OMVÄRLDSBEVAKNING

Debatt i
tidningen
Dagen
Kanske tillhör du kategorin Dagenläsare som
följde med i försommarens debatt om evolutionsteorin i kyrkan? Annars följer här en liten
resumé av debatten tillsammans med några
kommentarer från Genesis redaktion.

(IXLIPE F¸VNEHI QIH EXX -RKZEV 2MPWWSR JV§R 7Z¦RKWXE M &PI
kinge skrev en debattartikel 30 april1 där han argumenterade
J¸VEXXIREZERPIHRMRKEVREXMPPEXXYRKEQ¦RRMWOSVP¦QREVXVSR
är det som Ingvar kallar ”det naturalistiska värdesystemet” och
evolutionsteorin som är en integrerad del av det. Med sorg
konstaterade han att idén om teistisk evolution (idén att Gud
skapade oss och allt annat levande genom metoden evolution)
accepterats också ”på vissa bibelskolor i vårt land där våra blivande pastorer och ungdomsledare utbildas”. (Det där var nog
IXXYRHIVWXEXIQIRXJV§R-RKZEVWWMHE7ERRMRKIR¦VRSKWREVE
re den att teistisk evolution utgör regel och inte undantag på
våra bibelskolor och teologiska utbildningar). Ingvar nämnde
även att en amerikansk undersökning visar att evolutionsYRHIVZMWRMRKIR¦VIRJVEQXV¦HERHISVWEOXMPPEXXYRKEZY\RE
lämnar både kyrkan och tron på Gud. Hans recept är att våra
YRKHSQEV M WX¦PPIX Q§WXI J§L¸VE EXX &MFIPRW +YH ¦V YRHVIRW
Gud som skapar genom sitt Ord.

:IGOERH¦VT§ QEN VITPMOIVEHIJSVWOEVISGLXIS
loger2WSQQIREHIEXXHIXXZ¦VXSQǄ¦VHEKWJ¸VOVMWXIRLIXIR
EXXMRXEIXXQIVQSKIXSGLVIǭIOXIVEXJ¸VL§PPRMRKWW¦XXXMPPHIWWE
JV§KSVǄSGLEXXHIX¦VǄSERWZEVMKXEZO]VOEREXXMRXIKIYRKEƾ
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och vuxna – teologiska redskap att integrera ett evolutionärt
TIVWTIOXMZT§Z¦VPHIRQIHWMROVMWXREXVSǄ(IZEVREHIJ¸VIR
FSOWXEZPMKP¦WRMRKEZHIJ¸VWXEOETMXPIRM1SWIFSOIRH¦VJ¸VEXX
HIXJ§VYRKHSQEVREEXXXVSEXXǄOVMWXIRXVSMRXI¦VMRXIPPIOXYIPPX
hållbar”, och hänvisade till en annan amerikansk undersökning som visat att en stor andel ungdomar lämnar kyrkan på
grund av att den är ”anti-vetenskaplig”. Man pekade vidare på
O]VOSJ¦HIVRE%YKYWXMRYWSGL8LSQEWEZ%UYMRSH¦VHIRWI
REVIFIXVEOXEHIREXYVIRWSQWN¦PZWOETERHIH¦VJ¸VEXX+YHIR
PMKXLSRSQZEPXEXXK¸VEHIRW§HER7SQI\IQTIPJV§RQSHIVR
XMHP]JXIQERJVEQ*EVEHE]-RWXMXYXIJSV7GMIRGIERH6IPMKMSR
och Francis Collins organisation BioLogos som båda propageVEVJ¸VXIMWXMWOIZSPYXMSRMWQ7SQWPYXOP¦QOSRWXEXIVEHIWOVM
FIRXIVRE EXX JSVXFMPHRMRK EZZ§VE J¸VOYRREVI SQ IZSPYXMSRIR
SGLEXXJV¦QNEHIRXIMWXMWOEIZSPYXMSRIRT§FMFIPWOSPSVSGLER
dra kristna sammanhang handlar om ”pastoralt ansvar och om
VIWTIOXJ¸VWERRMRKIRǄ

QENWOVIZJ¸VIRMRKIR+IRIWMWSVHJ¸VERHIXMPPWEQ
mans med en rad välrenommerade naturvetare och teologer
IXXWZEVT§HIJSVWOEVRESGLXISPSKIVREWVITPMO3 De manaHIXMPPǄJ¸VWMOXMKLIXR¦VHIXK¦PPIVEXXP§XEHEKIRWZIXIRWOETW

modeller överordnas vår bibeltolkning och därmed teologi – i
all synnerhet när de kräver radikala omtolkningar av Bibelns
X]HPMKE YXWEKSV (IX ǬRRW ERPIHRMRK EXX T§QMRRE SQ HIX FI
ZMRKEHI XEPIW¦XXIX ǁ(IR WSQ KMJXIV WMK QIH XMHWERHER FPMV
snabbt änka.’” De pekade på den kritik mot de klassiska evoluXMSRWQIOERMWQIVRE WSQ MHEK JVEQJ¸VW EZ IZSPYXMSRWFMSPSKIV
WN¦PZESGLOSRWXEXIVEHIEXXHIXH¦VJ¸V¦VJIPXMHJ¸VOVMWXREEXX
anamma teistisk evolutionism. De betonade även det ironiska
MEXXTVSTEKIVEJ¸VQIVIZSPYXMSRWXISVMMOVMWXREWEQQERLERK
när teorin redan idag predikas som en vetenskaplig sanning
ZMHHIǭIWXEFMFIPWOSPSVSGLXISPSKMWOEYXFMPHRMRKEV8Z¦VXSQ
WOVIZQER¦VHIXW§EXXIPIZIVSGLJ¸VOYRREVIMWX¦PPIXFIL¸
ZIVTVIWIRXIVEWǭIVTIVWTIOXMZ¦RHIXXIMWXMWOIZSPYXMSRMWXMW
OESGLL¦RZMWEHIXMPPFSOIRǄ*]VEOVMWXREHMWOYXIVEVWOETIPWI
SGLIZSPYXMSRǄ %TSPSKME WSQIRKSHWXEVXTYROXJ¸VIR
JSVXWEXXHMEPSK4(IIJXIVP]WXIIRSFIVSIRHIYRHIVW¸ORMRKSQ
WO¦PIRXMPPZEVJ¸VYRKEP¦QREVXVSRSGLEZWPYXEHIQIHOSRWXE
terandet att ”våra barn och unga behöver utrustas med redWOETEXXWOMPNEQIPPERZEHWSQ¦VJEOXESGLWTIOYPEXMSRMHIR
evolutionära berättelsen, med kännedom om vetenskapens
FIKV¦RWRMRKEVSGLQIHIRJEWXSGLZ¦PKVYRHEHXVST§&MFIPRW
XMPPJ¸VPMXPMKLIXǄSGLXVSRT§QMVEOPIVREW+YH
I sitt svar 26/5 replikerade5 de 18 med att hänvisa till
den vetenskapliga konsensusen om allt livs gemensamma urWTVYRKSGLNSVHIRWSGLYRMZIVWYQWL¸KE§PHIV(IJ¸VSVHEHI
IRǄWEQZIVOERWQSHIPPǄMWX¦PPIXJ¸VIRǄOSROYVVIRWQSHIPPǄQIP
lan tro och vetenskap och upprepade sin tes att bibeltolkningen
måste integreras med vad modern naturvetenskap säger. De anW§K EXXZ§VX J¸VL§PPRMRKWW¦XX ¦VPMOX]HMKX QIH EXX ǄW¦KE RIN XMPP
vetenskapen eller ignorera den”.
Tyvärr tillät inte Dagens debattriktlinjer någon ytterPMKEVI VITPMO QIR LEHI Q¸NPMKLIXIR JYRRMXW WOYPPI ZM REXYV
ligtvis ha hävdat det grundlösa i en sådan beskyllning. Vi hade
påtalat misstaget de 18 begår när de hanterar begreppen vetenskap och evolution som om de vore synonyma. Det är nämligen bara då som evolutionskritik kan misstolkas som vetenWOETWOVMXMO:MWOYPPI¦ZIRLERSXIVEXEXXHIREZHIQJ¸VIWPEKRE
ǄWEQZIVOERWQSHIPPIRǄVMWOIVEVEXXFPMQSXW¦KIPWIJYPPIJXIVWSQ
den tvingar till godtyckliga bedömningar om vilka av Bibelns
mirakel som ska anses trovärdiga och vilka som ”måste” vara
uppdiktade; i synnerhet då ”etablerad vetenskap” knappast går
EXXERZ¦RHEWSQRSVQIJXIVWSQWIOYP¦VZIXIRWOETMRXIIVO¦R
ner mirakel över huvud taget.

-WX¦PPIXǬGO-RKZEV2MPWWSRRYXMPPJ¦PPIEXXJVEQJ¸VEWMR
WEQQERJEXXERHIWPYXVITPMO6 där han bland annat konstaterade att ”[det inte är] ett dugg konstigt om ateister är angelägna

SQEXXL§PPEJEWXZMHIRIZSPYXMSR¦VW]RT§WOETIPWIR¦ZIRSQ
R]EJSVWORMRKWV¸RZMWEVT§HIWWWXSVEFVMWXIV(ILEVMRKIXZEP
+YHǬRRWNYMRXI1IRHIXWSQJ¸VZ§REVQMK¦VEXXW§Q§RKE
kristna gör det. Och inte nog med det – man vill inte ens att
ERHVEEPXIVREXMZWOEJ§HMWOYXIVEWMZ§VEO]VOSV:EVR§KSRWXERW
ska våra ungdomar då kunna göra det? I skolan är det ju inte
XMPP§XIXǄ,EROSRWXEXIVEVWIHEREXXǄ?KASHZIXIRWOETYXK§VJV§R
EXXZ§VOYRWOET¦VFVMWXJ¦PPMKSGLEPPXVSZ¦VHMKZIXIRWOETZ¦P
komnar kritisk granskning” och att det är ”problematiskt att
de 18 skribenterna motsätter sig en allsidig dialog om biblisk
WOETIPWIW]R SGL IXXOVMXMWOX J¸VL§PPRMRKWW¦XX XMPP HIR WIOYP¦VE
berättelsen om vårt ursprung”.

3GL QIH HIXZEV HIFEXXIR ¸ZIV J¸V HIRL¦V K§RKIR
7YQQEWYQQEVYQ(IXFPMV¦RRYIRK§RKYTTIRFEVXEXXJ¸
reställningen om livets gemensamma evolutionära ursprung
SGLH¦VQIH¦ZIRNSVHIRWL¸KE§PHIV XEWJ¸VW§KMZIREZQ§RKE
OVMWXREMHEKEXXHIKNSVXWRSVQIVERHIJ¸VLYVZMWOEXSPOESGL
J¸VWX§Z§V&MFIP3ZMPNEREXXJ¸VL§PPEWMKOVMXMWOXXMPPIZSPYXMSRW
XISVMRPIHIVSJV§ROSQPMKIRHMX(IRL¦VHIFEXXIRQ§WXIJSVX
sätta och trenden med den teistiska evolutionens ökande inǭ]XERHI MZ§VEO]VOSV FIQ¸XEW SGL FV]XEW ƾ J¸V FEVRIRW SGL
YRKHSQEVREWWOYPP3GLMRXIQMRWXJ¸VWERRMRKIRWWOYPP

/Redaktionen

NOTER:
1. https://www.dagen.se/debatt/2021/04/30/evolutionsteorin-le
der-unga-bort-fran-tron/ (kortare: krymp.nu/2OQ)
2. https://www.dagen.se/debatt/2021/05/07/ett-svek-om-unga-inte-far-larasig-att-kristen-tro-ar- forenlig-med-vetenskap/ (kortare: krymp.nu/2OR)
3. https://www.dagen.se/debatt/2021/05/18/vetenskapen-har-begransning
ar-lar-unga-skilja-pa- fakta-och-spekulation-om-evolutionsteorin/
(kortare: krymp.nu/2OS)
4. Vi kunde ha betonat det anmärkningsvärda i att de 18 valde att inte ens
nämna denna bok, trots att två av de fyra författarna till den fanns med som
undertecknare (Lars Gunther och Sebastian Ibstedt), men vi valde att inte
göra det. Det förefaller uppenbart att ledande gestalter inom dagens svenska
teologi vill förtiga det kreationistiska alternativet.
5. https://www.dagen.se/debatt/2021/05/26/fortroendekris-for-unga-nar-pas
torns-ord-motsager- vetenskapen/ (kortare: krymp.nu/2OT)
6. https://www.dagen.se/debatt/2021/06/04/bara-guds-ord-och-anden-gersanna-svar/ (kortare: krymp.nu/2OU)
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