Teologi och evolution
Detta temanummer av Svensk Teologisk Kvartalskrift behandlar teologiska
reflexioner i relation till den evolutionsforståelse som har sitt primära ursprung i
Charles Darwins skrifter. Om teologi ska förstås just som reflexion över den
kristna trostraditionen utifrån rådande verklighetsförståelse, så har väl ingen för
ändring av vår förståelse av verkligheten utsatt teologin för större utmaningar än
den som handlar om evolutionen. Därför känns det både angeläget och glädjande
att kunna erbjuda ett temanummer om dessa frågeställningar.
Den främsta anledningen till att detta temanummer utkommer just nu är att
professor Ted Peters i maj månad 2007 promoverades till teologie hedersdoktor
vid Lunds universitet. Utmärkelsen var ett uttryck för det kreativa samarbete som
professor Peters haft med CTR (Centrum för teologi och religionsvetenskap vid
Lunds universitet) och inte minst med docent Ulf Görman. Peters bidrag, som
utgörs av en utvidgad version av denföreläsning han höll i samband med promo
tionen, berör frågan hur vår förståelse av evolutionen påverkar «det ondas pro
blem» och behovet av en korsets teologi.
Men det finns fler anledningar till att detta temanummer blivit både möjligt
och önskvärt. Antje Jackelén har återvänt till Lund som biskop vid Lunds stift.
Hon kommer närmast från USA, där hon var professor vid Lutheran School of
Theology in Chicago med specialinriktning på relationen mellan naturvetenskap
och religion. Hon behandlar i sin artikel begreppet «emergens» (oförutsägbar,
gränsöverskridande diskontinuitet) som en utmaning och inspiration för den teo
logiska reflexionen.
Vår tredje artikelförfattare är professor Holsten Fagerberg, Uppsala. Genom
den publiceringen får STK möjlighet att peka på det värdefulla bidrag till «teo
logi och evolution» som kommer från uppsalateologer. Hans artikel behandlar
den ordning och riktning mot liv som vi kan iaktta inom evolutionen och som
han kallar «den undanträngda frågan». Fagerberg var själv utgivare och förfat
tare, tillsammans med flera andra, till Den dolde artisten. Om darwinism, skapelsetro, mening och slump (Norma förlag, 2003). Från Uppsala kommer också
Gud & Darwin — känner de varandra? Ett bioteologiskt samtal (Verbum förlag,
2005) av Carl Reinhold Bråkenhielm och Torbjörn Fagerström, den förre profes
sor i tros- och lisåskådningsvetenskap och den senare professor i teoretisk eko
logi. Dessa två böcker utgör det bästa och lättast tillgängliga sättet att skaffa sig
en bred teologisk allmänbildning på området. Vi inom redaktionen för STK hop
pas att detta temanummer ska inspirera till fortsatta och fördjupade studier kring
frågan om evolution och teologi.
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