Debatten om tro & viden:

Bevisets stilling og
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Af Peter Øhrstrøm
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simplere, og tilblivelsen er alene forløbet ved

Der kan dyrkes god videnskab ud fra den

mekanismer, som principielt også ville kun-

materialistiske basishypotese. Det gør de fleste

ne erkendes i naturen i dag (ligesom til en-

forskere. Men der kan dyrkes lige så god viden-

hver anden tid).

skab på grundlag af den skabelsesfilosofiske basishypotese. Det gør f.eks. professor Scherer og

Hypotesen kan ikke bevises. J
eg kan heller ikke

hans forskergruppe ved universitetet i Mün-
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erkendes i naturen i dag.  U nder alle omstæn-
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digheder kommer ingen uden om at gøre tros-
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mæssige forudsætninger. Den forudsætningslø-
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se videnskab findes ikke. Hvis man vil gøre sig

er komplekse livsformer (grundtyperne) ble-

håb om at forstå noget som helst, må man starte

vet til på måder, som ikke ville kunne erken-

med at tro!Man kan ikke logisk bevise den ma-

des i naturen i dag.

terialistiske basishypotese. Det samme gælder
den skabelsesfilosofiske basishypotese. Allige-

Den dominerende moderne videnskab afviser

vel kan man rationelt diskutere de to hypoteser

den skabelsesfilosofiske basishypotese. Men det

mod hinanden, således som vi gør det i O RI
-

er meget vigtigt at understrege, at afvisningen

GO . O g den debat kan meget vel føre til en

alene beror på en filosofisk skråsikkerhed, som

overbevisning om skabelsestankens troværdig-

ikke ville kunne afprøves endegyldigt mod em-

hed!

pirien (målinger og observationer). Den materialistiske basishypotese kan i virkeligheden også

Reference:

læses som en afvisning af muligheden for mirak-

Mere om Scherers grundtypeteori kan læses i

ler. Der er her tale om en materialistisk tro. Vi

bogen: R. J
unker, S. Scherer: Evolution -ein kri-

kan oven i købet bruge Bibelens definition på

tisches Lehrbuch.Se nærmere på http://www.

tro: 
O verbevisning om ting, man ikke ser
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