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Magasinet NOD om
Ursprung – lika dystert som
sin framsida
”Så gick Kain bort från HERRENS ansikte och bosatte sig i
landet Nod, öster om Eden.” (1 Mos 4:16)

(IX ¦V W¦OIVPMKIR IR VIRXMPPJ¦PPMKLIX EXX
namnet på Dagenhusets teologiska maKEWMR J¸VIOSQQIV M HIR L¦V FMFIPZIV
sen. Men när det handlar om just det här
numret – nr 1-2020 – så är det svårt att
inte göra en association. Teologiskt sett
påstår jag att vad det här numret illusXVIVEV¦VNYWXIXXWXIKFSVXJV§R,)66)27
ansikte när det handlar om respekten
J¸V&MFIPRWSQ+YHW3VH
Temanumrets underrubrik var: VetenÜ¹ÕÃ ¼¼Ø ãÊ¼Ê¢«Ãʃ qØ ăÃÃÜ ¢ãÃÜ
lösning?
Svaret som NOD-redaktionen själva ger
T§ WMR VIXSVMWOE JV§KE ¦V IXX WEQWX¦Q
migt: Vetenskapen.

:MXXRIWF¸VHIX JV§R HI EVXMOIP
J¸VJEXXEVI WSQ FILERHPEHI ¦QRIX ZEV
nämligen ett och samma: Den moderna naturvetenskapen (läs: evolutionsteorin) har svaret på gåtan om vårt urWTVYRKSGLH¦VJ¸VQ§WXIZMERTEWWEZ§V
XISPSKM SGL J¸VWX§IPWI EZ FMFIPXI\XIVRE
H¦VIJXIV
%VXMOPEVRELEVJ¸VJEXXEXWEZJ¸PNERHITIV
soner:
0EVW.SLERWWSRP¦VEVIMVIPMKMSRWǬPS
WSǬ SGL VIPMKMSRWLMWXSVMEZMH%08 %OE
HIQMJ¸VPIHEVWOETSGLXISPSKM MVIFVS

 4IOOE 1IPPIVK§VH XMHMKEVI VIOXSV J¸V
VIFVS XISPSKMWOE L¸KWOSPE RYQIVE
RIYVSOMVYVK LN¦VRJSVWOEVI SGL ¸ZIVP¦
OEVIZMH9RMZIVWMXIXWWNYOLYWIXMVIFVS
7EVE;VMKITV¦WXM&SV§WSGLXIORMWO
HSOXSVMJ]WMO
%RHVIEW 2SVHPERHIV YRMZIVWMXIXWPIO
tor i tros- och livsåskådningsvetenskap
vid Göteborgs universitet
(EZMH(EZEKIXISPSKMIHSOXSVM+EQPE
XIWXEQIRXIXWI\IKIXMOSGLFMFIPJSVWOEVI
%VXMOIPJ¸VJEXXEVREX]GOWLIPX¸ZIVIRWSQ
människans evolutionära ursprung. I
MRKIR EZ EVXMOPEVRE ǬRRW XMPPWX]QQIPWI
XMPP IZSPYXMSRWOVMXMO 1ER EZJ¦VHEV 6MG
LEVH(E[OMRWQIRMRXIJ¸VEXXLERXVSV
T§IZSPYXMSRIRYXERJ¸VEXXLERMRXIXVSV
EXX +YH WX]VHI HIR - JV§KE SQ HIXXE ¦V
JEOXMWOX 6MGLEVH (E[OMRW HIR WSQ ¦V
mest intellektuellt hederlig och konseOZIRX *¸VJEXXEVRE ZMWEV L¦V EXX HI MRXI
kan skilja mellan vad som är evidensbaWIVEXSGLZEHWSQ¦VL]TSXIXMWOELMWXS
riska spekulationer inom evolutionsteorin.
De delar också en nedlåtande
syn på bibliska kreationister och den
litteratur vi producerar och menar att vi
lägger vårt intellekt på hyllan och hinHVEV Q¦RRMWOSV JV§R EXX OSQQE XMPP XVS
på Gud genom att vara kritiska till evoluXMSRIRSGLP¦WE1SWWSQIRJEOXMWO

dokumentation av mänsklighetens tidigaste historia.
Speciellt en av Lars Johanssons
artiklar är mycket illustrativ när det gälPIVEXXZMWET§LYVP§RKW¸OXESGLHMȀYWE
J¸VOPEVMRKEV XISPSKIV Q§WXI XMPPKVMTE J¸V
att omtolka det kristallklara bibelordet i
ljuset av evolutionsteorin.
Detta nummer av Dagenhusets
NOD-magasin illustrerar på ett mycket
X]HPMKX W¦XX HIX WSQ MHEK J¸VIJEPPIV ZEVE
mainstream inom västerländsk teologi
och apologetik. Det mest skrämmande
är ensidigheten. Man tvekar inte en seOYRHEXXJ¸VFMWISGLSQXSPOEFMFIPSVHIX
men skulle inte komma på tanken att
MJV§KEW¦XXEIZSPYXMSRWXISVMR(IX¦VZMHE
re djupt alarmerande att den skapelseteologi som kommit till uttryck i NOD är
den som totalt dominerar svensk teoloKMWOYXFMPHRMRKHIRWSQJSVQEVJVEQXM
HIRWTV¦WXIVTEWXSVIVSGLOVMWXREPIHEVI
överlag. Här behövs det ett radikalt uppvaknande.
7SQR§KSRW§OPSOXJSVQYPIVEXHIX
“Det ögonblick man säger: ‘Vi måste överge
den här teologin för att få världens respekt’,
slutar det med att man sitter där utan vare
sig bibeltro eller världens respekt.”
Recensionen går att läsa i dess helhet på https://genesis.nu/i/artiklar/tidskriften-nod-om-ursprung-recension/ (kortare: krymp.nu/2yG)
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