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Inledning
1.1 Bakgrund
Idag talas det ofta om sekulära och religiösa livsåskådningar. Många gör misstaget att de tror att en 

sekulär livsåskådning är synonymt med en vetenskaplig livsåskådning. Detta skapar en missvisande 

bild av att det man har att välja mellan är antingen att omfatta en vetenskaplig livsåskådning eller en 

religiös  sådan.  Missförståndet  tycks  härstamma  från  att  många  sätter  ett  likhetstecken  mellan 

vetenskap och scientism. Detta skapar illusionen av att vetenskapen har bevisat att allt i universum 

går att reducera till energi och materia. Det bör därför poängteras att vetenskapen som sådan inte 

har som uppgift att förse oss med en livsåskådning, det råkar bara vara så att energi och materia är  

fenomen vi kan undersöka empiriskt medan Gud inte är det. Vetenskapens primära uppgift är att 

svara  på  "hur-frågor"  och  inte  på  "varför-frågor" –  även  om  de  ibland  överlappar  varandra. 

Föreställningen att vetenskap och religion står i ett motsatsförhållande till varandra är således en 

generaliserade fördom. 

En man som under det senaste decenniet har arbetat aktivt med att slå hål på denna fördom 

är den katolske teologen och religionsfilosofen John Haught. Haughts systematiska teologi präglas 

av  inslag  från  det  naturvetenskapliga  fältet.  I  synnerhet  är  Haughts  naturvetenskapliga  intresse 

inriktat mot evolutionsläran som spelar en avgörande roll i hans verk God after Darwin (1999) och 

Deeper than Darwin  (2004). Tillsammans utgör båda dessa verk grundstommen i denna uppsats 

som ämnar att pröva rimligheten hos en livsåskådning som baseras på både tro och förnuft.

1.2 Syfte och frågeställningar
Under den senaste tiden har en hätsk debatt pågått i media, inte minst i England, huruvida det är  

rationellt eller inte att omfatta en religiös tro i den darwinistiska vetenskapens efterföljd.

Jag vill med denna uppsats redogöra för varför jag anser att det rent principiellt inte finns ett 

motsatsförhållande  mellan  vetenskap  och  religion.  Detta  vill  jag  göra  därför  att  jag  anser  att  

religionen är en viktig meningsskapande aktör i människors liv samt för att jag tror att ett samspel 

mellan  religion  och  vetenskap  kan  berika  vår  världsåskådning.  Generellt  vill  jag  behandla 

kristendomens förhållande till evolutionsläran, men eftersom kristenheten är splittrad och består av 

en mängd olika kyrkor kommer jag, för enkelhetens skull, att begränsa mig till den katolska kyrkan 

som både Haught och jag själv tillhör. Haughts verk  God after Darwin  och Deeper than Darwin 

representerar båda en ansats till en livsåskådning som förenar evolutionsläran med katolsk teologi. 

Min  fråga  lyder  som  följer:  Är  Haughts  försök  att  förena  evolutionslära  och  katolsk  teologi  
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hållbar?

1.3 Material 
Min analys kommer att ha sin utgångspunkt i två verk av John F. Haught; God after Darwin (1999) 

och  Deeper  than  Darwin  (2004).  Haught  är  en  romersk-katolsk  teolog  som  är  aktiv  vid 

Georgetown. Hans systematiska teologi är inkluderande till sin karaktär och behandlar således hur 

vetenskapliga  upptäckter  inom biologin,  kosmologin  och  ekologin  förhåller  sig  till  religionens 

innehåll. Båda dessa verk redogör för hur ett bejakande av samspelet mellan religion och vetenskap, 

i första hand mellan kristen tro och evolutionsläran, kan berika vår förståelse av omvärlden. 

För att kunna bearbeta Haughts syn på relationen mellan vetenskap och religion utförligare 

kommer  jag  att  använda  mig  av  texter  skrivna  av  Mikael  Stenmark,  som  är  professor  i 

religionsfilosofi  vid  Uppsala  universitet.  Stenmarks  verk  How to  Relate  Science  and  Religion  

(2004) samt hans text ”Kan religiös tro vara rationell?”, som är hämtad ifrån boken Att undervisa 

om religion och vetenskap (2012), behandlar båda detta ämne. Vidare kommer jag även att utgå från 

följande artiklar från ovan nämnda verk; ”Religion och vetenskap i historia och samtid” av Ulf 

Jonsson (professor i religionsfilosofi vid Newmaninstitutet i Uppsala), samt ”Om religiös respektive 

vetenskaplig  fundamentalism”  av  Anne  L.  C.  Runehov  (docent  i  religionsfilosofi  aktiv  vid 

Köpenhamns universitet).  

Till  min  metod  har  jag  hämtat  inspiration  från  Carl-Henric  Grenholms  verk  Att  förstå  

religion  –  metoder  för  teologisk  forskning (2006).  Grenholm  är  professor  i  etik  vid  Uppsala 

universitetet. Slutligen kommer jag, när behov uppstår att hänvisa till den katolska tron, att använda 

mig av Katolska kyrkans katekes (2010). Detta verk, som är bestående av över 2 800 paragrafer, har 

skapats för att bidra med djupgående svar gällande den katolska läran.

1.4 Tidigare forskning 
Jag  har  inte  hittat  någon  tidigare  forskning  som  utför  en  rimlighetsprövning  på  Haughts 

evolutionsteologi.  Förmodligen beror detta på att  Haught inte är en ”pionjär” på området kring 

förhållandet mellan religion och naturvetenskap. Vad Haught bidrar med är inga specifikt ”nya” 

tankegångar, även om hans betoning och uttryckssätt är unikt, snarare är det hans paketering av 

ämnet  med referenser  till  dagens samtid och med en  extra  tyngd på  moraliska och ekologiska 

perspektiv som gör honom aktuell. Det är därför olyckligt att denna uppsats inte behandlar hans 

senaste bok,  Making sense of evolution : Darwin, God, and the drama of life (2010). Detta beror 

helt enkelt på att den var betydligt svårare att införskaffa än de andra verken. Det kan däremot vara 
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av intresse att nämna några av de mest relevanta pionjärerna inom ämnesområdet som, likt Haught, 

förespråkar en dialog mellan religion och vetenskap. 

Den franske jesuiten, filosofen och palentologen Pierre Teilhard de Chardin (1881 – 1955) är 

formodligen en av Haughts främsta influenser inom ämnesområdet. Telhard mest känd för att ha 

aktualiserat  ämnesområdet  via sina verk  Le Phénomène Humain (1955) och  The Divine Milieu  

(1960). Teilhard observerade att universum är uppbyggt på ett sådant sätt att allting, trots att det 

orsakas av slumpmässiga processer, rör sig mot en ökad komplexitet och att livet på jorden gradvis 

ökar sin medvetenhet om sig själv och sin omvärld. Teilhard kritiserade också den med honom 

samtida teologiska reflektionen, som ofta utgick från Aristoteles genom Aquino, för att den allt för 

starkt betonade Gud som den första orsak som skapade världen från det förflutna (a retro). Istället, 

föreslog  Teilhard,  bör  man  betrakta  Gud  som en  kraft  som lockar  hela  skapelsen  till  sig  från 

"framtiden" (ab ante).1 

Ian  Barbour  (1923-2013),  doktorand  i  fysik  vid  University  of  Chicago,  har  varit  en 

nyckelfigur i främjandet av utbytet mellan teologi och naturvetenskap. Hans verk Issues in Science  

and Religion (1966) blev startskottet för en ny epok inom ämnesområdet. Barbour lyfter fram fyra 

förhållningssätt  man  kan  anta  vid  en  diskussion  kring  religion  och  naturvetenskap: 

konfliktmodellen,  oberoendemodellen,  dialogmodellen  och  integrationsmodellen.  Vilken  modell 

man använder sig av påverkar således vilket resultat man kommer fram till. Själv förespråkade han 

integration-  och  dialogsmodellen.  Likt  Haught  använder  sig  Barbour  av  evolutionsläran  i  sina 

resonemang. Lite kortfattat förespråkade Barbour en världsbild där evolutionsprocessen påverkas av 

Gud men där Guds makt är begränsad – vilket för honom förklarar varför evolutionen skapat så 

mycket meningslöst lidande.2

Arthur  Peacocke  (1924  –  2006)  doktorerade  i  kemi  vid  universitetet  i  Oxford  där  han 

specialiserade sig på molekylärbiologi.  Vad gäller  dialogen mellan religion och vetenskap finns 

hans främsta bidrag publicerade i boken Creation and the world of science. Han förespråkade en 

kritisk realism, dvs tanken att verkligheten existerar oberoende av människans medvetande och att 

denna verklighet kan beskrivas av vårt språk. Vidare menade han att trots att både religionen och 

vetenskapen ibland använder sig av metaforer för att beskriva verkligheten så är verkligheten inte 

bara en mänsklig tanke-konstruktion.3

Även John Polkinghorne (f. 1930), präst i den anglikanska kyrkan och professor i fysik vid 

Cambridge, är en nyckelfigur kring diskussionen om förhållandet mellan religion och vetenskap. 

Polkinghorne söker att finna kunskap om Gud genom att reflektera över världens beskaffenhet. Han 

1 Haught 2000, s 81
2 Johnsson 2008, s 101f
3 Johnsson 2008, s 102f
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menar, likt Haught, att det är rimligare att en intelligent orsak står bakom universums struktur än att 

den skulle ha uppstått genom en slump.4

1.5 Teori 
Innan vi gör ett djupdyk i själva huvudfrågan måste vi först fastställa om det är möjligt att föra en  

dialog mellan religion och vetenskap över huvud taget. Vidare måste vi också fastställa om en sådan 

dialog  är  önskvärd,  för  om tron  på Gud vore  irrationell  så  vore en dialog mellan  religion  och 

vetenskap  överflödig.  Slutligen  måste  vi  även  redogöra  för  om  religionen  är  öppen  för 

vetenskapliga influenser – i det här fallet huruvida den katolska kyrkan menar att det är godtagbart 

att bejaka evolutionsläran eller inte.

Föreställningen om att religion och vetenskap står i ett motsatsförhållande till varandra kan 

sägas härstamma från en otydlighet i vad begreppen ”vetenskap” respektive ”religion” verkligen 

står för. Av denna anledning följer en kort summering av innehållet i begreppet religion samt en 

historisk överblick av naturvetenskapliga grundinställningar.

Religion har alltid funnits som en del av den mänskliga kulturen, man kan således konstatera 

att det är ett allmänmänskligt fenomen. Dock är detta fenomen svårdefinierat. Lite generaliserande 

kan man hävda att religion är en uppsättning trosövertygelser som utgör en tolkningsram utifrån 

vilken människan tolkar och värderar sin omgivning. På så sätt kan religionen bidra med etiska och 

moraliska värderingar som påverkar individer och gruppers handlande. Det är vanligt att man gör en 

uppdelning mellan funktionella och substantiella religionsdefinitioner.  De funktionella definierar 

religion i termer av existentiella, sociala och psykologiska funktioner som på olika sätt fungerar 

som en hjälp mot meningslösheten.5 Substantiella religionsdefinitioner definierar istället i termer av 

det "typiska innehållet", alltså vad det är man tror på (exempelvis Gud), vilka handlingar och riter  

man utför osv. 

Vanligtvis förknippar vi religion med en tro på en eller  flera gudar. Men tro i sig är ett  

ganska vagt begrepp. Ulf Jonsson tar i sin text, "Religion och vetenskap i historia och samtid", upp 

tre olika typer av tro; kognitiv tro, fiduciell tro och testimoniell tro. Den kognitiva tron handlar om 

försanthållanden; "Jag vet att min katt är svart". Den fiduciella tron handlar om tillit och förtroende; 

"Jag litar på att min katt inte rymmer om jag släpper ut henne". Den testimoniella tron bygger på 

information vi har övertagit från andra; "Jag läste i tidningen att en svart katt har blivit överkörd".  

Jonsson menar att religiös tro ofta består av alla tre trosformerna, alltså både av "känslor av tillit 

och övertygelser av vad som är sant".6

4 Johnsson 2008, s 103
5 Jonsson 2012, s 27
6 Jonsson 2012, s 28
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Vetenskap är nästan lika besvärlig att definiera. Det är vanligt att man gör en distinktion 

mellan naturvetenskap, som ägnar sig åt att förklara naturliga fenomen, med humanvetenskap som 

försöker förstå mänskliga fenomen.7 Då denna uppsats behandlar relationen mellan kristen tro och 

evolutionsläran räcker det således med att avgränsa undersökningsområdet till att endast behandla 

naturvetenskapen i denna del. 

Aristoteles  kan  sägas  vara  den  förste  som  försökte  ge  "en  fullständig  och  systematisk 

förklaring av tingen med hänvisning till deras orsaker".8 Aristoteles räknade med fyra orsaker till 

varje ting varav den fjärde orsaken, ändamålsorsaken, berörde vilket ändamål eller syfte ett ting 

hade. Han delade även in ἐπιστήμη (episteme), alltså vetenskapen, i tre kategorier; logik, metafysik 

och naturfilosofi.9  Det vi idag kallar naturvetenskap började först ta form under 1500- och 1600-

talet.  Denna  nya  vetenskap  kännetecknades  av  systematiskt  genomförbara  experiment  och 

empiriska observationer. Det nya vetenskapsidealet lämnade, till skillnad från Aristoteles, idén om 

Gud eller en trancendent verklighet utanför det vetenskapliga fältet. Man utgick alltså inte längre 

från att naturen var ändamålsenligt inrättad. I och med att Gud inte längre fick stå som en förklaring 

till empiriskt observerbara fenomen blev vetenskapen metodologiskt agnostisk - man arbetade "som 

om Gud inte fanns”.10 Idealforskaren skulle även vara helt värdemässigt neutral och objektiv i sin 

forskning. 

Det var först under andra halvan av 1900-talet som man på allvar började fundera över om 

det vetenskapliga idealet om objektivitet och värdemässig neutralitet verkligen gick att leva upp till: 

"inte heller vetenskapen lever i ett metafysiskt och värdemässigt vakuum. Även forskare är barn av 

sin tid,  och all  forskning bedrivs inom ramen för  en världsbild och under  bestämda kulturella, 

sociala och ekonomiska förutsättningar. Vilka frågor som över huvud taget anses vara viktiga att 

forska om är beroende av ens värderingar och världsbild."11

Att religion och vetenskap med jämna mellanrum hamnar i konflikt med varandra har oftast 

handlat  om  att  trons  innehåll  har  hamnat  i  konflikt  med  vetenskapens  upptäckter.  Att  sådana 

konflikter, alltså motsättningar, överhuvud taget kan äga rum tyder på att religion och vetenskap 

ibland behandlar samma ämne. Det är sällan tal om någon ”konflikt” dem emellan när de behandlar 

olika ämnen som inte berör varandra: "Av det följer att det är lika orimligt att utgå från att religion 

och vetenskap med nödvändighet behöver stå i konflikt med varandra, som det är att utgå från att de 

aldrig skulle kunna göra det."12

7 Jonsson 2012, s 30
8 Jonsson 2012, s 30
9 Jonsson 2012, s 30f
10 Jonsson 2012, s 33
11 Jonsson 2012, s 34
12 Jonsson 2012, s 36
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Det kan tänkas att en dialog mellan religion och vetenskap även kan vara gynnsam för båda 

parter. Ett sådant exempel hämtar Jonsson från den brittiske matematikern och filosofen Alfred N. 

Whitehead (1861-1947).  Han menar att  all  vetenskaplig verksamhet  bygger  på förvetenskapliga 

(metafysiska) antaganden, exempelvis att världen är uppbyggd på ett ordnat och alltid regelbundet 

sätt,  att  människan  är  förnuftig  nog  att  kunna  begripa  världen  och  att  vi  kan  lita  på  våra 

sinnesintryck. Alla dessa antaganden är omöjliga att bevisa trots att de utgör en grundpelare i det 

naturvetenskapliga projektet.  Dessa tre antaganden kan sägas härstamma från den judisk-kristna 

världsbilden: "Om man tror att världen har en medveten, förnuftig skapare ligger det nära till hands 

att anta att världen är förnuftigt strukturerad och begriplig."13 Vetenskapen har alltså med hjälp av 

religionen fått en utgångspunkt att ta ansatser ifrån och religiösa har med hjälp av vetenskapen fått 

sin bild av en begriplig värld stärkt. Religion och vetenskap kan alltså ha ett gynnsamt ömsesidigt 

förhållande. 

För att det ska kunna vara rimligt att förena en kristen tro med evolutionsläran måste man 

först  fastslå  om  det  är  rationellt  av  omfatta  en  religiös  tro  över  huvud  taget.  När  det  gäller 

gudsfrågan menar Mikael Stenmark att vi bör skilja mellan påståendet att Gud finns, eller inte finns, 

och påståendet att det är rationellt betingat att tro att Gud finns, eller inte finns. I det första fallet är 

det tal om kunskapsanspråk medan det i det andra fallet är tal om rationalitetsanspråk.14 

Stenmark, likt Jonsson, talar också om den fiduciella tron. Han menar att man kan känna 

fiduciell tro, alltså tillit, gentemot vetenskapen på samma sätt som man kan göra det till någon Gud.  

Vetenskapen  står  då  som  ett  fundament  i  ens  livsåskådning.  Detta  förhållningssätt  kallas  för 

scientism.15 

Filosofen Daniel Dennet gör en åtskillnad mellan vad han kallar en ”Mind-first view” och en 

”Matter-first view”.  Medvetande-först-synsättet, alltså tanken att ett medvetande existerade innan 

universums tillblivelse, är benämningen på den metafysik som som står som grund för teismen. 

Materia-först-synsättet är det metafysiska antagandet att inget medvetande kan existera oberoende 

av materia och är alltså grunden till naturalistisk scientism (som per definition även förespråkar 

ateism).16 Den största delen av religionskritiken utgörs just av naturalistisk scientism, det kan därför 

vara av intresse att  gräva lite  djupare i  dess tankegångar.  Ateister som förespråkar  naturalistisk 

scientism kan ofta påträffas argumentera mot en teistisk livsåskådning på följande sätt:

1, Ingenting vi kan observera i universum talar för Guds existens.

13 Jonsson 2012, s 39f
14 Stenmark 2012, s 101
15 Stenmark 2012, s 102
16 Stenmark 2012, s 100
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2, Alltså existerar inte Gud.

Stenmark menar att argumentationen är ologisk. Även om premissen (1) vore sann så följer inte 

slutsats (2) logiskt ur premissen (1). För att göra detta ännu tydligare föreslår han att man kan man 

byta ut Gud mot något annat som kan tänkas existera som vi ännu inte har bevis för.17 Man kan då 

tänka sig följande modell:

1, Ingenting vi kan observera i universum talar för att det existerar intelligent liv någon annanstans 

än på jorden.

2, Alltså existerar det inte intelligent liv någon annanstans än på jorden.

Det vore mer logiskt att anta att en agnostisk slutsats i stil med: "Alltså vet vi inte om det existerar  

intelligent  liv  någon  annanstans  än  på  jorden".18 Den  rationella  hållningen  till  gudsfrågan  bör 

således vara av agnostisk karaktär. Men detta gäller endast om man redan har accepterat 1, alltså 

premissen. Det finns människor som inte skulle hålla med om premissen. Det skulle exempelvis 

vara mycket svårt att övertala en religiös mystiker eller någon som anser sig ha erfarit Gud att 

ingenting i  universum talar för Guds existens. Dessutom finns det många som menar att det faktum 

att universum tycks vara finstämt för utvecklingen av liv är ett tecken på att ett medvetande ligger 

bakom universums tillblivelse. Genom Stenmarks exempel kan det nu konstateras att det kan vara 

rationellt att anta en religiös övertygelse.

För  att  en  dialog  mellan  religion  och  vetenskap  ska  vara  möjlig  krävs  alltså  ett 

avståndstagande från en scientistisk hållning till  vetenskapen.  Av lika stor vikt  är  även att  den 

religiösa sidan avstår från en fundamentalistisk hållning. Följande resonemang kommer att visa att 

dessa båda förhållningssätt ligger betydligt närmare varandra än vad många anar.

Fundamentalism är ett begrepp som i vanliga fall betecknar starkt konservativa och ibland 

militanta religiösa strömningar eller grupper. Dessa grupper strävar efter att forma världen efter var 

de anser är Guds vilja med världen. Ofta utgår deras resonemang från en bokstavlig tolkning av en 

eller  flera  religiösa  urkunder.  En  följd  av  detta  blir  då  att  religiös  fundamentalism  ofta  tar 

ställningstagande  emot  vetenskapliga  upptäckter  som  strider  mot  den  religiösa  urkunden. 

Kontrasten blir  som tydligast  när  Genesis skapelseberättelse används som ett  naturvetenskapligt 

alternativ till  evolutionsläran. Med  evolution menas den  process av små successiva förändringar 

som  levande  organismer  genomgår  där  gynnsamma  ärftliga  egenskaper,  genom  gener,  för 

17 Stenmark 2012, s 106
18 Stenmark 2012, s 106f
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överlevnad och reproduktion går vidare till nästa generation. Evolutionsläran förklarar därmed hur 

den mångfald av arter vi ser idag uppkommit genom en enorm tidsspann. Fundamentalister som 

läser Genesis som en naturvetenskaplig utläggning av arternas uppkomst tvingas av sin egen logik 

att  förkasta  evolutionsläran då den ger oss en helt  annan förklaring.  Kristna fundamentalistiska 

åsikter beskriver Anne L. C. Runehov på följande vis:

1,  Om allt  i,  eller  delar  av,  Bibeln  är  sant/sanna  så  är  evolutionsteorin  och  Big  Bang-teorin 

fullständigt eller delvis falsk.

2, Allt i Bibeln är sant.

3, Alltså är evolutionsteorin och Big Bang-teorin fullständigt eller delvis falska. 19

Anne L. C. Runehov menar att begreppet fundamentalism även kan appliceras på vetenskapliga och 

politisk-ideologiska  rörelser.  Scientism,  menar  Runehov,  är  ett  exempel  på  vetenskaplig 

fundamentalism.20 En allomfattande scientism kännetecknas generellt av överambitiösa anspråk på 

vad vetenskapen kan uppnå. Scientistiska fundamentalistiska åsikter beskriver Runehov på följande 

vis:

1, Om naturvetenskapen är sann så är religion (och allt som har att göra med religion) falsk.

2, Vetenskapen är sann.

3, Alltså är religion (och allt som har att göra med religion) falsk.21

Runehov menar att scientister, såsom Richard Dawkins, "avviker från det vetenskapliga projektet." 

Detta därför att  de försöker få dess egna vetenskapliga metoder och perspektiv att tillämpas på 

områden där de inte är önskvärda.22 Detta brukar kallas för vetenskaplig expansionism: 

Dawkins går så långt att han menar att evolutionsteorin kommer att visa sig vara ”the theory of everything”  

(allomfattande teorin).  [...]  Hans idé är att universum (eller multiuniversum) uppstår genom mutation och 

urval. Hans teori är dock långt ifrån accepterad av fysikerna. Det är i princip bara Dawkins som ser en fördel  

med denna spekulativa kosmologi.23 

I exemplet ovan är det alltså en biolog som gör intrång på fysikens område. Ett större problem är 

19 Runehov 2012, s 114
20 Runehov 2012, s 113f
21 Runehov 2012, s 129f
22 Runehov 2012, s 132
23 Runehov 2012, s 133

8



dock när scientister försöker förklara sociologiska, filosofiska, teologiska och etiska problem med 

enbart naturvetenskapliga metoder.  Haught talar också om fundamentalism i sin bok Deeper than 

Darwin  (2003). Haught föredrar dock att använda begreppet "litteralism" eftersom han menar att 

scientister har en bokstavlig "läsning" av naturen på samma sätt som kreationister har en bokstavlig 

läsning av Bibeln.24

Religiös tro som inte är fundamentalistisk till sitt väsen kan alltså bejaka evolutionsläran 

utan något större problem. Är då den katolska traditionen öppen för ett  sådant bejakande? I en 

organisation  bestående av  ca  1.2 miljarder  människor  är  det  svårt  att  ge  ett  svar  utan  att  vara 

generaliserande.  Vad man däremot kan redogöra för är  den katolska kyrkans officiella  hållning 

gentemot evolutionsläran. I avsnittet som behandlar tro och vetande i  Katolska Kyrkans Katekes 

framförs att det inte råder någon motsättning mellan tron och förnuftet: "'Även om tron står över  

förnuftet, så kan det aldrig föreligga en verklig motsättning dem emellan."25 Vidare finns ett avsnitt 

som menar att vetenskapen är begränsad och inte kan svara på frågor som behandlar "mening":

Det  handlar  inte  bara  om att  veta  när  och  hur  världsalltet  rent  materiellt  har  blivit  till,  inte  heller  när 

människan har trätt fram utan snarare om att komma fram till vilken mening ett sådant ursprung har: om det är 

slumpen, ett blint öde, en anonym nödvändighet som styr det – eller ett transcendent Väsen, med förnuft och 

god vilja, som kallas Gud.26

Påve Pius XII var den förste påve som ansåg att vissa vetenskapliga upptäckter var så fundamentala 

att de förtjänades att skriva encyklikor om dem. (En encyklika är ett pastoralt brev som skickas ut 

till katoliker världen över.) Hans encyklika  Humani Generis (1950) fastslog att det inte är någon 

verklig konflikt mellan kristendom och evolutionsläran. Däremot kvarstår Gud som förklaring för 

varje människas individuella själ. Själen är alltså inte en produkt av materiella processer. Än idag,  

ca 60 år senare, är detta fortfarande den katolska kyrkans officiella hållning.27 Den 22 oktober 1997 

nämnde  Påve  Johannes  Paulus  II  i  ett  uttalande  till  den  påvliga  vetenskapsakademien  att 

evolutionsläran är mer än bara en hypotes: 

Oggi,  circa  mezzo  secolo  dopo  la  pubblicazione  dell’Enciclica  [Humani  Generis],  nuove  conoscenze 

conducono a non considerare più la teoria dell’evoluzione una mera ipotesi. È degno di nota il fatto che questa 

teoria si sia progressivamente imposta all’attenzione dei ricercatori, a seguito di una serie di scoperte fatte  

nelle diverse discipline del sapere. La convergenza, non ricercata né provocata, dei risultati dei lavori condotti  

24 Haught 2003, s 32
25 Romersk-katolska kyrkan 2010, s 70
26 Romersk-katolska kyrkan 2010, s 103
27 Farrell 2010 
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indipendentemente gli  uni  dagli  altri,  costituisce di  per  sé un argomento significativo a favore di  questa  

teoria.28 29

Det är alltså inte längre tal om bara en acceptans av evolutionsläran som en teori, Johannes Paulus 

II går ett steg längre och uppmuntrar således till ett bejakande av den. I sin bok In the Beginning...

(1995) kommenterade  dåvarande  kardinal  Joseph  Ratzinger  (senare  påve  Benedikt  XVI) hur 

berättelserna i Genesis ska förstås i förhållande till evolutionsläran:  

We cannot say: creation or evolution, inasmuch as these two things respond to two different realities. The  

story of the dust of the earth and the breath of God, which we just heard, does not in fact explain how human 

persons come to be but rather what they are. It explains their inmost origin and casts light on the project that 

they are. And, vice versa, the theory of evolution seeks to understand and describe biological developments.  

But in so doing it cannot explain where the ”project” of human persons comes from, nor their inner origin, nor 

their  particular  nature.  To that  extent  we are  faced  here  with  two complementary—rather  than  mutually 

exclusive—realities.30

Av citaten ovan att döma tycks det inte förekomma några direkta motsättningar mellan katolsk tro 

och evolutionsläran. Dock kan man ana en viss försiktighet i att låta evolutionsläran spela någon 

större roll för teologin. Katekesen nämner nämligen inte begreppet evolution en enda gång utan 

talar  istället  om  "vetenskapliga  undersökningar"  och  "upptäckter".  Den  katolske  teologen  och 

filosofen  John Haught  däremot  drar  sig  inte  från  att  öppet  tala  om evolutionsläran  och vilken 

betydelse den bör spela för teologin. Men han nöjer sig inte med det, han påstår dessutom att kristen 

tro i förening med evolutionsläran tvingar oss att se världen ur nya perspektiv.

Utifrån detta utgår jag alltså ifrån att en dialog mellan religion och naturvetenskap inte bara är  

möjlig utan dessutom önskvärd. I mitt fortsatta resonemang kommer jag även att utgå ifrån att tron 

på Gud är rationellt betingat. Min tes är således att en ömsesidig dialog mellan katolsk tro och 

evolutionsläran kan bidra med nya perspektiv som ger en djupare förståelse av vår omvärld. 

1.6 Metod
Jag kommer att utföra en innehållslig idéanalys av Haughts båda verk då jag efter bästa förmåga 

ämnar att precisera vad det är han vill förmedla. På grund av brist på utrymme, och även tid för den 

28 Libreria Editrice Vaticana 1996
29 Today, more than a half-century after the appearance of that encyclical [Humani Generis], some new findings lead 

us toward the recognition of evolution as more than an hypothesis. In fact it is remarkable that this theory has had 
progressively greater influence on the spirit of researchers, following a series of discoveries in different scholarly 
disciplines. The convergence in the results of these independent studies, which was neither planned nor sought, 
constitutes in itself a significant argument in favor of the theory. 

30 Benetictus 2005, s 50
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delen, kommer jag att begränsa min analys till att endast presentera vad jag anser vara Haughts 

viktigaste  ståndpunkter.  Till  min  hjälp  kommer  jag  därför  att  använda  mig  av  följande  tre 

analysfrågor för att dels begränsa omfånget av analysen och dels för att på ett så tydligt sätt som 

möjligt kunna redogöra för hans resonemang:

• Vilka nya perspektiv, på den evolutionära processen och på Guds person, kan en teologisk  

läsning av evolutionsläran bidra med?

• Hur kan en evolutionistisk utläggning av kristen gudstro påverka vår förståelse av lidande  

och synd?

• Hur kan en evolutionistisk eskatologi ge livet och naturen en mening?

Efter utförd presentation av Haughts svar på ovannämnda frågeställningar ämnar jag att utföra en 

hållbarhetsprövning på hans slutsatser. Denna hållbarhetsprövning kommer att utgå ifrån ett antal 

rimlighetskriterier utifrån vilka det blir möjligt att pröva rimligheten av det förmedlade budskapet. 

Dessa rimlighetskriterier är hämtade ur Carl-Henric Grenholms verk Att förstå religion – Metoder  

för teologisk forskning.  Jag har  valt  de rimlighetskriterier  jag anser  varit  mest  lämpade för  det 

material som bearbetas i analysen.

Det  första  rimlighetskriteriet  jag  tänker  använda  mig  av  är  koherenskriteriet.  

Koherenskriteriet hävdar att en godtagbar trosläroutsaga ska vara fri ifrån logiska motsägelser, alltså 

koherent.  Exempelvis  kan  inte  två  trosläroutsagor  som  logiskt  strider  mot  varandra  vara  lika 

rimliga.  Det  andra  kriteriet  är  ett  negativt  vetenskapskriterium som  hävdar  att  en  rimlig 

trosläroutsaga inte får strida mot vetenskapliga resultat. En trosläroutsaga kan då inte vara rimlig 

om den  strider  mot  ett  vetenskapligt  påstående  som är  högst  sannolikt.  Värt  att  notera  är  att 

trosläroutsagan inte på något vis måste bevisas genom några empiriska medel för att klassas som 

rimlig, kravet är istället att det inte får finnas motbevis. Det är alltså tal om ett rationalitetsanspråk,  

inte ett kunskapsanspråk.31

De båda  verk  av  Haught  som jag  behandlar  är  normativa  till  sin  karaktär.  Dels  är  de 

normativa  i  avseende  till  hur  han  anser  att  man  bör  etablera  ett  samspel  mellan  religion  och 

vetenskap, dels är de normativa i avseende till hur han anser att slutsatserna av hans resonemang 

bör få uttryck i våra moraliska omdömen. Av denna anledning har jag därför valt att tillsätta ett 

moraliskt  rimlighetskriterium.  Jag  delar  Grenholms  uppfattning  att  moraliska  omdömen saknar 

sanningsvärde  –  de  kan  inte  verifieras  eller  falsifieras.  Däremot  kan de  vara  mer  eller  mindre 

31 Grenholm 2006, s 303
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rimliga, de kan alltså utstå en rationell prövning. För att pröva rimligheten hos Haughts moraliska 

(och religiösa) omdömen kommer jag att använda mig av  det moraliska konsistenskriteriet:  ”Det 

går ut på att ett moraliskt omdöme som är godtagbart  är logiskt förenligt med andra moraliska 

omdömen som vi menar är rimliga”32. Det får heller inte råda några logiska motsägelser inom en 

sådan normativ etisk modell. 

Slutligen,  för att  Haughts  trosläroutsaga ska kunna klassas som autentisk katolsk,  måste 

ytterligare ett kriterium anläggas – nämligen ett autenticitetskriterium. Som autenticitetskriterium 

kommer jag att använda mig av  traditionskriteriet. Enligt denna måste en trosläruotsaga stämma 

överens med den katolska tron så som man finner den hos de historiskt mest betydande teologerna 

samt så som man finner den hos dagens traditionsbärande teologer.33 Jag kommer att använda mig 

av Katolska kyrkans katekes som bedömningsgrund när jag prövar Haught utifrån traditionskriteriet.

1.7 Begrepp
Då det finns ett antal återkommande begrepp i analysdelen som till sitt väsen är mångtydiga följer  

en kort beskrivning av min förståelse av dessa begrepp:

Med metafysik menar jag filosofiska utsagor om verklighetens grundläggande beskaffenhet. 

Vetenskapen är beroende av metafysiska antaganden, som exempelvis att det finns en sanning, för 

att kunna utöva sin verksamhet. Dock är metafysik i sig själv ingen vetenskap då den behandlar 

sådant som ligger bortom vår empiriska (erfarenhetsmässiga/ sinnliga) verklighet. 

En livsåskådning är en föreställning eller övertygelse av hur världen är beskaffad och/eller 

hur samhället och människan bör vara. Föreställningen kan vara av religiös, politisk, ideologisk 

eller vetenskaplig karaktär. Livsåskådningar byggs ofta på metafysiska antaganden och är således 

en tro utan empiriska belägg.

Ekologi är vetenskapen om samspelet som råder mellan levande organismer och den miljö 

de befinner sig i. Ett  ekologiskt perspektiv är således att lägga ett fokus på hur människan genom 

sina handlingar påverkar detta samspel på ett sådant sätt att ekosystemet rubbas ur balans.

Eskatologi är den religiösa läran om de yttersta tingen. Min text är begränsad till att endast 

behandla en kristen eskatologi där läran om de yttersta tingen handlar om den sista tiden/världens 

förnyelse då Kristus skall komma åter och fullborda Guds rike. 

32 Grenholm 2006, s 305
33 Grenholm 2006, s 302
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2. Analys
2.1 En teologisk läsning av evolutionsläran
– Vilka nya perspektiv, på den evolutionära processen och på Guds person, kan en teologisk läsning  

av evolutionsläran bidra med?

En teologisk läsning av evolutionen kommer oundvikligen att uppfattas som "diffus" eller "vag". 

Haught menar att detta är en konsekvens av att religionen refererar till en verklighet som ligger på 

en djupare "nivå" än vad det mänskliga språket är kapabel till att beskriva. Det är endast genom 

myter, symboler och metaforer som vi kan närma oss och tolka denna verklighet.34 Man kan således 

hävda att Haught utgår ifrån en funktionell religionsdefinition där en av religionens funktioner är att 

bistå med tolkningsnycklar. Hur vi då ser på universum har en direkt påverkan på hur vi behandlar 

det.  Haught menar att  om vi väljer  att  betrakta universum som en berättelse,  en ofärdig sådan,  

istället  för  en  massa  viljelös  materia,  ger  det  oss  anledning  att  förbli  hoppfulla  så  länge  som 

universum utvecklas.35 Men för att göra detta krävs ett inträde i metafysikens rotlösa sfär. Haughts 

resonemang är således väldigt spekulativt till sin karaktär, men, det i sin tur betyder inte att hans  

resonemang  skulle  vara  ologiskt  utifrån  de  metafysiska  grundantaganden  han  förser  oss  med. 

Haught  föreslår  att  vi  bör  betraktar  universum som en  värld  full  av  gudomliga  löften  sålänge 

evolutionen fortfarande är aktiv i sin skapandeprocess. Han utgår alltså ifrån ett medvetande-först 

perspektiv  där  han  hyser  en  tillit,  en  fidudiell  tro,  till  de  löften  han  skådar  i  naturens 

utvecklingsprocesser. Haught tycker sig se tendenser i naturen som pekar mot ett förskönande av 

kosmos. Tyvärr kan vi inte veta hur vi eller vår jord kommer att utvecklas eller se ut i framtiden 

men vad vi redan vet är att evolutionen än så länge givit oss mycket gott; såsom en mångfald av  

skönheter, av personlighet och av kärlek.36 

Haught förnekar inte vetenskapens giltighet, speciellt inte evolutionsläran som spelar en så 

stor roll i hans teologi, men han är mån om att visa på att en vetenskaplig förklaring av ett fenomen 

endast är en av flera möjliga förklaringar. En verkan kan ha flera orsaker. Oftast beror det på vem 

man frågar. Ta en ros i en trädgård som exempel. Man kan då fråga sig hur den kom till. Richard 

Dawkins  skulle  genast  ge  oss  en biologisk,  evolutionistisk  förklaring  medan trädgårdsmästaren 

skulle svara att han planterade rosfrön förra året. Båda svaren kan givetvis vara giltiga samtidigt 

utan att det för den sakens skull vore en motsägelse. Haught vill visa att det är rimligt att föreställa 

sig att det finns "djupare" förklaringar än de som naturvetenskaperna är i stånd att ge oss. Haught 

34 Haught 2003, s 45
35 Haught 2003, s 51
36 Haught 2003, s 54
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förespråkar, likt Whitehead, en dialog, ett samspel, mellan religion och vetenskap som ett sätt att  

närma sig dessa ”djupare” förklaringar.  Vetenskapen är trots  allt  inte  lika benägen att  svara på 

varför-frågor som den är att svara på hur-frågor. Än mindre har naturvetenskapen något att säga oss 

på det etiska området. För Haught är Gud den djupaste förklaringen till både den kosmiska och den 

biologiska evolutionen. Då gudsbegreppet kan tolkas på många olika sätt – och därför kan vara 

mycket problematiskt – är Haught tydlig med att visa på att hans förståelse av Gud är synonymt 

med ett "djup"; "let us at least start with the suggestion that 'God' means the inexhaustible depth that 

perpetually draws us toward itself, the depth without which no enduring joy or satisfaction or peace 

is possible."37

I hans bok  Deeper than Darwin är  djupet den röda tråden som binder samman hela hans 

verk.  Djupet  står  inte  bara  för  Gud  utan  också  för  en  "djupare"  läsning  av  naturvetenskaplig 

information. Således bör vi alltså ta till vara på det som vetenskapen givit oss, men samtidigt får vi 

inte  nöja  oss  med  bara  fakta.  Haught  uppmanar  läsaren  att  även  tolka  den  naturvetenskapliga 

informationen som är oss given – detta för att kunna hitta det vi kallar för mening. En djupare 

(teologisk) läsning av evolutionsläran leder till en ökad förståelse av universum (där Gud spelar en 

roll) medan en ytlig läsning av evolutionsläran riskerar att göra oss till scientister. Haught menar 

alltså att ett  medvetande-först-synsätt är att föredra då materia, per definition, är oförmögen att 

tillskriva något mening, än mindre kan den ge oss anledning att känna hopp. 

Haught menar att naturen och universum befinner sig i ett tillstånd mellan kaos och ordning 

eftersom det ännu inte har  nått  sitt  slutmål.  Han avstår  medvetet  från att  tala  om Gud som en 

"intelligent designer" – en sådan Gud skulle ha skapat ett perfekt universum på en gång. Han tar  

med andra ord ett avståndstagande mot fundamentalistiska läsningar av religiösa urkunder. Istället 

vill han beskriva Gud som en bakomliggande orsak till ett självständigt universum. Detta autonoma 

universum är genom evolutionära processer på väg någonstans. Genom samspelet mellan förnuft 

och uppenbarelse kan vi ana ett bakomliggande löfte om att slutmålet är något gott. Universum 

växer ständigt och dess väsen, både planeter och liv på jorden, förökar sig och skapar en "vacker" 

mångfald. Det är de naturliga förutsättningarna för en potentiell mångfald som Haught tolkar som 

ett gudomligt löfte.38 Det finns inget som tyder på att världen alltid kommer att se ut som den gör nu 

och sålänge förändring sker så kvarstår löftet om en bättre framtid. Det är hoppet om själva löftets  

existens som ger oss en mening med våra liv.39 Haught förser oss med ett perspektiv, som bygger på 

en fiduciell tillit till en gudomlig entitet, genom vilket vi kan tolka naturen. Fortsättningsvis vill han 

visa på hur hans perspektiv är rationellt betingat. Det är alltså tal om ett rationalitetsanspråk snarare 

37 Haught 2003, s 29
38 Haught 2003, s 39
39 Haught 2003, s 40
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än ett  kunskapsanspråk baserat på empiriska observationer.

Inspirerad  av  Teilhard  de  Chardin  föreslår  Haught  att  vi  bejakar  vad  han kallar  för  en 

"framtidens  metafysik"  för  att  kunna  öka  vår  förståelse  av  evolutionen.  Han  betonar  att  alla 

vetenskapsmän, åtminstone implicit, utgår ifrån någon eller några metafysiska antaganden (t.ex. att 

våra sinnen är tillförlitliga) för att kunna bedriva sin forskning.40  Således är det numera accepterad 

av "prova på" olika metafysiska utgångspunkter för att se om dessa är kapabla att bidra med nya 

resultat  eller  upptäckter.  En  framtidsmetafysik  kan  sägas  vara  en  modifikation  av  den  tidigare 

aristoteliska idén om tingens ändamålsenlighet, dock är denna mer beroende av fiduciell tro i form 

av tillit – en tillit till att ändamålet är något "gott".

Tro  (faith)  i  religiös  bemärkelse,  menar  Haught,  är  ett  uttryck  av  erfarenheten  att  bli 

omsluten av "that which is to come".41 Denna erfarenhet syftar inte på något som "är" i nuet utan är 

en vädjan till  det  som ska komma. Haught citerar  teologen Paul  Tillich förståelse av en sådan 

religiös  erfarenhet:  "'The  coming order  is  always  coming,  shaking  this order,  fighting  with  it, 

conquering it and conquered by it. The coming order is always at hand. But one can never say: 'It is  

here! It is there!' One can never grasp it. But one can be grasped by it'."42 Potentialen eller "kraften" 

som  finns  i  framtiden  är  vad  Haught  kallar  för  den  ultimata  metafysiska  förklaringen  av 

evolutionen.43 Sett ur detta perspektiv är alltså evolutionen en process med ett ändamål i sikte. För 

att  evolutionen ska kunna ha ett  ändamål måste  det  således  finnas  en agent  som har  tillskrivit 

evolutionen detta ändamål – vi blir  därför tvungna att  omfatta ett  medvetande-först-synsätt  och 

tillskriva det vi  kallar  Gud rollen som agent.  Haught menar att  detta förklarar varför religioner 

överlag tenderar att uppmuntra folk att vara tålmodiga och känna förhoppningar inför en framtid 

som en dag ska fullkomna världen. I religionens sfär uppfattas verkligheten som att Gud kommer 

till oss, och skapar världen, från en framtida sfär.44 

Haught kritiserar vetenskapen för att den har ett alltför snävt perspektiv. Vi får en alltför skev bild 

av verkligheten om vi bara refererar till det förgångna som det mest fundamentala i vår tillblivelse. 

Av vana är det lätt för vetenskapsmän att betrakta vår verklighet utifrån det förflutna istället för att 

rikta  blicken  mot  framtiden.  Vi  blundar  inför  det  som  mest  kännetecknar  det  mänskliga 

medvetandet, nämligen vår erfarenhet av att vi är påväg mot en aldrig tidigare skådad framtid. Av 

denna  anledning  föreslår  Haught  att  en  framtidsmetafysik  inte  bara  bör  vara  utgångspunkten  i 

religiösa reflektioner utan han påstår även att vetenskaperna kan ha nytta av ett sådant perspektiv 
40 Haught 2000, s 82
41 Haught 2000, s 89
42 Haught 2000, s 89
43 Haught 2000, s 90
44 Haught 2000, s 91
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som riktar blicken mot framtiden.45 Likt Whiteheads tes om att vetenskapen kunde ta ansatser ifrån 

den judisk-kristna metafysiska utgångspunkten att världen är logiskt sammansatt föreslår Haught att 

vetenskapen kan ha nytta av att utgå ifrån en framtidsmetafysik där världen tycks sträva mot ett  

ändamål. Haught är således en förespråkare för  religiös expansionism. I sitt verk  How to Relate  

Science and Religion menar Mikael Stenmark att en sådan inställning inte nödvändigtvist måste 

vara problematisk.  Vetenskapen är redan vinklad på ett  sådant sätt  att den implicit  förespråkar 

metafysisk naturalism. Stenmark föreslår att det bästa sättet att tackla detta är att till vis grad låta 

religiösa vetenskapsmän få utföra vetenskap utifrån sina egna metafysiska förhållningssätt, sedan 

får resultaten avgöra vilket som varit det bästa tillvägagångssättet.46  Det viktiga för Stenmark är att 

både vetenskap och religion bör betraktas som en social verksamhet vars aktivitet, mål, metod och 

resultat ibland överlappar varandra.47

Universum tycks  vara  finstämt  till  sådana  förhållanden  att  både  den  kosmiska  och  biologiska 

evolutionen skulle  få  möjlighet  att  äga  rum.  Haught  poängterar  att  den  biologiska  evolutionen 

möjliggörs  genom  en  balans  av  tre  faktorer;  ett  möjliggörande  av  slumpmässiga  processer, 

förutsägbarhet (orsakens verkan ska följa naturbestämda lagar) samt, ur vårt perspektiv, ofantliga 

mängder av tid. Haught menar att det är legitimt att ge teologin uppdraget att förklara "varför" 

universum har dessa egenskaper.48

Att världen för vissa vetenskapsmän framstår som en samling slumpmässiga och tillfälliga 

händelser är en direkt konsekvens av deras metafysiska utgångspunkt. Sett utifrån en eskatologisk 

grundad  framtidsmetafysik,  som  Haught  förespråkar,  framstår  istället  dessa  händelser  som 

fundamentala utgångspunkter som kan bereda plats åt nya framtida världsordningar. Om bara vissa 

värden i naturlagarna hade sett annorlunda ut hade konsekvenserna blivit att världen vore en plats 

utan någon rörelse över huvud taget, världen skulle då vara instängd i ett "evigt nu" utan några 

framtidsutsikter.49 

Världen är  istället  en plats  full  av potential  och även om framtiden till  synens styrs  av 

slumpmässiga faktorer är detta inget argument mot Guds existens. Däremot är det ett argument för 

slutsatsen att man inte bör betrakta Gud som en designer så som kreationister förespråkar. Haught 

föreslår att vi betraktar Gud som det djup som förser världen med ett ändamål, med ett syfte. 50 Det 

slumpartade  kaos  vi  observerar  i  universum  är  lättare  att  förena  med  föreställningen  om  en 

45 Haught 2000, s 93
46 Stenmark 2004, s 187
47 Stenmark 2004, s 268f
48 Haught 2000, s 99
49 Haught 2000, s 100
50 Haught 2000, s 106
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ändamålsenlig värld än vad det är att förena med design.51 På samma sätt är också naturlagarnas 

ordning (utan vilken evolutionen inte hade ägt rum) lättare att förena med föreställningen att Gud 

har skapat världen, alltså medvetande-först-synsättet, än vad det är att förena med scientism, alltså 

materia-först-synsättet. 

Haught menar att vi bör fortsätta att betrakta Gud som en skapare, men inte som en designer 

som lägger sig i detaljerna. Istället förespråkar han idén om en skapar-gud som har gett världen 

förutsättningarna som krävs för att skapa sig själv. Gud har med andra ord skapat en självskapande 

värld.  Haught  är  tydlig  med  att  påpeka  att  detta  inte  är  någon  ny  tanke.  Sett  ur  ett  katolskt  

perspektiv är det inte ovanligt att betrakta Gud som naturens primärorsak medan naturen (inklusive 

naturlagarna)  är  de sekundära  observerbara orsakerna  till  skapelsens  tillblivelse:  "St.  Augustine 

(354-430  C.E.)  argued  that  the  Creator  in  the  begining  endowed  the  universe  with  'Seed-like 

principles' that would later give rise to the marvelous diversity of nature".52 Haught tar även upp det 

tragiska  i  att  detta  historiskt  sett  ofta  förekommande  sättet  att  betrakta  Gud  sällan  tas  upp  i  

offentligheten, istället tycks debatten bestå i en kamp mellan en kreationistisk världsåskådning och 

en materialistisk sådan: 

From Augustine and Aquinas to recent religious thinkers such as William Temple and Pierre Teilhard de 

Chardin, God is seen not so much as directly engineering this life-endowed world as arousing the world to  

self-creativity.  But this way of thinking about God almost never shows up in the public debates between 

creationists and evolutionary materialists.53 

Likt Teilhard ifrågasätter även Haught den västerländska religiösa reflektionens utgångspunkt i en 

varats metafysik (metaphysics of esse) som förhåller sig till naturen som om den vore statisk och 

oföränderlig. Varats metafysik, som härstammar från Platon och Aristoteles, blev tidigt upptagen av 

den katolska teologin där den fungerade väl så länge som en statisk världsbild rådde. Den har länge 

stått som en av grundpelarna i den religiösa reflektionen i väst. Dock, menar Haught, är den inte 

längre anpassningsbar till vår nya förståelse av världen som en värld som befinner sig i en konstant 

rörelse mot framtiden.54 I en värld som befinner sig i rörelse mot det som ännu inte är blir det därför 

meningslöst att tala om det som är då det som är redan hunnit bli det som var innan man hunnit 

beskriva det. För Haught är det väsentliga inte det som är utan vad det som är i framtiden ska bli.   

Haught menar att det inte är en motsägelse att en värld som är skapad av en kärleksfull Gud 

51 Detta kommer att förklaras utförligare längre fram men kortfattat bygger hans resonemang på att alla slumpartade 
händelser i universum tenderar till att leda till en allt mer ökande "komplexitet" och "medvetenhet" i naturen.

52 Haught 2003, s 57
53 Haught 2003, s 130
54 Haught 2000, s 87
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framstår som slumpartad och icke-vägledd. Det förhåller så för att världen måste vara något helt 

annat än Gud för att Gud ska kunna älska världen på ett genuint sätt. Världen måste således vara 

självständig: "Indeed, an infinite love must in some sense 'absent' or 'restrain itself,'  precisely in 

order to give the world the 'space' in which to become something distinct from the creative love that 

constitutes it  as 'other'."55 Om Gud vore mer direkt involverad i  vår skapelseprocess genom en 

kontinuerlig uppvisning av hans allmakt så skulle världen förlora sin autonoma karaktär och med 

den  skulle  även  alla  tendenser  till  självförverkligande  (eller  själv-transcendens)  i  skapelsen  gå 

förlorad:

In order for the world to be independent of God, and therefore to undergo a genuine self-transcendence in its 

evolution, a God of love would concede to the world its own autonomous principles of operation – such as the 

”impersonal” laws of gravity, natural selection, and self-organization. This self-distancing God, however, is in 

no sense apathy but, paradoxically, a most intimate form of involement. In other words, God is nothing like  

the otiose and remote first cause of deism; for it is out of a longing to relate deeply to the world that God 

foregoes any annihilating ”presence” to the world. 56

Vidare  lyfter  Haught  fram  att  Jesus  ofta  förbises  i  teologiska  återkopplingar  till  vetenskapen. 

Speciellt när man diskuterar hur religionen ska förstå naturens slumpartade karaktär, som leder till 

mycket lidande och kamp i den evolutionära processen, är det olyckligt att Jesus glöms bort.57 Den 

gudsbild som den historiska Jesus förser oss med passar bättre ihop med hur världen är beskaffad än 

en bild av Gud som bärare av gudomlig allmakt. I Jesu lidande, död och återuppståndelse förmedlas 

en bild av en Gud som, av medlidande, väljer att ta hela världens lidande på sina axlar – ett uttryck 

för en gränslös utlämnande kärlek.  Kristna har i  alla  tider uppfattat  "Kristushändelsen" som en 

historisk, avgörande händelse där Jesus genom en handling av "självuttömmelse" (kenosis), alltså 

att  helt  underkasta sig den gudomliga viljan,  gör världen mottaglig för en framtida förnyelse.58 

Genom att dö som en del av världen, som en människa, har Gud genom uppståndelsen givit världen 

möjligheten att själv "återuppstå" i en framtid då världen ska fullbordas. 59 

2.1.1 Utvärdering
För att vissa delar av Haughts resonemang ska klassas som koherent krävs att man omfattar samma 

begreppstolkningar  som  Haught  själv.  Detta  gäller  framförallt  mångtydiga  begrepp  så  som 

55 Haught 2000, s 112
56 Haught 2000, s 114
57 Haught 2000, s 109
58 Haught 2000, s 110
59 Haught 2000, s 112
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”ändamålsenlig”. Huruvida det är rimligt att anta att universum är ändamålsenlig eller inte beror på 

vad man läser in i begreppet. Ju vagare ändamål desto rimligare blir det att anta. Exempelvis är det 

lättare att föreställa sig att ”livet” i sig, i form av biologiska varelser, var ett oundvikligt ändamål 

med  universum än  att  grannens  katt  Egon  skulle  vara  en  oundviklighet.  Enligt  Haught  är  det 

slutgiltiga ändamålet något ”gott” vilket i sig är väldigt subjektivt i hur det ska tolkas. Vidare är det 

svårt  att  avgöra  huruvida  evolutionsprocessen  hittills  bidragit  med  mer  ”gott”  än  ”ont”. 

Resonemanget kan diskuteras utförligare men accepterar man Haughts premiss att världen blir allt 

”bättre” och ”vackare” så följer resten av argumentationen på ett logiskt vis och uppfyller därmed 

koherenskriteriet. 

Generellt  kan sägas om Haught att han visar en sensibilitet  gentemot vetenskapen. Hans 

evolutionsteologi ger uttryck för en positiv vetenskapssyn och det märks att han är mån om att inte 

hamna i kläm med naturvetenskapen – och då i synnerhet med evolutionsläran. Haught talar mycket 

om perspektiv och menar att vi ibland är för insnöade i ett visst sätt att se saker att vi missar sådant 

som är mitt framför ögonen på oss. Haught talar bland annat om att en verkan kan ha olika orsaker. 

Detta kan förvisso stämma, men det behöver inte alltid vara så. Om resonemanget överanvänds 

riskerar  man  att  komplicera  vissa  fenomen  allt  för  mycket.  Om  man  utgår  ifrån  Ockhams 

rakknivsprincip,  vilket  mycket  av  naturvetenskapen  gör,  är  det  motsatta  förhållningssättet  att 

föredra d.v.s. att man ”rakar” bort onödiga förklaringar och istället endast lämnar kvar den mest 

logiska. Haughts argumentation blir rimligare om man istället ser det som att han ställer två olika 

frågor. Alltså kan svaret på hur universum uppkom leda tillbaka till naturlagarna som uppstod vid 

Big-Bang medan svaret på varför universum uppkom leds tillbaka till Gud. Som tidigare nämndes 

befinner sig resonemanget kring Jesus utanför naturvetenskapens räckvidd. Det finns i vilket fall 

inga naturvetenskapliga bevis emot Jesu uppståndelse idag även om man skulle kunna tänka sig att 

på  något  sätt  skulle  kunna  uppkomma  i  framtiden.  Haught  uppfyller  därmed  det  negativa 

vetenskapskriteriet.

Inom den  katolska  traditionen  råder  det  olika  meningar  i  vilken  grad  man  ska  låta  få 

naturvetenskapen påverka teologin. Misstag har nämligen begåtts förr. Tydligaste exemplet är när 

kyrkan fullt ut omfattade den klassiska grekiska astronomin med dess geocentriska världsbild d.v.s. 

läran att Jorden var centrum i universum. Många filosofiska tankar kretsade kring denna tanke men 

man tvingades till sist svälja sin stolthet när man insåg att Copernicus heliocentriska världsbild var 

att föredra. Även om kyrkan idag accepterar evolutionsläran som den bästa förklaringsmodellen är 

man trots det motvillig för att låta sin teologi beblanda sig allt för mycket med denna. Det kan 

nämligen tänkas att  det sker ett paradigmskifte inom biologin i framtiden likt den skedde inom 

astronomin på 1500-talet. 
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Utifrån ett katolskt perspektiv bör man dock tillskriva jungfru Maria en stor roll för världens 

förnyelse. Haught, som var tydlig med att peka på Jesu roll i den kosmiska berättelsen har, ironiskt 

nog, glömt att nämna Jesu moder. För att Jesu frälsargärning överhuvudtaget skulle kunna äga rum 

krävdes att en representant för vår värld tillät att Gud skulle träda in. Om nu Gud, som Haught 

påstår, har skapat en självständig värld vore det därför märkligt om Gud gjorde intrång på samma 

värld utan dennes samtycke. Således kan man hävda att Maria står som representant för världens 

önskan om att få ingå i gemenskap med Gud: 

Så blev Maria när hon svarade ja till  Guds ord Jesu moder.  Och när hon av hela sitt  hjärta gjorde Guds 

frälsningsvilja till sin egen utan att någon synd höll henne tillbaka gav hon sig själv helt och hållet åt sin Sons  

person  och  gärning  för  att,  underställd  honom  och  med  honom,  genom  Guds  nåd  tjäna  frälsningens 

mysterium[.]60

Maria  spelar  med  andra  ord  roll  för  hela  mänsklighetens  frälsningshistoria.  Enligt  Haught  har 

världens självförverkligande sitt mål i en förening av vår värld med den transcendenta gudomliga 

sfären. Men för att detta ska kunna ske krävs en gudomlig självuttömmelse över världen – Jesu död, 

och en upprättelse av världen – Jesu uppståndelse. Hela denna frälsningsakt var beroende av att en 

människa, Maria, skulle säga sitt ja till Gud och ge honom möjligheten påbörja sin frälsningsplan.

2.2. En evolutionsteologisk tolkning av lidande och synd
– Hur kan en evolutionistisk utläggning av kristen gudstro påverka vår förståelse av lidande och  

synd?

Efter Darwins upptäckter är det inte längre möjligt, i alla fall inte rationellt, att betrakta  Genesis 

berättelse,  den om Adam, Eva,  paradiset,  ormen,  synden,  lidandet  och döden, som en historisk 

sanning. Dock kvarstår berättelsens poäng – att människan upplever ett faktiskt avlägsnande från 

det absolut nödvändiga. Den ändliga människans föreställning om, eller erfarenhet av, en oändlig 

Gud kvarstår och med den en känsla av att inte leva upp till det förväntade.61 Kreationister tar till 

alla  möjliga  medel  för  att  hålla  fast  vid  en  gammal  statisk  världsbild,  en  föreställning  om att 

människan måste återförenas med Gud för att åter få träda in i ett Eden-liknande paradis. Men som 

Haught tidigare var inne på är en sådan världsbild svårare att förena med idén om en god Gud än 

den världsbild evolutionsläran ger oss. För att Guds kärlek till skapelsen ska kunna vara genuin 

krävs det att skapelsen är något annat än Gud själv. Gud har genom ett aktivt val beslutat att världen 

60 Romersk-katolska kyrkan 2010, s 156
61 Haught 2003, s 166f
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ska vara självständig. Världen har alltså skapat sig själv genom en utvecklingsprocess utifrån de 

förutsättningar (naturlagar) som Gud inrättat i världen. Världen är med andra ord inte fullbordad 

utan genomgår en ständig förändring. Haught menar att om Gud istället hade skapat en perfekt värld 

på en gång, likt den i berättelsen om Adam och Eva, så skulle världen inte ha varit självständig och 

inte  mottaglig  för  gudomlig  kärlek:  "[It]  would  in  principle  have  been  only  an  emanation  or 

appendage of deity and not something truly other than God. A world that is not clearly distinct from 

God could not be the recipient of divine love."62

Haught  menar  att  världens  ondska,  allt  lidande,  är  en  konsekvens  av  att  världen  är 

ofullbordad, det är en oundviklig tragedi i ett universum som ännu är "in via" (på väg).63 Detta är 

förutsättningarna  som öppnar  upp  för  det  kristna  hoppet,  den  fiduciella  tron,  om en  framtida 

"återlösning" då allt ska fullbordas. Haughts resonemang bygger vidare på Teilhards tankegångar 

som han summerar på följande vis:

For Teilhard, as I  have noted,  ”the essential” from which the universe–including humans as part  of  it–is 

separated is the Future, the Up Ahead, the God-Omega who creates the world ab ante rather than a retro, the 

God who saves the world not so much by returning it to an Eternal Now, but by being the world's Future. The 

essential,  therefore,  is not  for Teilhard an orginal  fullness of being from which the universe has become 

estranged, but instead a yet unrealized ideal (God's vision or God's dream, perhaps) toward which the multiple 

is forever being summoned.64

I detta ofullbordade universum vi alla delar råder det inte längre något tvivel om att människan idag 

till det mesta orsakar det vi kallar för "ondska". Vår tendens att utföra onda handlingar kan utifrån 

ett evolutionistiskt perspektiv inte längre tolkas som en konsekvens av ett "fall" från ett tidigare 

oskyldigt och idylliskt tillstånd. Istället föreslår Haught att människans delaktighet i ondskan är ett 

uttryck för ett "systematic refusal to participate in the ongoing creation of the world".65  Destruktiva 

handlingar  och förhållningssätt  utgör ett  hot mot såväl naturens biologiska utveckling som mot 

människans kulturella utveckling. Vår synd består då i en vägran till att bidra till skapandet av en 

bättre värld.  Människans unika särställning såsom den betonas i  Genesis kan då tolkas som ett 

uttryck för människans unika moraliska position. I och med människan har "evolutionen" blivit 

medveten om sin egna tillblivelseprocess – människan är den enda varelsen som har en historisk 

medvetenhet och alltså även en ekologisk medvetenhet, om att hennes handlingar har konsekvenser 

för framtida generationer. 

62 Haught 2003, s 168
63 Haught 2003, s 169
64 Haught 2003, s 173
65 Haught 2003, s 175
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Mycket  av  Haughts  teologi  återknyter  till  filosofen  och  kosmologen  Alfred  North 

Whiteheads metafysik: "Without having to leave out the most challenging features of the Darwinian 

theory of evolution, Whitehead's thought generously brings the entire universe into the scheme of 

meaning and redemption."66 Den whiteheadianska eskatologi, som Haught förespråkar, föreställer 

sig den gudomliga återlösningen av världen som ett intensivt omfamnande av alla händelser i vår 

kosmiska historia med en sådan intensitet att inget går förlorat eller blir bortglömt: "And so, all the 

moments of an evolving world are harvested into the divine experience in an ever intensifying 

aesthetic pattern. Here all the suffering, struggle, loss, and triumph in evolution are finally endowed 

with  eternal  meaning."67 Nyckelordet  är  att  meningen  med  universum  antas  vara  av  estetisk 

karaktär. Alla händelser som äger rum i den evolutionära processen bidrar med en successiv ökning 

av vad vi kallar "skönhet". Inte bara slutresultatet utan även själva skapelseprocessen kan sägas 

innefatta ett estetiskt värde, varav allt omfamnas av det allvetande "minnet" vi kallar Gud.

Utifrån Whiteheads metafysik utformar Haught vad han kallar den  estetiska kosmologiska 

principen (aesthetic  cosmological  principle).  Denna  tanke  skiljer  sig  avsevärt  från  den 

antropologiska kosmologiska principen som menar att alla universums naturlagar är "trimmade" på 

ett sådant sätt att den mänskliga rasen oundvikligen skulle träda in i den kosmiska berättelsen. Den 

estetiska principen föreslår istället att universum är skapat på ett sådant sätt att "skönhet" ska kunna 

frodas.68 Enligt Whitehead kan skönhet definieras som en "harmoni av kontraster". Det är en balans 

mellan två extremer. En värld bestående av harmoni utan kontraster blir då en monoton värld i full 

ordning men utan någon skönhet medan en värld full av kontraster men utan harmoni blir en värld 

av oenighet, av kaos.69 

Vidare menar Haught att den estetiska kosmologiska principen går att förena med fysikern 

Freeman Dysins  princip om maximal mångfald (principle of maximum diversity). Denna princip 

föreslår att universums lagar är utformade på ett sådant sätt att mångfalden är en oundviklighet.70 

Naturvetenskapliga upptäckter pekar på att både den kosmologiska och den biologiska utvecklingen 

kan sägas vara "ledd" på ett sådant sätt att enformigheten blir utslagen av mångfalden. Förvisso kan 

man undra om det inte är en smaksak huruvida man ska sätta likhetstecken mellan skönhet och 

mångfald och att det därför är något som man inte kan mäta på ett  objektivt sätt.  Dock tvivlar 

Haught på att någon skulle föreslå att det homogena hav av strålning som antas existera i början av 

den kosmiska berättelsen, rent estetiskt, skulle vara att föredra framför den biologiska och kulturella 

komplexiteten  som  råder  idag.  Till  skillnad  från  principen  om  maximal  mångfald  kräver  den 
66 Haught 2000, s 126f
67 Haught 2000, s 128
68 Haught 2000, s 128
69 Haught 2000, s 131
70 Haught 2000, s 128
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estetiska  kosmologiska  principen  ett  medvetande,  en  person,  för  att  bekräfta  dess  giltighet. 

Mångfald är mångfald oberoende på om någon upplever det eller inte, skönhet å andra sidan kräver 

alltid  ett  medvetande för  att  bekräfta  dess  giltighet.  Således  måste  ett  medvetande-först-synsätt 

omfattas innan en acceptans av den estetiska kosmologiska principen kan antas. Alltså måste en 

personlig gudomlighet existera för att principen ska vara giltig. Haught menar även att inte heller 

Teilhards  princip  om att  allt  leder  till  ökad  medvetenhet  motsäger  den  estetiska  kosmologiska 

principen, istället menar han att det är en princip som är underordnad den estetiska. Principen om 

ökande medvetenhet menar, som namnet antyder, att universums lagar är utformade på ett sådant 

sätt  att  världens  medvetande  om sig  själv  ökar  med  tidens  gång  –  speciellt  efter  människans 

tillblivelse.71 Det  är  detta  som ger  människan  sin  unika  ställning  i  Genesis,  nämligen  hennes 

medvetande som möjliggör uppskattning av det ”sköna” på ett sådant sätt att hon efterliknar Gud. 

Ett  välutvecklat  medvetande kan därför  sägas  vara av ett  högt  estetiskt  värde och är  därför  en 

naturlig del av den estetiska kosmologiska principen. 

Idag  kan  man  inte  längre  betvivla,  i  alla  fall  inte  utifrån  ett  astrofysik  eller  biologiskt 

perspektiv,  att  den naturliga världen på ett  tydligt  sätt  går  från enkelhet  till  allt  mer  komplexa 

former. Detta medför, i alla fall utifrån Haughts resonemang, att världen även blir vackrare då en 

harmonisering av kontrasterna blir allt intensivare.72 För Haught har principen djupa konsekvenser 

för hur vi bör betrakta begrepp som moral, etik och synd: "The purpose of our lives, when seen in 

this setting, must have something to do with the preserving and enlarging of the dominion of beauty 

in the universe."73 

En  god  etik  ur  ett  evolutionsteologiskt  perspektiv  bör  förespråka  en  moral  förespråkar 

mångfald  i  den  social-kulturella  sfären.74 Återigen  ger  Haught  uttryck  för  en  funktionell 

religionsdefinition där det väsentliga är religionens funktion, inte dess innehåll (även om dessa i 

mycket går hand i hand). Haught är övertygad om att en etik som tar den biologiska evolutionen i  

beaktande skulle  betona  värdet  av  samma dygder  som i  stort  sett  universellt  delas  av de stora 

religiösa  traditionerna,  i  synnerhet  av  den  kristna  traditionen.75 I  Jesu  predikningar  finner  vi 

exempel på att dygder såsom rättvisa och ödmjukhet ställer krav på att en stor mångfald av olika 

typer av människor ska inkluderas i vad han kallar för Gudsrike.76 På samma sätt som universums 

egna kreativa processer tenderar att främja variationsrikedom framför monotoni bör även vi etablera 

samhällen som inkluderar en bred mångfald av människor, detta därför att "God longs for the well-

71 Haught 2000, s 129
72 Haught 2000, s 131
73 Haught 2000, s 133
74 Haught 2000, s 134
75 Haught 2000, s 133
76 Haught 2000, s 134
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being, self-coherence, and aesthetic adventurousness of the cosmos."77 En evolutionsteologisk etik 

bör inte baseras på bokstavliga, fundamentalistiska, läsningar av bibliska regler, att göra så vore att  

bortse från en djupare läsning av Bibelns budskap i dess helhet. Istället bör etiken grundas på vår 

förståelse av vad som främjar "skönheten", som enligt Haught är vad en djupare läsning av Bibeln 

uppmanar oss att göra.78 

Kampen mellan det goda och det onda och framför allt individens kamp mot synden är ett 

genomgående tema i Bibeln. Att den mänskliga naturen är "befläckad" av arvssynden tolkar Haught 

som att  människan är född i  en ännu inte  fullbordad värld.  Människan är försatt  i  en kulturell 

kontext  där  det  är  lätt  att  känna  likgiltighet  inför  Guds  kreativa  mål  att  maximera  skönheten. 

Arvssynden består då av alla krafter, både kulturella och biologiska, som leder människan bort från 

hennes kallelse att  medverka i  Guds strävan att  möjliggöra detta mål.79 Att  vi  är  medvetna om 

människans syndiga natur, menar Haught, beror på att vi har en inre känsla av hur ett idealt och 

syndfritt tillstånd skulle se ut. Läran om arvssynden är lika giltig idag som den alltid har varit om vi 

bara föreställer oss att "fallet" innebär ett avlägsnande från det framtida "idealet" istället för ett fall 

från en tidigare idyllisk situation i den mänskliga historien. Betraktad utifrån detta perspektiv är 

arvssyndsläran förenlig med en framtidsmetafysik.80 Hur vi tolkar arvssyndsläran påverkar därför 

även hur vi ser på naturen. 

Arvssynden  ska  dock  inte  förväxlas  med  vad  som  kallas  för  syndiga  handlingar  eller 

böjelser.  Haught  lånar  den  whiteheadianska  terminologin  och  delar  in  ondskan  (synden)  i  två 

kategorier; "The evil of discord" och "The evil of monotony". "The evil of discord" gestaltas till 

exempel i fysiskt våld,  krig, ekologisk vårdslöshet och även i döden.81 "The evil  of monotony" 

handlar om hur ett samhälle begränsar medborgarnas möjligheter till att sträva efter "skönheten". 

Denna ondska kan gestaltas i många olika instanser i samhället såsom inom den ekonomiska sfären, 

inom den politiska sfären och även inom den kyrkliga sfären.  Det  handlar  om ett  systematiskt 

exkluderande av mångfalden, om hur man behandlar minoriteter, kvinnor, barn eller vilken grupp 

som helst som inte tycks passa in i "samhällsmodellen".82 

2.2.1 Utvärdering
Haughts evolutionsteologiska tolkning av lidande och synd bygger till  stor del på den estetiska 

kosmologiska principen. Är då denna princip koherent? Till att börja med kan man konstatera att 

77 Haught 2000, s 136
78 Haught 2000, s 137
79 Haught 2000, s 138
80 Haught 2000, s 139
81 Haught 2000, s 138
82 Haught 2000, s 138
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principen är väldigt mångtydig och lämnar därför utrymme får många olika subjektiva tolkningar. 

Haught  använder  sig  av  Whiteheads  definition  av  skönhet  där  skönhet  är  synonymt  med  en 

”harmoni  av  kontraster”.  Även  med  denna  definition  av  estetisk  skönhet  förblir  principen 

mångtydig. Trots det, eller kanske just på grund av det, förblir Haughts resonemang logiskt och 

uppfyller  därför  koherenskriteriet.  Dock  ger  Haught  uttryck  för  en  alltför  optimistisk  syn  på 

naturens utveckling. Haught applicerar den estetiska kosmologiska principen till att omfatta både 

den  kosmologiska,  biologiska  och  kulturell  mångfaldens  tendens  att  skapa  ”skönhet”.  Lite 

generaliserande tycks dock den kulturella mångfalden öka medan den biologiska minskar. Det ser 

inte så ”ljust ut” på den biologiska fronten som Haught vill ge sken om när han talar om ”guds  

löften i naturen”. Resonemanget blir därför mer hållbart om man omfattar ett mer antroprocentriskt 

perspektiv som främst betonar den kulturella utvecklingen. På den kulturella fronten har trots allt 

”medvetandet”  om vår  omvärld  den  senaste  tiden  ökat  explosionsartat  i  och  med  internet  och 

globaliseringens framfart. Då Haught kopplar samman medvetande med skönhet kan man även dra 

slutsatsen att även ”skönheten” ökar när sociala, kulturella, vetenskapliga och etiska idéer utbyts 

mellan olika kulturer – speciellt då mångfalden spelar en sådan stor roll för principen. Utifrån detta 

kan man dock fråga sig varför Teilhards princip om ökande medvetenhet skulle vara underordnad 

den estetiska kosmologiska principen. Det tycks snarare råda ett intimt samspel mellan dem då ett  

medvetande faktiskt är en förutsättning för att överhuvud kunna uppskatta skönhet.

Den estetiska kosmologiska principen menar att uppkomsten och utvecklingsprocessen av 

”skönheten” är en oundviklighet med tanke på hur naturlagarna är funtade. Att enformigheten slås 

ut av mångfalden stämmer ur ett evolutionistiskt perspektiv. Om då mångfald bidrar till ”skönhet” i 

form av en ”harmoni av kontraster” finns det ingenting i Haughts resonemang som får det att bryta 

mot  det  negativa  vetenskapskriteriet.  Dock  kan  Haughts  resonemang,  som  tidigare  nämndes, 

uppfattas som vagt och otydligt. Detta i sin tur gör det lättare för Haught att undgå kritik i form av 

vetenskapliga  bevis  som  talar  mot  hans  tes.  Som  tidigare  nämnts  kräver  dock  den  estetiska 

principen ett  medvetande,  en person för sin giltighet – detta därför att  skönhet endast är något 

subjektivt som måste upplevas av någon för att existera. Principen kräver därför en personlig Gud, i 

alla fall vid universums tillblivelse. Exempelvis måste Gud vid universums tillblivelse ha upplevt 

det som mer estetiskt tilltalande att flera olika planeter och himlakroppar existerade än att allt var 

samlat i en punkt. Den estetiska kosmologiska principen kan inte, likt påståenden om Guds existens, 

motbevisas med några naturvetenskapliga metoder.

Haughts  resonemang  blir  betydligt  mer  problematisk  sett  ur  det  moraliska  

konsistenskriteriet.  Haught  försöker  lösa  det  klassiska  Teodicéproblemet,  frågan  varför  lidande 

existerar om Gud är god och allsmäktig, genom att peka på att kärlek, för att den ska vara giltig, 
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kräver att det/den man älskar är något annat än sig själv. Till att börja med skulle inte alla hålla med 

om att en kärleksfull Gud med nödvändighet måste skapa en självständig, autonom, värld för att 

kunna älska världen på ett  genuint sätt,  även om de skulle förstå logiken bakom det. Det finns 

mycket som kan sägas om detta ämne men hur man än vrider och vänder på det kan man inte undgå 

från  att  i  alla  fall  komma  till  en  slutsats   –  huruvida  Haught  lever  upp  till  det  moraliska 

konsistenskriteriet eller  inte  beror  på  om  man  omfattar  hans  eller  någon  annans  lösning  på 

Teodicéproblemet.  Haughts  tanke  om  att  lidandet  är  konsekvens  av  att  världen  ännu  inte  är 

fullbordad  är  slående  lik  den  förklaring  som ges  i  Katolska  Kyrkans  Katekesen och  uppfyller 

därmed traditionskriteriet:

”Varför har Gud inte skapat en värld som är så fullkomlig, att det onda inte kan finnas i den? I kraft av sin 

obegränsade makt skulle Gud alltid kunna skapa något som är bättre. Med Gud har i sin gränslösa visdom och 

godhet velat skapa en värld 'som befinner sig på väg' mot sin yttersta fulländning. Denna utvecklingshistoria  

medför i Guds plan att vissa varelser uppträder medan andra försvinner, att det mindre fullkomliga uppträder 

tillsammans  med  de  mer  fulländade,  att  somliga  tings  byggs  upp  i  naturen  medan  andra  bryts  ned.  

Tillsammans med det fysiskt goda finns alltså också det fysiskt onda, så länge skapelsen inte har nått fram till 

sin fulländning.” 83

Vidare  kan  man  fråga  sig  om  Haughts  definition  av  synd,  som  bygger  på  den  estetiska 

kosmologiska principen, bidrar med något som perspektiv som är moraliskt fruktbart. Eftersom den 

estetiska  kosmologiska  principen  är  så  mångtydig  och  subjektiv  till  sitt  väsen  skulle  den  vara 

förödande att använda som en självstående normativ kritik. Alla skulle då kunna rationalisera fram 

ett  beteende  som  de  menar  främjar  just  deras  definition  av  skönhet.  Principen  kräver  ett 

komplement för att den ska funka. Haught ger oss ett sådant komplement i form av uppdelningen 

mellan "The evil of discord" och "The evil of monotony". Dessa två definitioner av synd lever väl 

upp  till  det  moraliska  konsistenskriteriet då  de  betonar  den  utsatta  människans  värde  och 

okränkbarhet. 

2.3 En meningsskapande evolutionistisk eskatologi

– Hur kan en evolutionistisk eskatologi ge livet och naturen en mening? 

Eftersom naturen är en pågående tillblivandeprocess frågar sig Haught om vi inte begår ett misstag 

när vi reducerar alla fenomen till att vara bestående av endast atomer. Han anser att det istället vore 

83 Romersk-katolska kyrkan 2010, s 111
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mer logiskt att betrakta verkligheten som bestående av händelser.84 Vetenskapens tendens att bryta 

ner  verkligheten  till  små  beståndsdelar  skapar  en  abstraktion  av  verkligheten  snarare  än  att 

förtydliga den. Visserligen är sådana abstraktioner viktiga inom naturvetenskapen för att förstå hur 

saker  och  ting  fungerar  men  man  begår  ett  misstag  om  ens  livsåskådning  baseras  på  sådana 

abstraktioner. En livsåskådning "mår bättre” av att vara baserad på en tolkning av händelser istället 

för  atomernas  till  synes  "opersonliga"  processer.  Detta  därför  att  ”opersonliga”  processer  är 

oförmögna att tillskriva mening åt någonting alls. Om vi, och hela universum med oss, är ämnade åt 

en evig förgätenhet kan det upplevas som om livet, och naturen, saknar ett reellt värde – att värna 

om klimatet och framtida generationer blir då inte lika angeläget som att leva ett njutningsfullt liv 

den tid man har kvar. 

Att satsa på långsiktiga mål, som gynnar framtida generationer, kan för många uppfattas som 

meningslöst eftersom man själv inte får uppleva resultatet. I och med döden blir, antar man, våra 

erfarenheter upplösta i intet, såvida de inte finns lagrade även någon annanstans. Det blir svårt att 

tala om någon mening med livet om allt liv är ämnat åt förgängligheten. Det tycks som om döden 

oundvikligen kommer att segra då universum en dag kommer att upplösas och ingen finns kvar som 

kan minnas allt det vackra som har existerat. Dock är det idag fortfarande sant att dinosaurier har 

existerat, även om de nu alla är döda. När väl människan och jorden är borta är det fortfarande sant 

att dinosaurier en gång i tiden har existerat. Inget kan ändra på att någonting har skett. Då kvarstår 

dock frågan, var finns denna sanning lagrad? Haught menar att Gud är den enda garanten vi har för 

att begrepp som sanning överhuvud taget ska kunna innebära något objektivt och orubbligt: 

Something judges and measures the truth or falsity of all propositions – including the one I have just stated.  

There is indeed something ”behind the vail,” something deeper than all death and all perishing. We have been 

calling it the dimension of depth. Some religions call it  ”God”. 85

Hur kan då en kristen tolkning av den kosmiska berättelsen (och dess händelser) se ut? Om vi, 

genom att föra en dialog mellan religion och vetenskap, knyter samman idén om universum som en 

ofullständig skapelse, som befinner sig mitt i sin egna skapelseprocces, med den kristna läran om en 

kroppslig uppståndelse får vi genast anledning att känna hopp inför framtiden. Dock är det svårt att 

i dagsläget föreställa sig hur något sådant kan gå till: "but theologically speaking, 'resurrection of 

the body' must mean that in some way the entire sequence of events in each person's life-story is  

taken everlastingly into the compassionate love of God."86 Detta är endast möjligt om alla händelser 

84 Haught 2003, s 153
85 Haught 2003, s 152
86 Haught 2003, s 155
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finns lagrade i ett allvetande "minne" som även har förmågan att återlösa hela det kosmiska dramat.  

Detta  "minne"  eller  "djup",  som  Haught  kallar  Gud,  måste  således  också  ha  vad  vi  kallar 

"personliga" egenskaper så som kärlek för att  kunna betrakta  en sådan förening som önskvärd. 

Resonemanget  ligger  utanför  vår empiriska verklighet  och kan därför  endast  närmas genom en 

fiduciell  tillitstro gentemot det ”gudomliga löftet” som Haught menar finns nedlagt i en värld i 

ständig förändring. Det är ingen ”gudagiven” kunskap som Haught vill förmedla, det är snarare tal 

om att förmedla en livsåskådning som han menar är lika rationell, om inte mer, än en naturalistisk  

livsåskådning om ett opersonligt och meningslöst universum. Haught menar att evolutionens långa 

process, som tagit flera miljarder år på sig att skapa den form av medvetande vi människor nu 

befinner oss i, måste, vid en förening med Gud, få behålla sitt eget medvetande: "it is inconcievable 

that any truly cosmic redemption would tolerate the suffocation of the very consciousness to which 

the universe has been straining so mightily to give birth."87 Eftersom vårt medvetande är beroende 

av kemiska processer i  våra kroppar för sin existens talar detta för en kroppslig uppståndelse i 

någon form. Vidare, menar Haught, måste Gud, genom gudomlig omsorg, vid en sådan förening ta 

på sig allt lidande och all tragedi för att sedan förvandla allt till ett obegripligt djup av skönhet, en  

skönhet som vi i framtiden får ta del av.88 Den kristna treeniga gudomen passar väl in i en sådan 

gudsbeskrivning – själva Kristushändelsen vittnar om att en sådan förening redan är påbörjad. Gud 

antas,  genom  inkarnationen  och  uppståndelsen,  ha  minskat  glappet  mellan  vår  sfär  och  den 

gudomliga. 

Eskatologi, betonar Haught, är i grund och botten föreställningen, hoppet och den fiduciella 

tron om att det är denna värld, vårt kosmos, som ska fullbordas. Hoppet består då inte i att installera 

sig i en annan värld efter döden utan istället handlar det om att ta sin boning i denna värld såsom 

den kommer att  gestaltas i  sin ultimata form.89 Denna insikt  ger människan ett  betydligt större 

ansvar då det gäller hur hon förhåller sig till naturen. Vårt hopp skulle nämligen dö ut om vi tillät 

jordens ekosystem att bli så tillintetgjort att det inte finns någon återvändo: "Evolution, ecology, and 

eschatology, therefore, form a much tighter fit than agnostic naturalists or traditional theologians 

have usually detected."90

Om man bejakar Paulus ord i Romarbrevet 8:22 om att hela skapelsen ska återlösas, alltså 

inte bara människan, kan vi inte längre låta teologin underlåta att behandla ekologiska teman. Att 

göra så vore att bortse från Guds löften såsom de är förmedlade både i  naturen och i Bibeln. 91 

Ekologiska  teman  förekommer  även  inom  katolsk  spiritualitet  där  man  tillskriver  naturen  ett 
87 Haught 2003, s 155
88 Haught 2003, s 155
89 Haught 2000, s 152
90 Haught 2000, s 154
91 Haught 2000, s 151
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sakramentalt värde eftersom naturen ur Guds ögon är skapat som någonting gott. Det materiella har 

således ett lika stort värde som det andliga.92 Vissa delar i Bibeln kan dock vara förödande ur ett 

ekologiskt perspektiv om de tolkas bokstavligt, fundamentalistiskt – till exempel de apokalyptiska 

visionerna. Dessa talar ofta om denna världens oundvikliga förstörelse, om att jorden skall förgå. 

Detta har lett till att vissa grupper betonar det andliga som mycket mer värdefullt än det materiella 

eftersom de tror att allt ändå skall förgå.93 Den kristna världsbilden har därför ofta kritiserats för att 

vara anti-ekologisk. Haught tar upp den australienske filosofen John Passmore som menar att tron 

på Gud och tron på ett paradis får följden att människan avfärdar sitt ansvar att ta hand om denna 

värld.94 Skapelseberättelsen talar dock om för oss att människan har ett särskilt ansvar i att förvalta 

skapelsen åt Gud. Visserligen är det tal om att människan ska råda över djuren men att råda över 

dem är inte synonymt med att missbruka och skövla. Dessutom är de dygder som ofta har betonats i 

den kristna läran – såsom kärlek, ödmjukhet, måttlighet, rättvisa och tacksamhet  – värden som är 

relevanta i utformandet av en ekologisk etik. Detta därför att motsatsen; hat, arrogans, girighet och 

orättvisa  – tenderar att leda till förstörelse och skövling av naturen.95 Haught använder sig alltså 

återigen av en funktionell religionsdefinition där det är berättelsens poäng som är det väsentliga, 

inte dess innehåll.

Naturen är en historisk realitet och som sådan är dess "essens" bestående av händelser, i första hand, 

och materia, i andra hand. Enligt Haught är det alltså inte bara människan som strävar efter att nå 

"bortom än själv". Naturvetenskaperna, såsom biologin, fysiken och astronomin, har visat för oss att 

även  naturen  i  sig  är  en  själv-trancenderande  realitet.96 Evolutionsläran  bör  därför  spela  en 

avgörande roll i hur vi utformar en ekologisk teologi. Till skillnad från livsåskådningar som bygger 

på en statisk eller cyklisk världsbild talar evolutionen för ett perspektiv som betraktar naturen som 

ett löfte om att världen är på sin väg mot sin fulländning.97

En  evolutionistisk  eskatologi  är  tillräckligt  djärv  för  att  erkänna  evolutionsprocessens 

skuggsida, det vill säga all död och utrotning som förekommit i den biologiska historien, samtidigt 

som den också förmedlar ett hopp om att döden inte har sista ordet.98 Haught menar att framtiden är 

öppen för helt andra förhållanden, att människan just nu är den mest "medvetna" varelsen är ingen 

garanti för att det alltid kommer att förhålla sig så. Vi bör därför inte anta att poängen med den 

92 Haught 2000, s 149f
93 Haught 2000, s 151
94 Haught 2000, s 148
95 Haught 2000, s 149
96 Haught 2000, s 156
97 Haught 2000, s 157
98  Haught 2000, s 158
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evolutionära  processen  var  att  frambringa  människor,  vi  råkar  bara  befinna  oss  i  en  tid  då 

människan är den dominanta varelsen på jorden. Människan har därför ett ansvar att se till att även 

andra biologiska varelser har möjlighet att frodas och utvecklas i framtiden.99 

Periodvis har tyvärr den kristna ekologiska tanken försummats i historien på grund av vissa 

tolkningar av läran om odödliga själar. Denna lära tycks, om man drar den till sin spets, föreslå att 

den materiella världen saknar värde då den är förgänglig. Det är därför som den kristna läran om 

kroppens återuppståndelse är så väsentlig.  Denna lära verkar istället  föreslå att  hela det fysiska 

universum, inklusive alla händelser som har ägt rum, på något sätt är sammankopplade och eviga i 

ett gemensamt öde:

[B]ut if we understand human personality ecologically, that is, in terms of its complex relatedness to the wider 

evolving universe, then our dying need not mean a decisive break with the cosmos. Rather, it may be the  

occasion for entering into an even deeper relationship with it. Although this idea may seem novel to many 

Christians, it is entierly consistent with their tradition's hope for bodily resurrection.100

Haught menar alltså att eftersom Jesus, genom sin död och uppståndelse, har förenat den eviga 

gudomliga sfären med den ändliga materiella värden så har han också möjliggjort för oss att förenas 

med världen på ett djupare "gudomligt" plan i vårt dödsögonblick. Detta medför att vår död inte  

innebär en absolut separation från naturen.101 Detta tankemönster kan även kasta nytt ljus på den 

katolska doktrinen om de heligas gemenskap:

A theology of death sensitive to ecology and evolution would interpret dying in Christ as a transition from our  

present relatively shallow associations with the world to an ever deepening solidarity with the entire universe 

and its future in God. Perhaps one way of understanding the doctrine of the ”communion of saints” would be 

to see it in terms of the deeper presence those who have already died have to us through the mediation of the  

world that gave birth to them and to us.102

För Haught innehåller berättelserna om Jesus indicier som pekar mot världens framtida fulländning. 

I evangelierna framstår Jesus som en man som sökte att etablera djupa förhållanden med och mellan 

människorna.  Där  berättas  det  om  hur  han  etablerade  vänskapliga  band  med  människor  som 

klassades som syndare, hur han helade de sjuka och att han även besökte de döda och ensamma i 

underjorden.  Han berättar  själv  om hur  han kommit  för  de  som behövde hans  hjälp;  nämligen 

99  Haught 2000, s 159
100 Haught 2000, s 161
101 Haught 2000, s 162
102 Haught 2000, s 162
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syndarna, de sjuka, de fattiga och de ensamma.103 Enligt Haught bör vi således inte betrakta de 

olyckligas  drömmar  om  en  bättre  framtid,  som  är  ett  ständigt  återkommande  tema  i  bibliska 

profetior, som fantasier, istället bör vi se dessa drömmar som ledtrådar som pekar mot ett bättre 

naturligt tillstånd i framtiden: "The seeds of our metaphysics of the future are sown in the fields of 

the fortuneless."104 Detta kräver dock tillit, en fiduciell tro, samt handling i form av att ta vårt ansvar 

för att en sådan framtid ska kunna bli en möjlighet. 

 Idag har vi fortfarande de fattiga, de sjuka och de ensamma ibland oss, men än värre är att 

detta inte längre endast gäller människan. Även naturen kan idag sägas tillhöra alla tre kategorier. 

Naturen  är  fattig  eftersom människan  förbrukar  dess  resurser,  naturen  är  sjuk  på  grund av  all 

mänsklig miljöpåverkan och naturen är dessutom ensam då det är relativt få som verkligen står på 

dess sida och tar sitt ansvar. Haughts evolutionistiska eskatologi förser oss med fyra anledningar till 

varför vi bör anta ett större ekologiskt ansvar. För det första är vi mer besläktade med naturen än 

vad  vår  tidigare  statiska  världsbild  förmedlade.  För  det  andra  hindrar  vi  naturens 

självförverkligande process, som syftar till att skapa estetisk skönhet, om vi inte värnar om miljön. 

För det tredje kommer naturen, i och med världens fulländning, att vara en del av den framtida 

världsordningen. För det fjärde är det människans gudagivna uppgift att vara en del av världens 

skapelseprocess genom att förespråka mångfald i såväl den kulturella sfären som i den naturliga 

sfären. 

2.3.1 Utvärdering
I sitt resonemang kopplar Haught ihop tanken på Gud som ett ”allvetande minne” med den kristna 

läran om en kroppslig uppståndelse. Han menar att Gud, på grund av hans allvetande, vet hur vi 

efter döden kan ”lappas ihop” igen så att hela vår person, inklusive våra egna minnen, återuppstår i 

en ”ny kropp”. Vidare menar han att Gud, genom inkarnationen och uppståndelsen i Jesus Kristus, 

på något vis ”möjliggör” både mänskligheten och den övriga skapelsen till att kunna eftersträva det 

slutgiltiga ändamålet vid en förening med Gud. Alltså att det materiella får ta del av Guds eviga  

väsen. Resonemanget kan vara tilltalande på ett emotionellt och existentiellt plan men man kan inte 

bortse  från att  resonemanget  har minst  en logisk lucka som hindrar  det  från att  vara koherent. 

Haught  förser  oss  nämligen  aldrig  med  något  svar  på  varför  just  Jesu  inkarnationen  och 

uppståndelse var nödvändig för skapelsens fulländning. Återigen blir Haughts resonemang vagare 

ju mer specifikt kristna läror han försöker implementera. Inom katolsk tradition är det vanligt att 

man talar om ”frälsningsmysteriet” när det gäller Jesu frälsningsgärning. Man kan därför inte undgå 

103 Haught 2000, s 163
104 Haught 2000, s 98
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från  att  dra  slutsatsen  att  Haughts  resonemang  endast  kan  te  sig  koherent  för  den  som redan 

omfattar en kristen tro av något slag där man med ödmjukhet accepterar att luckor i resonemanget 

hamnar  under  frälsningsmysteriets  kappa.  Resonemanget  kan  därför  endast  leva  upp  till 

koherenskriteriet om accepterar de kristna grundvillkoren för argumentationen. 

Utifrån  det negativa vetenskapskriteriet kan ifrågasätta vad exakt Haught menar när han 

beskriver naturen som en själv-transcenderande realitet. Det råder en otydlighet i hur Haught vill att 

vi ska tolka begreppet ”själv-trancenderande”. Utifrån ett evolutionsbiologiskt perspektiv strävar 

naturen efter två ting: att överleva och att reproducera sig. Allt som en biologisk varelse ger uttryck 

för eller företar sig går att reducera till dessa båda drifter. Om det är överlevnad och reproduktion 

som  Haught  menar  med  ”själv-trancenderande  realitet”  så  bryter  han  inte  mot  det  negativa 

vetenskapskriteriet. Dock går det att läsa in indicier hos Haughts resonemang som talar för att han 

ger naturen en ”högre” eller ”ädlare” strävan än så. Detta är inte bara något som naturvetenskapen 

idag förnekar – den talar direkt emot att naturen i sig skulle ha något annat ändamål i sikte än  

överlevnad. Jag skulle snarare tillämpa Haughts ide som en ”själv-trancenderande realitet” till den 

mänskliga kulturen. En människa, eller en grupp människor, som har sina basbehov uppfyllda, alltså 

ekonomisk och social trygghet, kan genom kreativt skapande, konst, meditation, religion, droger 

eller vad som helst söka att eftersträva någon form av ”självtrancendens” eller mening i sin tillvaro 

om aktiviteten inte går att spåra till några ”lägre” behov eller drifter.

Haughts evolutionistiska eskatologi förespråkar en moralisk position som betonar vikten av 

ett  ekologiskt ansvarstagande. Ekologi är ett  ämne som är aktuellt  i  tiden och som de flesta är 

överens om är något viktigt.  Haughts evolutionistiska eskatologi uppfyller därför  det moraliska 

konsistenskriteriet. Dock lämnar Haughts resonemang en del frågetecken efter sig vilket riskerar att 

underminera hans ekologiska perspektiv och göra det ganska intetsägande. Exempelvis kan man 

fråga  sig  till  vilken  grad  Haught  menar  att  människans  behandling  av  naturen  spelar  roll  för 

världens framtida slutmål. Kan man inte föreställa sig att Gud kan återställa människans ekologiska 

misstag? Eller bryter det mot principen om världens självständighet/ världens autonomi? Trots att 

Haught lämnar en del att önska förser han oss med en bra ansats för andra teologer och filosofer att  

bygga vidare på. 

Med  Katolska  Kyrkans  Katekes som bedömningsgrund  kan  man  fråga  sig  om Haughts 

eskatologiska idéer verkligen stämmer överens med traditionens. Haught står för tron att Gudsriket, 

i en avlägsen framtid, kommer att gestaltas i denna värld, i vårt universum. Katekesen å sin sida 

talar, likt många bibelställen, om en ”ny himmel och en ny jord”. Där betonas det dock att det för 

den sakens skull inte betyder att värdet av vår värld reduceras: 
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”Men vår förväntan om en ny jord får inte utsläcka utan måste snarare uppväcka vår strävan att bruka denna 

jord, där denna nya mänskliga familjs kropp växer och på något sätt ger en bild av den kommande världen. 

Även om man noggrant måste skilja den inomvärldsliga utvecklingen från Kristi rikes tillväxt, är den av allra  

största betydelse för Guds rike,  i  den mån nämligen den kan bidra till  en bättre ordning i  det  mänskliga 

samhället.”105

En annan skiljelinje där Haughts resonemang skiljer sig från traditionen gäller synen på människans 

särställning. Haught menar på att människans tillkomst inte var en oundviklighet. Katolska kyrkans 

tradition, så som den uttrycks i katekesen, är betydligt mer antropocentrisk än Haught: ”Skapelsen 

har kommit till  i  och genom det eviga Ordet [Jesus Kristus], 'den osynlige Gudens avbild' (Kol 

1:15), den är inriktad på, avsedd för människan, Guds avbild...”106 Enligt den katolska traditionen är 

människan således skapelsens krona, hon är inte endast en oundviklighet utan dessutom en avbild 

av Kristus. Vidare heter det att: ”Hon 'är den enda varelse på jorden som Gud har velat för dess egen 

skull'.”107 Här kan man fråga sig huruvida Haught bör eftersträva att bättre representera kyrkans 

tradition eller om traditionen har något att lära från Haught. Ett är i alla fall säkert, Haught lever inte 

upp till traditionskriteriet på alla punkter.

105 Romersk-katolska kyrkan 2010, s 308f
106 Romersk-katolska kyrkan 2010, s 107
107 Romersk-katolska kyrkan 2010, s 121
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3. Avslutning
3.1 Sammanfattning 
John Haught gör i sina verk God after Darwin (1999) och Deeper than Darwin (2004) en ansatts till 

att förmedla en livsåskådning som präglas av teologiska reflektioner kring evolutionsläran. Syftet 

med denna uppsats har varit att söka svar på frågan:  Är Haughts försök att förena evolutionslära  

och katolsk teologi hållbar? I min teori del har jag redogjort för varför en dialog mellan religion 

och naturvetenskap är önskvärd (1), varför tron på Gud är rationellt  betingat (2) och varför en 

ömsesidig dialog mellan katolsk tro och evolutionsläran kan bidra med nya perspektiv som ger en 

djupare  förståelse  av  vår  omvärld  (3).  Detta  har  jag  gjort  för  att  skapa  en  kunskapsbas  som 

legitimerar relevansen för min huvudfråga. För att kunna pröva hållbarheten hos Haught har jag 

utgått från fyra rimlighetskriterier: koherenskriteriet, det negativa vetenskapskriteriet, det moraliska  

konsistenskriteriet och traditionskriteriet.   

Haughts tes är som följer: genom att omfatta en fiduciell tro, som kan kännetecknas av en 

optimistisk syn på att världen, genom evolutionsprocessen, är ämnad åt något gott, kan man ana en 

Gud bakom universums tillblivelse. Denna Gud, som Haught ibland beskriver som ett ”djup” eller 

ett ”minne”, har genom ett ”gudomligt löfte”, som varar sålänge världen fortfarande utvecklas, gett 

oss hopp om en framtid då världen ska fullbordas. Resonemanget bygger på det Haught kallar för  

en framtids metafysik som uppmanar till ett perspektiv där det mest väsentliga i vår tillblivelse inte 

går att finna i det förflutna utan finns i framtiden i ett specifikt mål hela skapelsen rör sig mot. För 

att  kunna omfatta  detta  perspektiv krävs  att  man avstår  från en ”litteralistisk” läsning av både 

naturen och uppenbarelsen – istället bör man söka efter en ”djupare” mening av vår tillvaro, en 

mening  vars  syfte  öppnar  upp  för  en  föreställning  om en  framtida  utopi.  Men  för  att  det  på 

individnivå  ska  kunna  uppfattas  som meningsfullt  måste  även  möjligheten  att  få  erfara  denna 

framtid finnas. Tron på en god Gud är då en förutsättning för att man ska kunna tala om mening  

överhuvudtaget. Således passar den kristna föreställningen om en kroppslig återuppståndelse, som 

möjliggjorts av Kristi offergärning, väl överens med en framtidsmetafysik som förser evolutionen 

med ett syfte. Varje individ har då ett personligt ansvar att se till att denna framtid hålls vid liv – 

detta därför att tiden, så länge den kvarstår, kommer att förse oss med successiv ökning av vad 

Haught  kallar  skönhet,  det  vill  säga  det  goda  och  eftersträvansvärda.  Detta  är  den  estetiska 

kosmologiska  principen.  Den goda och eftersträvansvärda  skönheten  består  av  en  ”harmoni  av 

kontraster”,  således  är  det  inte  bara  människan,  utan  alla  varelser,  som  genomgår  en  själv-

transcenderande process i sin strävan att förena det ändliga, universum, med det oändliga – alltså 

Gud. För att kunna inta detta perspektiv krävs att vi tillåter att en livsåskådning ska kunna baseras 
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på ett ömsesidigt förhållande mellan religion och vetenskap – i detta fall mellan katolsk tro och 

evolutionsläran.

Till att börja med kan man konstatera att väldigt mycket av Haughts budskap är utanför 

ramen för vad man kan kalla empiriskt prövbart, d.v.s. det går inte att verifiera eller falsifiera dessa 

påståenden. Detta beror till stor del av att Haught resonerar på ett metafysiskt plan. Haught  ger 

även uttryck för  ett  brett  kunnande inom diverse naturvetenskaper.  Särskilt  hans  kunskaper  om 

evolutionsläran, som han redogör för i sina verk, har gjort att hans resonemang saknar uppenbara 

luckor  när  det  prövas mot  det  negativa vetenskapskriteriet som bedömningsgrund.  Dock är  det 

möjligt att hävda att Haught kommer med fler förklaringar än nödvändigt, speciellt om man utgår 

från  Ockhams  rakknivsprincip.  Haughts  resonemang  är  mestadels  logiska  och  koherenta.  Men 

ibland  krävs  det  att  man  omfattar  samma  begreppstolkningar  som  Haught  själv.  Man  måste 

exempelvis  vara  överens  med  Haught  gällande  hans  syn  på  vad  ”ändamålsenlighet”  och 

”kärleksfullhet” innebär för att resonemanget ska behålla sin koherens. Den estetiska kosmologiska  

principen är fascinerande men också väldigt vag och otydlig, speciellt om man applicerar den på 

hela  universum.  Resonemanget  blir  enligt  mig  mer  hållbart  med  ett  mer  antroprocentriskt 

perspektiv.  Detta gör sig särskilt  tydligt  när han talar om naturen som en själv-transcenderande 

verklighet. Återigen är det en tolkningsfråga i vad man läser in i begreppet ”själv-trancenderande”, 

men om det ska säga något annat än överlevnad ter det sig mer lämpat att endast tillämpa begreppet 

på människan. Utifrån  traditionskriteriet kan man föra samma kritik. Den katolska traditionen är 

betydligt mer antropocentrisk än Haught. Den katolska läran har också, traditionellt sett, en annan 

syn på eskatologi. Där är det istället tal om en ”ny himmel och en ny jord”. Haughts ekologiska  

betoning ligger dock bättre till utifrån  det moraliska konsistenskriteriet. Ekologiska perspektiv är 

väldigt välkomna idag och Haught förser, i  alla fall den kristna befolkningen, med motiverande 

argument för att anta ett ekologiskt ställningstagande. Uppdelningen av syndiga handlingar mellan 

”The  evil  of  discord”  och  ”The  evil  of  monotony”  lever  också  upp  till  det  moraliska 

konsistenskriteriet.

Avslutningsvis kan det vara lämpligt att ge ett helhetsintryck av Haughts evolutionsteologi. 

Trots att Haught inte lever upp till  alla kriterier alla gånger handlar det ofta om detaljer i hans 

resonemang som går att åtgärda. Allt behöver inte avfärdas på grund av några luckor. Därmed inte 

sagt att dessa luckor är obetydliga. Starkare kritik kan riktas mot Haught av någon som inte utgår 

ifrån en liknande livsåskådning som honom själv. Det Haught har lämnat efter sig är en ansats där  

andra kan ta vid och bygga vidare på, även om vissa tankespår lämnas därhän. Min slutsats är att  

Haughts resonemang åtminstone inte är irrationellt.  
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