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Boganmeldelser:

Skabelse og tid
Hugh Ross: Creation and Time er et forsvar
for det synspunkt, at både bibelske og videnskabelige grunde taler for at opfatte universet
som relativt gammelt.
Hugh Ross er kendt i USA både som
astrofysiker og som kristen personlighed, der
forsvarer troen på, at Bibelen er troværdig i
alle henseender. Han er leder af skabelsesbevægelsen Reasons To Believe, som mener,
at universet, jorden, livet, arterne (hver for
sig) og mennesket er skabt. Hugh Ross afviser kategorisk den darwinistiske forklaring på
arternes tilblivelse.
Når det drejer sig om universets oprindelse tilslutter Hugh Ross sig en teori, der kan
minde om Big Bang-teorien, men han forestiller sig ikke, at universet begyndte med en
tilfældig eksplosion, men snarere, at Gud udfoldede universet efter en bestemt plan, som
indebar, at Han faktisk allerede ved begyndelsen (for måske 15 mia. år siden) havde os i
tanke.
Der er ifølge Ross ingen modstrid mellem
Bibelen og god videnskab, men vi skal være
på vagt over for forkerte tolkninger af begge
dele. Forfatteren mener f.eks., at vi bør tolke
skabelsesdagene i 1. Mosebog kap. 1 som perioder, hvis varighed ikke oplyses i teksten.
Peter Øhrstrøm
Hugh Ross: Creation and Time
NavPress 1994
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Creation and time af Van Bebber og Taylor er en grundig og seriøs kritik af Hugh
Ross' bog, Creation and time, om progressiv
skabelse og et gammelt univers. Ross' teori
om progressiv skabelse er vidt udbredt, og
der er god grund til at studere emnet nøje.
Van Bebber og Taylor argumenterer i deres bog for, at daterings-spørgsmålet er meget væsentligt, idet Ross' teori om en gammel jord bl.a. postulerer en meget lang historie med død og ødelæggelse før skabelsen af
Adam og Eva. Van Bebber og Taylor argumenterer for, at dette synspunkt har mange
dybe konsekvenser i forståelsen af syndefaldet og dermed Guds frelsesplan for hele naturen (side 15-24).
Ross er dybt fascineret af Big Bang-teorien, som man imidlertid kan kritisere på forskellig vis. Foruden denne bog kan man i
den forbindelse også henvise til Russells bog
Starlight and time, der fremviser en ung jordkosmologi, der forklarer de store kosmiske
fænomener ganske anderledes end The Big
Bang.
Bent Vogel
Van Bebber og Taylor:
Creation and time
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