menneskeskapt forurensing av miljøet, sykdommer, genetiske avvik, 
katastrofer som for eksempel flom – det finnes mange grunner». 
 

De faktorene som fører til utryddelse av arter i dag…er de samme faktorene som førte til 
dinosaurenes utryddelse. 

 
Dersom du igjen spør: «Men hva skjedde med dinosaurene?» Da ville svaret mest sannsynlig vært: 
«Vi vet ikke! Forskere har foreslått mengder av mulige grunner, men det er fortsatt et mysterium.» 
 
Kanskje en av grunnene til at dinosaurene døde ut er at vi ikke startet vårt overlevelsesprogram for 
utrydningstruede arter tidlig nok. Faktorene som fører til utryddelse av arter i dag, som er et resultat 
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av syndefallet, forbannelsen og ettervirkningene av syndeflommen på Noas tid osv. er de samme 
faktorene som førte til dinosaurenes utryddelse. 
 

Er dinosaurene virkelig utdødd? 
 
Man kan ikke bevise at en organisme er utdødd uten å kjenne til hver eneste del av jordens overflate. 
Eksperter er blitt gjort forlegne flere ganger etter at dyrearter som er blitt erklært utdødde har blitt 
oppdaget i live og i god form. For eksempel i på 1990-tallet ble det oppdaget elefanter i Nepal som 
har mange like trekk som mammutene.44  
 
Forskere i Australia har funnet levende trær som man tidligere har trodd døde ut sammen med 
dinosaurene. En forsker uttalte: «Det var som å finne en dinosaur i live.»45 Når forskere oppdager dyr 
eller planter som de trodde var utdødd for lenge siden kaller de dem for «levende fossiler.» Det 
finnes hundrevis av «levende fossiler», noe som er veldig pinlig for de som tror på en jordisk historie 
som strekker seg over millioner av år. 
 
Oppdagere og innfødte i Afrika har rapportert observasjoner av dinosaurliknende skapninger, til og 
med i det tjuende århundre.46 Dette har vanligvis vært begrenset til steder utenfor allfarvei slik som 
innsjøer dypt inne i Kongos jungel. Beskrivelsene stemmer overens med typer av dinosaurer.47  
 
Hulemalerier laget av innfødte amerikanere avbilder dinosaurer.48 Vitenskapsfolk aksepterer 
tegninger av mammuter i hulene, så hvorfor aksepterer de ikke dinosaurtegningene? Evolusjonistiske 
doktriner om at mennesket ikke levde sammen med dinosaurene hindrer de fleste forskere til å i det 
hele tatt vurdere at tegningene er avbildninger av dinosaurer.  
 
En kreasjonist vil så absolutt ikke bli stilt i forlegenhet dersom man skulle oppdage en levende 
dinosaur i jungelen. Men dette vil være svært pinlig for en evolusjonist. 
 
Og nei, vi kan ikke klone en dinosaur slik som i filmen Jurassic Park, selv om vi hadde dinosaur DNA. 
Vi vil i tillegg trenge en dinosaur av hunkjønn. Forskere har funnet ut at for å klone et dyr trenger vi 
et egg fra et levende individ av hunkjønn, fordi det er en nødvendighet at man trenger «maskineriet» 
i cytoplasmaet i hennes egg for at et nytt individ skal utvikle seg.49 

 

Birdosaurs (Fuglosaurer)? 
 
Mange evolusjonister tror faktisk ikke at dinosaurene er utdødd. I 1997, ved inngangen til 
fugleutstillingen til zoo i Cincinnati, Ohio kunne vi lese følgende på et skilt: «Dinosaurene døde ut for 
millioner av år siden – eller gjorde de? Nei, fugler er i bunn og grunn moderne kort-halede 
dinosaurer.»  
 
På midten av 60-tallet begynte Dr. John Ostrom fra Yale University å gjøre kjent idéen om at 
dinosaurer utviklet seg til å bli fugler.50 Allikevel er ikke alle evolusjonister enige i dette. «Dette er 
bare noens fantasi», sier Alan Feduccia, en ornitolog ved University of North Carolina at Chapel Hill 
og en sterk kritiker av «dinosaur til fugl-teorien». «De ønsker så sterkt å se levende dinosaurer at de 
nå tror at de kan studere dem på fuglebrettet hjemme i hagen».51  
 
Det har vært mange forsøk på å indoktrinere folk til å tro at moderne fugler i virkeligheten er 
dinosaurer. 26. April 1993 hadde forsiden på Time Magazine et bilde av en «Birdosaur» (Fuglosaur), 
kalt Mononykus, med fjær (en tenkt overgangsfase fra dinosaur til fugl) basert på et fossil som ikke 
hadde fjær.52 I samme måned kom Science News med en artikkel som foreslo at disse dyrene var en 
gravende skapning slik moldvarpen er.53  



I 1996 rapporterte flere aviser om et funn i Kina av et fossil av en reptil som trolig hadde hatt fjær.54 

Noen medier hevdet at dersom dette ble bekreftet ville det være «ugjendrivelig bevis på at dagens 
fugler utviklet seg fra dinosaurene.» En forsker konstaterte: «Du kan ikke komme til en annen 
konklusjon enn at de hadde fjær»55 Allikevel, i 1997 reiste fire ledende forskere ved Academy of 
Natural Sciences i Philadelfia til Kina for å studere dette funnet. De konkluderte med at dette reptilet 
ikke hadde fjær. En media rapport videreformidlet følgende informasjon fra en av forskerne: «Han sa 
at han så «hår-liknende strukturer» - ikke hår – som kunne likne på en kappe eller kam slik iguanene 
har.»56  
 
Ikke før denne rapporten var kommet ut dukket det opp en annen reportasje i media som hevdet at 
tjue beinfragmenter av en reptil funnet i Sør Amerika viste at dinosaurer var i slekt med fuglene.57  
 
Fugler er varmblodige og reptiler er kaldblodige, men evolusjonister som tror at dinosaurer har 
utviklet seg til fugler regner dinosaurer som varmblodige for å underbygge deres egen teori. Men Dr. 
Larry Martin ved University of Kansas motsetter seg denne idéen:  
 

«Nylig forskning har vist at den mikroskopiske strukturen i dinosaurbein var ‘karakteristisk for 
kaldblodige dyr’», sier Martin. «Så vi er tilbake til at dinosaurer var kaldblodige.»58  

 
Dessverre har den sekulære media blitt så høyrøstet og forblindet i sine antikristelige standpunkter 
og pro-evolusjonistiske propaganda at de er modige nok til å komme med latterlige utsagn som 
«Papegøyer og kolibrier er også dinosaurer»59  
 
Flere nylige rapporter har fyrt opp under fugl/dinosaur debatten blant evolusjonister. En sak som er 
undersøkt er «fingrene» på embryoet til fugler og dinosaurer som viser at fugler ikke kunne ha 
utviklet seg fra en dinosaur.60 En studie av såkalte fjærede dinosaurer fra Kina viste at dinosaurer 
hadde lunger og mellomgulv som er karakterisk for reptiler og som er klart forskjellig fra de flygende 
fuglene.61 En annen rapport sa at den tynnslitte kanten som noen mente var «fjær» på disse kinesiske 
fossilene var lik med de collagene fibrene som man finner like under skinnet på havslanger.62  
 
Det finnes ikke noen fellende bevis på at dinosaurer har utviklet seg til å bli fugler.63 Dinosaurer har 
alltid vært dinosaurer og fugler har alltid vært fugler.   
 

Det finnes ikke noen fellende bevis på at dinosaurer har utviklet seg til å bli fugler. 
 

Hva hvis en dinosaur var blitt funnet med fjær på seg? Ville det bekrefte at fuglene hadde utviklet seg 
fra dinosaurene? Nei, en and har et nebb og føtter med svømmehud, det samme har et nebbdyr, 
men ingen tror at et nebbdyr har utviklet seg fra endene. Troen på at reptiler eller dinosaurer utviklet 
seg til å bli fugler krever en overgangsfase fra at skjellene i skinnet blir til fjær, dvs. at det ikke er fullt 
ut utviklet fjær. Et dinosaurliknende fossil med fjær ville bare vært et annet interessant tilfelle, lik 
nebbdyret, og ville bare være en del av det mønsteret som viser likhetene i skapningene og 
signaturen til Den Sanne Skaperen Gud, som har laget alt.64  
 

Har det noen betydning?  
 
Dersom man ikke tror på det historiske aspektet i Bibelen, hvorfor skal man da tro på det moralske 

eller på frelsesbudskapet? 
 
Selv om dinosaurer er fascinerende vil nok noen si: «Hvorfor er dinosaurer slik en viktig sak? Det er 
da så mange andre viktige saker å hanskes med for verden i dag, slike som abort, familier som går i 
oppløsning, rasisme, utsvevende sexliv, uærlighet, homoseksualitet, aktiv dødshjelp, selvmord, 



lovløshet, pornografi osv. Vi burde konsentrere oss om å forkynne evangeliet om Jesus Kristus, ikke 
bekymre oss om problemstillinger som dinosaurer.» 
 
Sannheten er at evolusjonslæren omkring dinosaurer som gjennomsyrer samfunnet i dag har en stor 
innvirkning på hvorfor mange ikke er villige til å tro på evangeliet, som også er årsaken til alle de 
store sosiale problemene som samfunnet må hanskes med. Dersom man ikke tror på det historiske 
aspektet i Bibelen, hvorfor skal man da tro på det moralske eller på frelsesbudskapet? 
 
Dersom vi aksepterer evolusjonsteoriens lære om dinosaurer, da må vi innse at Bibelens 
skapelseshistorie er falsk. Dersom Bibelen er feil på dette området, da er den ikke Guds Ord og vi kan 
dermed ignorere alt som vi finner ubeleilig i denne boken. 
 
Dersom alt liv oppstod gjennom naturlige prosesser – uten Gud – da er vi ikke Guds eiendom og han 
har ingen rett til å fortelle oss hvordan vi skal/bør leve våre liv. Fakta er at Gud ikke eksisterer i denne 
måten å tenke på, det finnes absolutt ingen basis for moral. Uten Gud er alt lov, tanken om rett og 
galt er bare basert på skjønn. Uten en basis for moral, finnes det ikke noe som heter synd. Og når det 
ikke finnes synd er det ikke noe behov for å frykte Guds dom og det er ikke noe behov for en Frelser, 
Jesus Kristus. Bibelhistorien er livsviktig for å i det hele tatt ha forutsetning for forstå hvorfor vi 
trenger å ta imot Jesus Kristus sitt frelsesverk. 
 

Millioner av år og evangeliet 
 
Læren om at dinosaurene levde og døde millioner av år før mennesket er et direkte angrep på 
fundamentet til evangeliet. De fossile funnene, som dinosaurene er en del av, dokumenterer død, 
sykdom, lidelse, ondskap og brutalitet. Det er en virkelig stygg historie. Når man tror på at fossilene 
har ligget i de sedimentære lagene i millioner av år, aksepterer man også død, blodsutgytelse, 
sykdom og lidelse før syndefallet.  
 
Men, Bibelen gjør det helt klart at død, blodsutgytelse, sykdom og lidelse er en konsekvens av synd. 
Som en del av forbannelsen fortalte Gud Adam i 1.Mosebok 3:19 at han ville vende tilbake til støv 
som han var laget av, noe som viser følgene av døden ikke bare var åndelig, men også fysisk.  
 
Etter at adam hadde vært ulydig mot Gud, kledde Herren Adam og Eva med klær av skinn (1. Mos 
3:21). Grunnen til dette finner vi i Hebreerne 9:22: 
 
 

Etter loven blir jo nesten alt renset med blod, og uten at blod blir utøst, er det ingen som får 
tilgivelse. 

 
Gud krevde et blodsoffer for at synden skulle bli tilgitt. Det som skjedde i Edens hage var et bilde på 
det som skulle skje da Jesus Kristus ofret sitt blod på korset som «Guds Lam», som tar bort hele 
jordens skyld. (Joh 1:29) 
 
Dersom blodsutgytelse inntraff før syndefallet ville Edens hage hatt en historie om fossiler og døde 

ting som var millioner av år gamle. Dersom dette hadde vært tilfellet ville grunnlaget for Jesu 
soningsverk vært ødelagt. 

 
Det hele bildet stemmer med Romerne 8 som forteller oss at hele skaperverket «sukker og stønner» 
som følge av Adams fall – skaperverket «sukket og stønnet» ikke før Adam syndet. Jesus Kristus led 
en fysisk død og utgytte sitt blod fordi døden var syndens straff. Paulus drøfter dette i detalj i 
Romerne 5 og i 1. Korinterne 15.  
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Åpenbaringsboken kapittel 21 og 22 stadfester at det vil komme «en ny himmel og en ny jord» der 
døden ikke vil være mer og forbannelsen er brutt – akkurat slik det en gang var før syndefallet 
forandret alt. Selvsagt, hvis det er meningen at det skal være dyr på den nye jorden, vil de ikke dø, 
spise hverandre eller spise de frelste menneskene. 
 
Vi ser tydelig at læren om millioner av år med død, sykdom og lidelse før syndefallet er et direkte 
angrep på grunnlaget om budskapet om korset. 
 

Konklusjon  
 
Dersom vi mener at Bibelen er Guds Ord, inkludert 1. Mosebok, og at den er sann og autorativ, da 
kan vi forklare dinosaurene, og de bevisene vi kan observere i verden rundt oss gir mening. Når vi 
gjør dette hjelper vi mennesker til å forstå at 1. Mosebok er absolutt troverdig og kan forsvares logisk 
og at den er det den gjør krav på – den sanne fortellingen om universet og menneskets historie. Hva 
mennesker tror og mener om det som står i 1. Mosebok vil til sist fastslå hva de tror om resten av 
Bibelen. Dette vil til slutt påvirke hvordan en person ser på seg selv, sine medmennesker og hva livet 
dreier seg om, inkludert menneskets behov for frelse. 
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