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- Den store debat ...

Af Peter Øhrstrøm

Ikke mindst i USA er der blandt kristne skabelses-
tilhængere stor opmærksomhed på spørgsmålet
om Jordens og Universets alder. Såvel tilhængerne
af et ungt univers og en ung jord (dvs. med en
alder i størrelsesordenen ca. 10.000 år) som til-
hængerne af et gammelt univers (ca. 13 mia. år) og
en gammel jord (ca. 4,6 mia. år) har organiseret sig
i slagkraftige bevægelser. Til tider er bølgerne gået
meget højt i debatten mellem disse kristne grup-
per. Andre af USAs kristne personligheder har
beklaget, at skabelsestilhængere har brugt så me-
gen energi på at kritisere � og nogle ligefrem be-
kæmpe � hinanden. De har peget på, at der trods
alt er mere, der forener de forskellige grupper af
skabelsestilhængere, end der skiller. Det helt af-
gørende må efter deres mening være, at Universet,
Jorden, livsformerne og mennesket er skabt. Og så
må det trods alt være et sekundært spørgsmål,
hvornår de forskellige skabelsesbegivenheder har
fundet sted i historien. Det lader til at være denne
formidlende tankegang, der har været baggrunden
for, at den kendte kristne tv-vært og teolog John
Ankerberg har taget spørgsmålene om Universets,
Jordens og livets alder op i en serie af tv-debatter,
som nu også foreligger på dvd.

Det er i Ankerbergs opsætning vigtigt at se de-
batten mellem mennesker med samme grundlæg-
gende kristne bekendelse. Det er givetvis også en
pointe for ham blot at bringe parterne sammen og
at få dem til at gennemføre en debat om de kon-
troversielle teologiske og naturvidenskabelige
spørgsmål på en åben og fordomsfri måde.

Der går samlet set mere end 3 timer med den-
ne store debat, som er organiseret i bedste ameri-
kanske debat-stil. Men så kommer vi også hele ve-
jen rundt om de teologiske, biologiske, geologiske
og astronomiske argumenter, som traditionelt
indgår i debatten om aldersspørgsmålet.

Det er kendte folk, der er sat til at debattere
aldersspørgsmålet i denne serie af John Ankerberg
shows. Dr. Walt Kaiser, som er præsident for Gor-
don-Conwell Theological Seminary, repræsenterer
sammen med den kendte astrofysiker dr. Hugh
Ross, som er leder af �Reasons to Believe�, det
skabelsessynspunkt, der opererer med en gammel

jord og et gammelt univers. Fra ung-jord-creatio-
nistisk side deltager to kendte repræsenter fra or-
ganisationen �Answers in Genesis�, nemlig organi-
sationens leder dr. Ken Ham og astrofysikeren, dr.
Jason Lisle.

Personligt synes jeg, at det er en spændende og
lærerig debat, som giver en god introduktion til de
to synspunkter og et godt indtryk af styrken i de
argumenter, som fremføres fra de to sider i debat-
ten. Samtidig lykkes det efter min mening for John
Ankerberg med debatten at vise, at spørgsmål om
skabelsens �hvornår� kan diskuteres seriøst og re-
spektfuldt mellem de to grupper af kristne skabel-
sestilhængere, og at der trods uenighederne også
er mange punkter, hvor de to parter kan mødes i
enighed.

�The Great Debate� kan bestilles som dvd/video
eller downloades (mod betaling) fra http://
www.johnankerberg.org.
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Skabelse � men hvornår?


