Skabelsesbevægelser

Organisationer, der skal belyse
forholdet mellem tro og viden.
Der findes verden over en række ret forskellige organisationer, som hver for sig
har til formål at belyse forholdet mellem
kristen tro og naturvidenskab mm.
ORIGO præsenterer her nogle af disse
organisationer.

Access Research Network (ARN)
ARN er en åben organisation (et netværk),
som har til formål at formidle information om
kontroversielle emner, som berører naturvidenskab/teknologi og livssyn. ARN, som har
hovedkvarter i Colorado Springs, har ud over
dette ikke nogen trosbekendelse, men netværket støttes af universitetsfolk som William A.
Dembski, Alvin Plantinga, Phillip Johnson,
Michael Behe, William Lane Craig og Jonathan Wells, der i USA er kendt for deres sympati for et kristent livssyn. ARN er blevet
hjemsted for en masse meget kvalificeret kritik
af neo-darwinismen samt for studierne af Intelligent Design.
ARN skal ses sammen med Discovery Institute, Seattle, hvor studiet af ideerne om intelligent design og kritik af et materialistisk verdensbillede er hovedtemaer. Se nærmere på instituttets web-site: www.discovery.org.
ARN udgiver tidsskriftet Origins & Design.
Nogle af de tidligere numre af bladet kan
downloades fra organisationens web-site:
www.arn.org.
Wort und Wissen
Wort und Wissen er en omfattende bevægelse
af evangeliske intellektuelle i Tyskland. Bevægelsen har aktiviteter inden for en lang række
fag, inden for hvilke der arrangeres faglige se-
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minarer med fokus på forholdet mellem tro og
viden.
Blandt bevægelsens ledere kan man fremhæve professor i informatik Werner Gitt,
Braunschweig, og professor i biologi Siegfried
Scherer, München. Førstnævnte er blandt andet kendt for bogen Am Anfang war die Information, i hvilken forfatteren insisterer på, at
naturen har et informationselement, som har
været der fra begyndelsen, og som vidner om,
at naturen er blevet til ved skabelse. Sidstnævnte har sammen med Reinhard Junker udgivet gymnasielærebogen i biologi, Evolution.
Ein kritisches Lehrbuch. Bogen beskriver bl.a.
Scherers grundtypebiologi, som går ud på, at
alle nuværende livsformer kommer fra et antal
skabte grundtyper. Som det er fremgået af flere artikler i ORIGO finder vi, at Scherers
grundtypebiologi er meget lovende.
Wort und Wissen har udgivet en stor mængde af materialer, som belyser forskellige aspekter af forholdet mellem videnskab og kristen
tro. Blandt andet udgiver W&W det evolutionskritiske tidsskrift Studium Integrale. Flere
af de tidligere numre kan downloades fra bevægelses web-site: www.wort-und-wissen.de.
Reasons To Believe
Reasons To Believe (RTB) er en kristen skabelsesbevægelse, grundlagt i 1986 af astrofysikeren
Hugh Ross, som stadig er bevægelsens leder.
Bevægelsen har hovedkvarter i Pasadena, Californien, USA, og den er meget aktiv med foredrag, litteratur, videoer etc. RTB lægger stor
vægt på kommunikation via radio og tv. På
bevægelsens web-site kan man lytte til radioog tv-programmer, der formidler eller diskuterer RTBs synspunkter.
Hugh Ross og RTB som helhed har præsenteret meget overbevisende argumenter for, at
der må have været tale om intelligent design
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ved tilblivelsen af universet og jorden. Uden
design ville det være aldeles usandsynligt, at
universet og i særdeleshed jorden kunne være
blevet et velegnet hjem for det biologiske liv.
Endvidere insisterer RTB på, at neo-darwinismen skal afvises. I stedet argumenterer man
i RTB for, at universet, jorden og livet på jorden er skabt af Gud. Bevægelsen lægger vægt
på, at livsformerne (grundtyperne) er blevet til
ved mirakuløs, speciel skabelse. Mikroevolution inden for den enkelte grundtype antages at
have fundet sted i tidens løb, men RTB afviser
ideen om makroevolution.
RTB har ikke bare et videnskabeligt, men
også et evangelisk og et apologetisk sigte. Som
navnet siger, vil man gerne i RTB give mennesker gode grunde til at tro på Gud som universets, jordens og livets skaber. Bevægelsen lægger således stor vægt på overbevisningen om
Bibelens troværdighed.
Til forskel fra visse andre skabelsesbevægelser afviser RTB, at Bibelen har et udsagn om
universets og jordens alder. Man mener således, at skabelsesdagene i 1. Mosebog skal tolkes som perioder af uspecificeret varighed. Det
betyder, at man i RTB ikke har problemer
med de gængse aldre for universet (ca. 15 mia.
år), for jorden (ca. 4,6 mia. år) og for livets oprindelse (ca. 3 mia. år). Derimod fastholder
man, at menneskets alder er relativt lav f.eks.
50.000 - 100.000 år, hvilket synes at kunne ligge inden for de rammer, som vil være rimelige
i lyset af Bibelens kronologiske udsagn.
RTB udgiver nyhedsbladet Connections,
som også kan downloades fra hjemmesiden,
http://www.reasons.org.
Peter Øhrstrøm
De moderne skabelsesbevægelser, især bevægelser i USA som CRS og ICR, nåede en historisk milepæl i 1961 med udgivelsen af bogen The Genesis Flood, skrevet af geo-ingeniøren Henry Morris og teologen John
Whitcombe. Bogen handler om Syndfloden,
både geologisk og bibelsk.
Creation Research Society
CRS, Creation Research Society, blev stiftet
1962-63, og opstod omkring kvartals-tidsskriftet CRSQ i 1964 med hovedpersoner som
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Henry Morris (geologi), Duane Gish (biokemi), Walter Lammerts og George Howe (biologi). CRS havde i 1980 ca. 800 medlemmer,
der alle tror 100 % på Bibelen, dvs. tror på en
skabelse for ca. 6000 år siden i løbet af 6 døgn
a 24 timer og en verdensomspændende Syndflod, som er årsagen til hovedparten af de fossile sedimentlag. Desuden har alle medlemmer
en universitetsgrad inden for de matematisknaturvidenskabelige fag.
CRS har stor styrke indadtil (se bogen Why
not creation? fra 1970). Derimod er den ikke
meget missionerende over for kirkefremmede.
En undtagelse er dog udgivelsen af den fine
store biologibog Biology, a search for order in
complexity, Zondervan 1970.
Institute for Creation Research
ICR, Institute for Creation Research, opstod
omkring 1972 som universitets-overbygning
på CHC = Christian Heritage College i San
Diego i Sydcalifornien, men flyttede senere til
El Cajon. ICR fejrede 30 året i 1970, og firkløveret var stadig i live (og stærke): Henry Morris (geologi), Duane Gish (biokemi), Tim La
Haye (præst) samt Chuck Smith (præst i Calvary Chapel, San Fransisco, leder af Jesus
People omkring 1970). CHCs ledelse var Tim
La Haye (president) og Henry Morris (vicepresident og president for ICR).
Fra juni 1972 har ICR udgivet månedsbladet Acts and Facts med artiklen Impacts .
Bladet kan stadig fås gratis fra ICR, P.O.Box
2667, El Cajon, CA 92021, USA.
ICR er et kristent, bibeltro universitet, der
allerede omkring 1980 havde en stab af velkvalificerede videnskabsmænd (forskere og undervisere), af hvilke nogle af de kendteste er Henry Morris (geofag), Duane Gish (biokemi og
vicepresident)  begge meget dygtige debattører: udviklingslærens folk frygter dem!!! Desuden Gary Parker (biofag plus fossiler), Steve
Austin (geofag) og Harold Slusher (astro- og
geofysik). Undervisnings-materiale fra ICR om
de to modeller: skabelse/udvikling, blev støttet af naturvidenskabs-pædagogen Richard
Bliss (1923-1994). ICR er meget produktiv via
CLP (nu Master Books) med bøger, ungdoms- og børnebøger, videoer med debatter
osv. ICR er også meget internationalt orienteret med bøger oversat til mange sprog (russisk,
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Det afhænger af brillerne.
Fælles for de mange forskellige skabelses-bevægelser
verden over er det synspunkt, at samtlige
tilgængelige data om naturen kan tolkes på
forskellig vis. De kan bringes til at passe med en
darwinistisk model, men de passer også med
en skabelsesmodel. De foreliggende data
kan altså tolkes ud fra den antagelse, at
alkle livsformer stammer fra en enkelt
urform (udvikling i brilleglasset til højre i
billedet). Man kan også pege på, at
alle data passer med det grundsyn, at
alle levende former kommer fra et antal
skabte grundtyper (skabelse i
brilleglasset til vesntre i billedet).
(Illustration af Kristian Bank Møller)

spansk, portugisisk, svensk, thai, arabisk, hindi, tyrkisk, koreansk, og mandarin (kinesisk)).
ICR ledes nu af John D. Morris, søn af
Henry M. og geolog. John Morris har for nylig skrevet en fremragende bog om geologi/
geofysik med titlen The Young Earth. Den har
mange fine eksempler og billeder.
Forening for Bibelsk Skapelsetro
En af Europas mest livskraftige skabelses-bevægelser med tro på en ung jord er FBS i Sverige.
FBS står for Forening for Bibelsk Skapelsetro.
FBS opstod omkring Saronkyrkan i Gøteborg omkring 1970 med bladet Skapelsetro,
og FBS knyttede sig stærkt til en bestemt kirke
i modsætning til ORIGO, der lige fra begyndelsen var fælleskirkelig (folkekirken, evangelisk frikirke, pinsekirken, syvendedags adventisterne). FBS er derfor også meget mere teologisk/bibelsk argumenterende end ORIGO.
FBS afholder hver sommer et weekend-seminar med en prominent kristen videnskabsmand med samme syn på skabelse og en ung
jord. F.eks. har Duane Gish og Gary Parker
været hovedtalere i hver sit år i begyndelsen af
1980'erne (se også ICR).
FBS har haft mange markante personlighe6

der, men i de senere år står Mats Molen (geofag) og hans kone Gunilla som hovedpersoner
 også i bladet Genesis, som er det nye blad
(fra 1980'erne og fremover), der er kommet efter det langt mindre Skapelsetro.
Mats Molens hovedværk er bogen Vårt Ursprung?, udgivet i 1988 og igen i en meget forbedret udgave i år 2000. Mats Molen er både
teoretisk og praktisk videnskabsmand og pædagog og har bl.a. studeret i USA og Canada
foruden i Sverige, hvor han har arrangeret fossiljagtture og foredrag, seminarer m.m. Han
har også oprettet et museum for skabelse og
jordens historie i universitetsbyen Umeå.
Om skabelsesbevægelser i andre lande kan læses i ORIGO nr. 39, december 1992, side 2527.
Bent Vogel

C= Creation = skabelse, R= Research= forskning (videnskab), L= Life = liv, S= Society= forening, P= Publishers = forlag, I = Institute= universitets-afdeling. H=
Heritage= arv. C kan også stå for Christian (Kristen) eller
College (svarer omtrent til gymnasiets højeste klasser og
begyndelsen på universitetet.)
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