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Ask the Beasts, Darwin and the God of 
love, ”Fråga djuren, Darwin och kärle-
kens Gud” är titeln på Elizabeth A John-
sons senaste bok (2013). Första delen av 
titeln är hämtad från Job 12:7 och den 
och följande verser får oss att inse att vi 
är infogade i ett skaparäventyr där allt liv 
är beroende av varandra. 

Elizabeth Johnson växte upp i en stor 
katolsk familj i Brooklyn, New York, 
och blev Josefssyster och lärare i unga 
år. Idag är hon professor i systematisk 
teologi vid Fordham universitetet i New 
York och har skrivit flera världsberömda 
böcker i teologi. De mest kända är She 
who is, The Mystery of God in Feminist 
Theological Discourse, 1992, och Quest 
for the living God, 2007. Fokus för hen-
nes teologiska forskning ligger på män-
niskors gudsrepresentation i relation till 
kvinnors situation och rättigheter. Hon 
för också en dialog mellan teologi och 
naturvetenskap. Johnson har fått åtskil-
liga pris och hedersomnämnanden för 
sina böcker och de finns översatta till de 
flesta stora språk. 

Givetvis har inte kritiken låtit vänta på 
sig. De amerikanska katolska biskopar-
nas kommission för lärofrågor har för-
dömt boken Quest for the living God, och 
den har också anmälts till troskongrega-
tionen i Rom. Biskoparna hade särskilt 
vänt sig mot att hon betonat kvinnliga 
metaforer för Gud utan att samtidigt 
understryka företrädet av manliga bilder! 
Men hon har också fått ett massivt stöd 
av både manliga och kvinnliga teologer i 
USA och de orättvisa angreppen har om 
möjligt gjort henne ännu mer känd för 
en internationell publik. Kardinal Wal-
ter Kasper sade i ett föredrag vid Ford-
ham universitetet 2014 att han mycket 
uppskattade Elizabeth Johnsons böcker, 
och allt tyder på att de som hade kriti-
serat henne aldrig ens hade läst boken! 
Senare har den amerikanske kardinalen 

Dolan påstått att biskoparna kritiserade 
boken därför att den hade fått för stor 
spridning och för stort inflytande på 
universitet världen över …! 

Boken Ask the Beasts är en teologisk dia-
log med Charles Darwins On the Origin 
of Species, ”Om arternas uppkomst”, där 
det är den nicenska trosbekännelsen som 
får representera den kristna utgångs-
punkten. I en intervju har Elizabeth 
Johnson sagt att hon ser trosbekännelsen 
som ”en berättelse om Guds evolutio-
nära relation med världen. Gud skapar 
universum, träder in i världen, lider, dör 
och uppstår. Och med anden fortsätter 
Gud att ge liv till skapelsen och förbere-
der den på det kommande livet.”

Boken börjar med en detaljerad omläs-
ning av Darwins On the Origin of Species 
som publicerades 1859. Självklart är det 
ett naturvetenskapligt arbete om arternas 
uppkomst, utveckling, mutationer och 
död. Men Elizabeth Johnson får oss att 
också upptäcka detta verks andliga djup. 
Darwin skriver i hänförelse över vad han 
ser och upptäcker i naturen: ”Det är fan-
tastiskt att betrakta en snårig strandlinje, 
beklädd med åtskilliga och varierande 
växter, med fåglar som sjunger i bus-
kagen, med olika insekter som dansar 
omkring, och med maskar som ålar sig 
igenom den fuktiga marken, och att re-
flektera över dessa detaljerat uppbyggda 
former som är så olika och ändå bero-
ende av varandra i ett invecklat mönster, 
och att de alla har utvecklats genom na-
turlagar som verkar omkring oss.” Och 
Darwin avslutar sitt verk med orden 
”Detta liv är storslaget med dess mångfa-
cetterade möjligheter som ursprungligen 
inblåsts i ett fåtal livsformer eller i bara 
en enda livsform; och att från en så en-
kel början, allt medan denna planet har 
gjort sitt kretslopp i enlighet med gravi-
tationslagen, oändliga livsformer av det 
skönaste och mest fantastiska slag har 

utvecklats och fortfarande utvecklas.” Vi 
konstaterar att Darwin själv var överväl-
digad av sitt forskningsresultat, det blev 
som en gudomlig uppenbarelse.

Dialogen mellan Darwin och den nicen-
ska trosbekännelsen, som Johnson in-
bjuder oss till, är så djupgående att man 
återigen står inför en gudomlig uppen-
barelse och en hänförande respekt för 
hela skapelsen. Men när vi tvingas över-
ge den antropocentriska världsbilden, 
som varit kyrkornas traditionella tolk-
ningsnyckel, blir vi människor mycket 
små i sammanhanget samtidigt som vårt 
ansvar för allt liv växer dramatiskt. En 
viktig aspekt i boken är att Johnson gör 
upp med den skadliga dualism, där ande 
och materia helt skilts åt, och som alltför 
mycket fått prägla den kristna förkun-
nelsen ändå från fornkyrkan och fram 
till våra dagar. Hon påminner om att 
evangeliernas Jesus är både sensuell och 
kroppslig i sina handlingar och att han 
ofta använder naturbilder i sin förkun-
nelse. Johnson skriver ”De som tror på 
Kristus är övertygade om att den kärlek 
som Jesus förkroppsligade på ett mänsk-
ligt sätt uppenbarar Guds outsägliga 
medlidande; denna kärlek är ingraverad 
i det mänskliga livets kärna och i själva 
universums hjärta.” 

Elizabeth Johnsons teologi engagerar 
och väcker vårt ansvar för universum. Vi 
kan inte ingripa i naturens egna lagar på 
ett sätt som skadar och utrotar oss själva, 
liksom andra arter, utan att det till sist 
slår tillbaka. Ett citat av Albert Einstein 
och som Johnson återger i sin bok blir 
den bön som borde vara hela mänsklig-
hetens bön i vår tid. ”Vår kallelse blir att 
befria oss från vårt eget fängelse genom 
att vidga vårt medlidande till att omfam-
na alla levande varelser och hela naturen 
i dess skönhet.”
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FRÅGA DJUREN,  
de KAn lärA diG!
 ”Fråga djuren, de kan lära dig, himlens fåglar kan ge dig svar.” Job 12:7


